Theater de Berenkuil, 28 april 2018

2017 was een bijzonder succesvol jaar voor PINK!. We hebben voor de eerste keer in onze
geschiedenis voldoende animo gevonden voor een afdeling in Limburg, een nieuwe afdeling in
Noord-Brabant opgericht en de mogelijkheden voor afdelingen in Overijssel en Zeeland grondig
onderzocht. Onze bestaande afdelingen zijn het als normaal gaan beschouwen dat zij met
commissies werken, of hiernaartoe werken, en hun werkwijze wordt voldoende zelfstandig dat we
kunnen gaan overwegen om werkgroepen op te zetten. Onze nieuwe commissies groeien, maar
moeten op de redactie na nog een zekere daadkrachtigheid vinden. Onze eerste nieuweledendag
ooit, in September, was een groot succes dat een nieuwe golf actieve leden de organisatie in heeft
geslingerd.
In Oktober moest PINK! haar nieuwe weerbaarheid tonen, doordat door een samenzwering van
omstandigheden vier bestuursleden het verenigingsbestuur verlieten, waarvan 3 vroegtijdig. Die
klap is opgevangen, en het bestuur bleef voltallig. Door een nieuwe vergaderstructuur en -protocol
op te zetten heeft het bestuur laten zien dat ze kritisch naar zichzelf blijft
Een aantal projecten hebben de rode draad van het jaar gevormd. Er is in 2017 veel tijd en aandacht
gegaan naar het ontwikkelen van een nieuw logo dat op het moment van schrijven in gebruik is, we
hebben een nieuwe website gelanceerd die veel voordelen heeft over de vorige, maar toch ook
dermate veel nadelen dat dat proces helaas opnieuw moet. Dat was een zeer grote, leerzame
teleurstelling. Uiteraard was 2017 ook een significant en zeer succesvol verkiezingsjaar. Sebastiaan
mocht spreken op het congres van onze moederpartij, en ook op andere wijzen hebben we stappen
genomen om onze zichtbaarheid binnen de beweging te bevorderen. In September reisde een
delegatie naar Brussel om onze Europese Fractie te ontmoeten.
Het was niet de enige keer dat we over onze landsgrenzen heenkeken. Diezelfde September hadden
we een ontmoeting met de Franse partijen PACTE en Parti Animaliste, op ons najaarscongres
maakten we een video voor de Animal Welfare Party (GB) om jeugdlidmaatschap te stimuleren. We
hebben contact gevestigd en onderhouden met de Dyrenes Alliance (DK), met de Djurens Parti (SE)
en de Animal Justice Party (AU).
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Bestuurssamenstelling
Bestuurssamenstelling per 1 januari 2017
Voorzitter

Sebastiaan Wolswinkel

Bestuurslid communicatie Joke Claessen

Secretaris

Peter de Weerd

Bestuurslid politiek

Ilse Smit

Penningmeester

Yves Schamp

Bestuurslid promotie

Chantal Gielen

Kort voor het begin van 2017 stapte bestuurslid acties Karla Mikuliç op. Toen is besloten om deze functie
te laten vervallen, vanwege de afnemende rol van het verenigingsbestuur in het organiseren van
activiteiten. De nieuwe functie van bestuurslid ledenbinding werd gecreëerd, en Joep Horbach trad aan
als aspirant bestuurslid. Ilse Smit was nog altijd vice-voorzitter.
Bestuurslid promotie Chantal Gielen trad op het voorjaarscongres af en werd opgevolgd door Renée
Baris. Joep Horbach werd verkozen tot bestuurslid ledenbinding.
Bestuurssamenstelling na voorjaarscongres 2017
Voorzitter

Sebastiaan Wolswinkel

Bestuurslid ledenbinding

Joep Horbach

Secretaris

Peter de Weerd

Bestuurslid communicatie Joke Claessen

Penningmeester

Yves Schamp

Bestuurslid politiek

Ilse Smit

Bestuurslid promotie

Renée Baris

Penningmeester Yves Schamp trad op het najaarscongres af en werd opgevolgd door Michelle van der
Geest. Angelo Delsen volgde Joep Horbach op als bestuurslid ledenbinding. Marjolein Moeijes nam de
functie van bestuurslid communicatie over van Joke Claessen, en Ilse Smit werd opgevolgd door Alex
Uiterwijk als bestuurslid politiek.
Bestuurssamenstelling na najaarscongres 2017
Voorzitter

Sebastiaan Wolswinkel

Bestuurslid ledenbinding

Angelo Delsen

Secretaris

Peter de Weerd

Bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes

Penningmeester

Michelle van der Geest

Bestuurslid politiek

Alex Uiterwijk

Bestuurslid promotie

Renée Baris

Doordat Ilse Smit het bestuur verliet kwam ook de functie van vice-voorzitter vrij, maar deze functie is in
2017 niemand toegekend.

