Piratenpartij Leiden
Notulen
Spoed vergadering 15 oktober 2012
Locatie: Pelibar – Pelikaanhof – Leiden
Tijd: 20:00 – 21:00
Notulist & voorzitter: Rudolf
Aanwezigen: Edgar (wat later), Michel, Jean-Paul, Pjotr, Steven , Herma (wat later), Maurits(wat
later), Rudolf
Afwezig: Hannah (afgemeld), Gijs (mogelijk bezig met 15O)
Agenda:
1. Ingekomen berichten van PP Amsterdam aan de informele vereniging PP Leiden
2. Plan van actie in kader activiteiten PP Amsterdam.
3. Actiepunt van Michel (PP Den Haag) aansluiting PP Den Haag bij het plan
Leiden/Amsterdam.
4. Motie nieuw bestuur voor de informele vereniging PP Leiden/PP Den Haag: interim bestuur
tot volgende ALV.
5. Taakverdelingen voor de acties.
Punt 1: We hebben vorige week op 10 oktober een bericht ontvangen van een van de nieuwe
bestuurders van PP Amsterdam. Ze vroegen ons hoe ver PP Leiden was met de plannen voor de
lokale afdeling. Zelfde vraag was ook gericht aan PP Den Haag. Gemeld dat de informele
vereniging PP Leiden dd. 2 juni 2012, in principe tijdens de laatste kroegmeet op 5 oktober moties
heeft aangehoord voor de noodzaak voor het opzetten van een lokale afdeling, en zich kon vinden in
wat de Leidse piraten wilden. Leden van PP Den Haag die tevens ook leden zijn van PP Leiden
waren tijdens deze kroegmeet ook aanwezig.
De wensen van de Leidse piraten en de informele vereniging PP Leiden is later per e-mail gemeld
aan het bestuur van de piratenpartij op 8 oktober 2012 in een aanvraag voor de nieuwe mailinglijst.
Punt 2: Naar aanleiding van wat reeds was ondernomen door PP Amsterdam is de noodzaak bij ons
vergroot om een fundamentele wijziging te doen aan ons eerste planning. Kiezen om onze huidige
structuur om te zetten van informele vereniging naar een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid om zodoende lokale acties beter te kunnen coördineren zonder het landelijke
bestuur te overbelasten. Het plan van een lokale stichting valt dus af.
Punt 3: Michel (irc:PiratenpartijDH) geeft aan dat hij vandaag op de verjaardag van Occupy op 15
oktober, door een politie is bedreigd met ME geweld, nadat ze door hadden dat hij een
eenmansactie voor Occupy deed. De politie had aangegeven dat voor een eenmansactie altijd 4x24
uur van te voren moet worden gemeld. Wat onzin is. Typisch weer een geval van discriminatie door
een creatieve politie. Hij geeft aan dat het in den haag, qua mensenrechten de verkeerde kant op
gaat. Kinderrechten, rechten van vluchtelingen en van de gewone burger die even vrijheid van
meningsuiting willen beoefenen worden vaak op creatieve wijze geschonden. Hij stipt de noodzaak
aan dat naar aanleiding van de gebeurtenissen op 15 oktober dat de informele vereniging van Den
Haag ook snel geformaliseerd moet worden en vraagt om hulp van PP Leiden.

Piratenpartij Leiden
Punt 4: De informele vereniging PP Leiden, gaat akkoord met oprichten van een vereniging met
beperkte rechtsbevoegdheid met interim bestuurders als de aanwezigen geen bezwaar hebben.
Stemming 8 voor 0 tegen – motie is aangenomen, PP Leiden vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid is een feit.
Punt 5: Taakverdelingen: Rudolf en Edgar, doen het papierwerk voor het oprichten van de
rechtspersoon voor PP Leiden, datum ondertekening was 15 oktober voor PP Leiden. Morgen 16
Oktober zal deze bij de KVK in Leiden door Rudolf worden ingeleverd. Papierwerk zit nu in het
archief in Leiden.
Michel vroeg of wij dit ook voor de informele vereniging Piratenpartij Den Haag konden regelen,
zowel hij als zijn peetvader beiden piraten steunen deze motie heel sterk naar aanleiding van wat er
gebeurd was op 15 oktober met Michel. Rudolf had nog voor de vergadering met Michel zijn
peetvader telefonisch overlegd over deze motie. Rudolf vindt dat deze motie valide is en aangezien
hij een sterke band heeft met Den Haag geeft hij zijn steun aan deze motie. Edgar en Rudolf, doen
papierwerk voor het oprichten van de rechtspersoon voor PP Den Haag, datum ondertekening was
15 oktober voor PP Den Haag. Morgen 16 Oktober zal deze bij de KVK in Den Haag door Edgar
worden ingeleverd. Papierwerk zit nu in het archief in Leiden.
Jean-Paul zal zich bezig houden met de logo's van PP Leiden (SVG format bewerken en Sleutels
van Leiden invoegen) om deze zo goed mogelijk te laten lijken op dat van PP Amsterdam zodat we
het imago van PPNL intact houden. We gaan voor de herkenning van de Piratenpartij in het
algemeen. Eventuele aanpassingen op de lokale site kan nog in overleg met bestuur van PPNL. We
willen dus wel een lokale “look and feel” geven zonder het landelijke imago en ideologie op te
geven.
Rudolf, past de site http://leiden.piratenpartij.nl (nu nog alleen ipv4) zo spoedig mogelijk aan en
voegt de notulen toe op de site in kader van transparantie.
Steven houd zich bezig het de Facebook pagina.
Bijschrijven van de rest van de bestuurders bij de KVK gewoon even langs de KVK gezellig met
Rudolf of Edgar. Steven en Gijs weten me wel te vinden :) toch?
Rudolf regelt een postbus in Leiden voor PP Leiden en PP Den Haag.
Statuten worden in de vorm van huisregels samengesteld, en zijn bindend voor de bestuursleden.
Deze moeten nog worden samengesteld en gekeurd door de oude leden van de informele vereniging
en door het nieuwe bestuur. Hierna zijn ze alleen nog te wijzigen via een ALV. Edgar en Rudolf
houden zich hier mee bezig voor zowel PP Leiden als PP Den Haag. We proberen nu even zo goed
mogelijk onze resources te delen tussen Leiden en Den Haag, zodat we geen dubbelwerk hoeven te
doen, en in goede samenwerking met PP Amsterdam.
Vragen? Nope.
Biertje? Jup!
Einde van de spoedvergadering. Bedankt voor jullie komst.

