
Notulen kroegmeeting Piratenpartij Leiden
2 november 2012

Aanwezig: 
Gijs, Steven, Rudolf, Roland, Jean-Paul, Ilse, Hannah, Pjotr

Agenda (piratepad):
- Welkom
- Notulen vorige meeting
Benadering leden alv: diverser mogelijkheden maar liever geen post wegens kosten.
Mail en/of sms wordt voorgesteld
Ilse en Roland worden afwezig gemeld op de herziene notulen
Notulen verder ok

- Nieuws van de landelijke partij ?
Voorzitter is vertrokken wegens tijdnood (inschattingsfoutje)
Bestuur staat in principe achter lokale verenigingen (voelden zich voor het blok gezet)

- Lokaal nieuws
Den Haag heeft openingsvergadering gehad 
Facebookpagina’s zijn geregistreerd voor regio leiden (zoeterwoude, leiden, oegstgeest, voorschoten, 
noordwijk, katwijk, leiderdorp, teylingen). Wat doen we er mee? Doorverwijzen naar 
landelijk/zuidholland (aanmaken!) 
Website: Bestuur
Twitter: Rudolf
Irc: Jean-Paul 
Facebook: Steven+Rudolf (Leiden) Steven (Oegstgeest, Katwijk); Ilse (Teylingen, Voorschoten); 
Tamara (Leiderdorp); Pjotr (Noordwijk)

- Ok, we zijn een vereniging. En nu? 
Er is nu een interim bestuur. Dit bestuur stelt de statuten op. Na interne review zullen deze op een 
piratepad gezet worden zodat alle leden kunnen reageren. Uiteindelijk worden de statuten vastgesteld 
en als pdf op de site geplaatst. De statuten worden over maand gepresenteerd.
Vereniging is rechtspersoon met beperkte rechtsbevoegdheid. Dit betekent dat de bestuursleden 
hoofdelijk aansprakelijk zijn. Houdt a.u.b. hier rekening mee. We mogen fondsen werven (geen 
sponsoring, wel donaties) maar een eigen bankrekening is duur en bestaat daarom nog niet. Om 
donateurs zekerheid te geven zijn statuten belangrijk. Het doel is om de volgende bijeenkomst de 
statuten klaar te hebben. Vervolgens kunnen we plannen maken voor de toekomst (notaris, 
kandidaatstelling nieuw bestuur, verwachtingen).

- Werkgroepen
Roland heeft 13 servers over die hij aan lokale afdelingen van PPNL wil geven.
Tevens wil hij een lokale werkgroep opstarten om samen uit te werken wat er precies mee te doen.
Doel is een gedistribueerd virtualisatie platform te maken, kortom een `pirate cloud´. Virtuele servers 
kunnen dan op de fysieke servers als guest draaien en van de ene naar de andere host verhuizen. Zo 
kun je een moeilijker neer te halen infrastructuur maken voor de piratenpartij. Dit o.a. om vooruit te 
plannen mochten ooit de servers van PPNL geconfisceerd worden, of wegens faillisement ingevorderd 
of wat ook.
  
Het moet een (technische) werkgroep worden die actief gaat experimenteren en bouwen aan een vrij 
internet buiten het gewone internet om?
Denk dan aan:
  * pirate cloud (daar heb ik nu de spullen voor)
  * serval:  ( http://www.servalproject.org/ )
  * meshed networking 
  * experimenten met radio en long distance wifi

Werkgroep Plan B is na het voorstel : (Roland, Rudolf, Jean-Paul en Steven (voorlopig op afstand)
- Wat



- Voor wie
- Hoe verkopen we dit aan het publiek

Werkgroep Zorg: Jeugdzorg (overgang provincie naar gemeente): Ilse, Hannah en Pjotr gaan praten

- Lokale politiek: nieuws en onderwerpen
Leiden wordt Groot-Leiden (Leidsch nieuwsblad 31-10-‘12).

- WVTTK
Domeinnamen (er wordt gekaapt): Rudolf heeft piratenpartij.org geregistreerd omdat domeinnamen 
registreren via landelijke partij erg traag gaat. Sinds oprichting verenigingen komt het niet door 
bestuur. Reden: piratenpartij.com is gekaapt. piratenpartij.org is in beheer van een trust en daarom  
veilig als ppnl omvalt.
Voorstel: persbericht over lokale verenigingen en domeinkaping. Op het juiste moment uiten kan in 
ons voordeel werken (naamsbekendheid)
Lijst maken van gekaapte en te registreren domeinen en landelijk overleg plegen >doorsturen naar 
Rudolf. Rudolf regelt dit.

Aktielijst:
Aktie Verantwoordelijke Datum
Kroegmeeting december organiseren in de 
Pelibar

Steven 7 december

Kroegmeetings aankondigen op 
piratenpartij.nl

 Update SR: op een of andere manier 
blijken mijn verzoeken niet door te 
komen

Steven 14 oktober

Lijst maken van gekaapte en te registreren 
domeinen en landelijk overleg plegen 
Domeinnamen doorsturen naar Rudolf. 

Rudolf (met hulp 
van allen)

lopend

Besluitenlijst:
Besluit Stemming
Motie achtergrondgeluid: aangenomen (wie het regelt is niet duidelijk) Unaniem

Service van de notulist:
Agenda voor de volgende kroegmeetings is hier in te vullen: http://piratepad.net/leiden-agenda

http://piratepad.net/leiden-agenda