Ledenactiviteiten
Afdelingen
05

januari

Noord-Nederland

Nieuwjaarslezing + borrel

09

januari

Noord-Nederland

Links lullen: Bijzonder onderwijs

11

januari

Gelderland

Actiebijeenkomst Gelderland

19

januari

Zuid-Holland

Vegan Sundays Kookworkshop

20

januari

Noord-Nederland

Filmavond: Before the Flood

26

januari

Noord-Nederland

Nieuwjaarslezing en borrel Leeuwarden

27

januari

Zuid-Holland

Politiek café: Basisinkomen

08

februari

Midden-Nederland

Politieke avond: de Europese Unie

16

februari

Noord-Nederland

Jongerendebat Groningen

21

februari

Noord-Nederland

Debatteren kun je leren!

09

maart

Noord-Nederland

Lezing: Peter Janssen (Vegan Streaker)

15

maart

Noord-Nederland

Verkiezingsnacht met PINK!

16

maart

Noord-Holland

Introductieborrel

29

maart

Noord-Nederland

Links lullen: Nucleaire Energie

11

april

Noord-Holland

Introductiediner

12

april

Noord-Nederland

Democratie voor Dieren

17

april

Noord-Nederland

Vegan Bakworkshop: Pasen

20

april

Zuid-Holland

Rondleiding Tweede Kamer en Politiek Café

21

april

Limburg

Meet-en-greet Stadspark Maastricht

26

april

Noord-Nederland

Links lullen: Privacy

09

mei

Noord-Holland

Borrel

10

mei

Gelderland

Vegan dinner bij Bella Italia

17

mei

Midden-Nederland

Linkse soep: Verkiezingsuitslag

27

mei

Noord-Holland

Alkmaar Pride 2017

08

juni

Noord-Nederland

Links lullen: Veganisme

09

juni

Midden-Nederland

Kennismakingsborrel

10

juni

Noord-Nederland

Excursie Leeuwarder Bos

13

juni

Limburg

Pinkpraat: de Formatie

14

juni

Noord-Holland

Diner

17

juni

Gelderland

Nacht van de Vluchteling

10

juli

Midden-Nederland

Rondleiding Eerste Kamer met Christine Teunissen

11

juli

Limburg

Pinkpraat: Privacy

11

juli

Zuid-Holland

Borrel

20

juli

Midden-Nederland

Vegan Barbeque

02

augustus

Midden-Nederland

Actie: Earth Overshoot Day

14

augustus

Noord-Nederland

PINK! in de KEIweek

15

augustus

Noord-Nederland

Linkse Borrel

17

augustus

Zuid-Holland

Promotour EL CID Leiden

22

augustus

Zuid-Holland

Promotour Eureka Rotterdam

12

september

Midden-Nederland

Linkse soep: Kernenergie

15

september

DenkTank

Diner + Werksessie

16

september

Limburg

Lezing Plant Power + borrel

26

september

Noord-Nederland

Links lullen: Prioriteiten van de Linkse Politiek

27

september

Gelderland

Potluck Wageningen

28

september

Noord-Holland

Introductieborrel

29

september

Limburg

PJO Limburg Borrel

30

september

Midden-Nederland

Lezing Floris van den Berg

09

oktober

Zuid-Holland

Thematour: Lezing ‘Dierentuin ethisch verantwoord?’

11

oktober

Noord-Nederland

Thematour: Fair Fashion

12

oktober

Gelderland

Politiek Stappen

18

oktober

Noord-Holland

Introductie-avond

20

oktober

Limburg

Thematour: Dieren voor vermaak

22

oktober

Midden-Nederland

PINK! op het Fair Fashion Festival

28

oktober

Midden-Nederland

PINK! op VegFest

30

oktober

Noord-Holland

Thematour: Privacy vs Veiligheid

02

november

Noord-Holland

Etentje + Lezing ‘Mijn pensioen en de klimaatcrisis’

05

november

Midden-Nederland

Excursie Oostvaardersplassen

07

november

Noord-Holland

Debatworkshop

15

november

Midden-Nederland

Links Lullen: Basisinkomen

16

november

Limburg

Naar de Maastrichtse Gemeenteraad met de PJOs

17

november

Midden-Nederland

Nieuwe Ledenborrel

17

november

Noord-Holland

Amsterdamse PJO Lagerhuisdebat

17

november

Noord-Nederland

Links Lullen: De Farmaceutische Industrie

21

november

Noord-Nederland

Duurzaam denken: Energietransitie

30

november

Zuid-Holland

Clothing Swap

08

december

Noord-Nederland

GPJK Gemeenteraadssimulatie

12

december

Noord-Holland

Rondleiding Bierbrouwerij

17

december

Zuid-Holland

Vegan (Kerst) Kookworkshop

20

december

Midden-Nederland

Links Lullen: Kledingindustrie

21

december

Noord-Nederland

Kerstdiner

29

december

DenkTank

Brainstormsessie

Verkiezingsevenementen
De Tweede Kamerverkiezingen hebben veel mogelijkheden gecreëerd voor onze vereniging, en
we mogen trots zijn op hoe wij met ons destijds kleiner actief ledenaantal toch op alle
uitnodingen voor politieke markten, debatten en andere campagne-evenementen in hebben
kunnen gaan. Peter en Ilse waren hierbij onmisbaar voor hun coördinatie en zwaar
bovengemiddelde aandeel in bezoeken respectievelijk.
Naast de vele evenementen van onderwijsinstellingen hebben we op een aantal andere wijzen
aandacht opgeëist. Zo is Sebastiaan vanwege zijn bijdrage aan het Terlouw manifest te gast
geweest op de Wereld Draait Door, is hij voor Brandpunt+ in debat gegaan met de voorzitter
van de SGPJ, en heeft hij een artikel mogen schrijven voor de Nederlandse ambassade in China.
Wij hebben ook actie gevoerd in Amsterdam, dat wordt beschreven onder landelijke
evenementen.
30

januari

Heerlen

Arcus College

Politieke markt

03

februari

Heerde

CC de Noordgouw

Debat

06

februari

Utrecht

BITON

Lezing
Debat

09

februari

Diemen

Jongerenraad Diemen

10

februari

Schagen

Regius College

Debat

13

februari

Amsterdam

De Nieuwe Liefde

Speech

15

februari

Zwolle

Windesheim

Politieke markt
Lezing

15

februari

Utrecht

USHV Anteros

15

februari

Leiden

Hogeschool Leiden

Politieke markt

17

februari

Delft

Christelijk Lyceum Delft

Politieke markt

22

februari

Den Haag

ASN

Debat
Debat

22

februari

Wassenaar

Adelbert College

22

februari

Den Haag

Herengrachtoverleg

Overleg PJOs

22

februari

Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum

Debat

01

maart

Emmen

Kenniscafé Emmen

Debat
Speeddate

01

maart

Enschede

University of Twente

06

maart

Deventer

Studium Generale

Debat

07

maart

Utrecht

Van der Hoevenkliniek

Debat & presentatie

07

maart

Den Haag

ROC Mondriaan

Pitch & speeddate
Panel discussie

08

maart

Wageningen

Green Office

08

maart

Helmond

ROC ter Aa

Lezing

08

maart

Breda

Stedelijk Gymnasium Breda

Debat & lezing

09

maart

Wageningen

Pantarijn

Debat
Debat & discussie

09

maart

Amsterdam

UvA, Maatschappij en Gedrag

09

maart

Utrecht

U Vote STEMfestival

Politieke markt

10

maart

Hilversum

International School H’sum

Discussie

10

maart

Hoogeveen

Het Podium

Politiek café & speech

Utrecht

Hogeschool Utrecht

Debat

13

maart

13

maart

Amsterdam

AASR Skoll

Debat

14

maart

Bussum

Goois Lyceum

Debat

14

maart

Utrecht

MBO Zorg en Welzijn

Politieke markt
Debat
Debat

14

maart

Amsterdam

Merlijn

12

april

Nijmegen

SGGN

Acties
12 april

Protest tegen Panda’s in Rhenen

Op 12 april protesteerde de social mediacommissie op verschillende platforms tegen de wijze waarop
pandaberen Wu Wen en Xing Ya in bruikleen naar Dierenpark Rhenen werden gebracht, als ruilwaar om
diplomatieke banden tussen Nederland en China te versterken. Het bericht is door ruim 110.000 mensen
gezien, mede doordat het ongeveer 500 keer gedeeld is, en is ook opgemerkt door conventionele media.
04 oktober

Global March for Elephants & Rhinos

Op 4 oktober liep de actiecommissie met een aantal andere leden mee met de March for Elephants en
Rhinos in Amsterdam. Dit deden wij samen met een aantal leden van de Partij voor de Dieren, en andere
organisaties.
Eind september Uitdelen van slechter leven keurmerk stickers
Tijdens de laatste weken van september heeft PINK! in verschillende steden van Nederland Slechter
Leven keurmerk stickers uitgedeeld. Hiermee hadden wij geenszins de intentie of hoop dat mensen deze
zouden gebruiken om vlees in de supermarktschappen te beplakken, en onze leden hebben deze neiging
expliciet getracht te ontmoedigen – helaas niet altijd geheel succesvol.
01 november

Protest tegen poster campagne Aldi

Op 1 november publiceerde PINK! een persbericht over de al dan niet opzettelijk misleidende wijze
waarop Aldi een V-label gebruikte bij vleesproducten die erg leek op de label waarmee vegetarische
producten als dusdanig herkenbaar worden gemaakt. Dezelfde boodschap werd in een brief aan Aldi
gezet, en deze reageerde hierop door toe te zeggen het misleidende label niet meer te zullen gebruiken.

Periodieke activiteiten
Discussiemiddagen
Op vaste zondagen in de maand werden vanuit het verenigingsbestuur discussiemiddagen georganiseerd
die vrij voor leden toegankelijk waren. Iedere middag had een specifiek thema waarover op basis van
kennis uit een documentaire of van een aanwezige expert werd gediscussieerd.

Landelijke evenementen
14 januari

Afdelingendag

Op 14 januari was er een afdelingendag op het partijbureau in Amsterdam. De nieuwe website werd
gepresenteerd, er werd een workshop gegeven over campagnevoeren en er was tijd voor overleg met
gelijkgefunctioneerden.
14 januari

Nieuwjaarsborrel

Op de avond van de afdelingendag was de nieuwjaarsborrel, waar alle leden welkom waren. Rond de
twintig mensen waren aanwezig, en het gros participeerde in vrij sensationale Karaoke-pogingen.
04 maart

Ontmoeting Dyrenes Alliance

Op 4 maart vond een ontmoeting plaats tussen enkele bestuursleden van PINK! en een delegatie van
acht leden van de Dyrenes Allliance. De delegatie werd ontvangen op het partijbureau, waarna iedereen
samen de buitengallerij van de PvdD bezocht en ten slotte samen uit ging eten.
05 maart

Verkiezingsactie

Op 5 maart organiseerde PINK! een verkiezingsactie in Amsterdam, waarbij onze leden ’s ochtends met
steun van de delegatie van de Dyrenes Alliance op meerdere locaties in Amsterdam via ludieke acties
niet alleen flyerde voor de PvdD, maar ook aandacht vroeg voor onze kernthema’s. ’s Middags ging men
in boten van the Plastic Whale de grachten op om de campagne vanaf het water voort te zetten. Rond de
25 mensen namen deel.
14 –
16 april

Academy

Van 14 tot 16 april was de PINK! Academy op het partijbureau in Amsterdam.
De vrijdag begon met een kennismaking, gevolgd door een lezing van Eva van Esch, waarna de NJR een
training over onderhandelen verzorgde ter voorbereiding op het PJO parlement. Daarvoor werden ook
standpunten opgesteld over de thema’s die behandeld zouden worden.
De zaterdag begon met een lezing van Johnas van Lammeren, en hierna gaven trainers van de NJR een
workshop over debatteren. Er werd ook weer naar het PJO parlement toegewerkt.
De zondag begon met een informeel gesprek met Christine Teunissen, en de middag stond in het teken
van het afronden van de standpuntsbepaling voor het PJO parlement en het presenteren van resultaten.
29 april

Voorjaarscongres

Op 29 april was het voorjaarscongres bij de Nieuwe Erven in Amersfoort. De leden verkozen nieuwe
bestuursleden promotie en ledenbinding, en Jurjen Ruijter verzorgde een lezing over Plantpower.
11 –
12 mei

PJO Parlement

Op 11 en 12 mei was het PJO parlement in de Tweede Kamer in Den Haag. PINK! deed mee met een
fractie van 9 leden, waarvan een aantal in Den Haag overnachtten. Na afloop van het PJOparlement was
een diner voor alle deelnemers.

09 juli

Promo- en Mediatraining

Op 9 juli was de promo- en mediatraining op het partijbureau in Amsterdam. Partijlid Esther
Groenewegen en trainers van de NJR hebben hun expertise gedeeld op het front van promotie en
gebruik van social media. 13 leden waren aanwezig.
02 augustus

Earth Overshoot Day Actie

Op 2 augustus gingen leden van PINK! in zowel Den Haag als Utrecht de straat op om actie te voeren en
aandacht te vragen voor Earth Overshoot Day.
05 –
06 september Excursie Europarlement
Op 5 en 6 september was een delegatie van (afdelings)bestuursleden van PINK! in Brussel om kennis te
maken met de Europese fractie van de Partij voor de Dieren, en meer te leren over de Europese Unie. Na
een rondleiding van het Europees parlementsgebouw hadden we een gesprek met Humane Society
lobbyiste Jo Swabe. Vervolgens namen we deel aan een rondetafeldiscussie en gingen we naar een
expositie opening die in het teken stonden van de #Stopthemachine campagne van Compassion in World
Farming. De volgende dag begon met een stadswandeling en werd afgesloten door een bezoek aan het
Parlementarium.
09 september Nieuweledendag
Op 9 september werd de eerste nieuweledendag van PINK! gehouden in het milieucentrum van Utrecht.
20 nieuwe leden werden verwelkomd door een toespraak van de voorzitter, en kregen informatie over
de afdelingen en landelijke commissies, afgewisseld door een meerdelige workshop actievoeren van
Marjolein Moeijes. De dag werd afgesloten door een praatje van gemeenteraadslid in Arnhem Leo de
Groot.
22 –
24 september Buitenlandexcursie Lille
Van 22 tot 24 september was de buitenlandexcursie naar Lille. Een groep van 21 leden van PINK! reisden
vanaf Utrecht naar de meest prominente Noord-Europese stad van Frankrijk. Het weekend verliep aan
de hand van een programma dat was opgezet door de excursiecommissie. Dit bevatte onder andere een
stadswandeling, een ontmoeting met PACTE en één met Nathalie Dehan en andere leden van de Parti
Animaliste. Het weekend werd unaniem tot succes verklaard.
14 oktober

Najaarscongres

Op 14 oktober was het najaarscongres in de Berenkuil te Utrecht. De leden kozen een nieuwe
penningmeester, bestuurslid communicatie, bestuurslid ledenbinding en bestuurslid politiek. Oudvoorzitter van de NJR Jasmin Schous gaf een lezing.
11 november

Afdelingendag

Op 11 november was er een Afdelingendag op het partijbureau in Amsterdam. Bestuursleden kregen de
kans om te brainstormen over veel voorkomende problemen in de afdelingen, en Tim van Luit gaf een
workshop over vloggen.

Commissies
DenkTank

De rol van de DenkTank is dit jaar geleidelijk veranderd. Het is nu gebruikelijk dat alle leden worden
uitgenodigd naar hun vergaderingen, zodat DenkTankleden hun expertise en steun kunnen bieden in het
schrijven van amendementen – een proces waar de meeste leden geen ervaring mee hebben. Dit jaar
heeft de Denktank zich weer in verschillende thema’s verdiept, en hebben zij een grote wijziging in de
opzet van het politiek programma gerealiseerd die het makkelijker zal maken om te ammenderen en
interpreteren. Joost Leuven nam het voorzitterschap over van Lianne Raat.
Redactie

De redactie heeft dit jaar vier uitgaves van ons (digitale) tijdschrift uitgebracht, waarvan twee in
beperkte oplage geprint werden. Doris Huitink nam het voorzitterschap over van Joep Horbach.
Productieteam

Het productieteam is enkele projecten begonnen uit te werken, en heeft manieren van samenwerking
onderzocht, maar dit heeft nog weinig resultaten opgeleverd. Tim van Luit nam in November het
coordinatorschap over van Sebastiaan Wolswinkel.
Actiecommissie

De actiecommissie is in 2017 opgericht om het vermogen van de vereniging om in te springen op
actualiteiten te vergroten, en onze zichtbaarheid te vergroten door acties en demonstraties op te zetten.
Peter de Weerd heeft het coordinatorschap op zich genomen.
Social mediacommissie

De social mediacommissie is in 2017 opgericht om het beheren van de vele social media platforms en
accounts van PINK! te verdelen over een grotere groep leden, en de verantwoordelijken voor de
verschillende accounts makkelijker met elkaar te laten samenwerken. Marjolein Moeijes nam het
coordinatorschap over van Joke Claessen toen zij haar bestuursfunctie overnam.
Educatiecommissie

De educatiecommissie is in 2017 opgericht om lesprogramma’s te creëren en beschikbaar te stellen voor
gebruik door onderwijsinstellingen. Met de tijd kan de commissie uiteraard ook andere rollen op zich
nemen. Sara Domburg nam het coordinatorschap over van Sebastiaan Wolswinkel.

Partij voor de Dieren
In 2017 hebben we onze rol om de partij scherp te houden verkend. We hebben getracht onze band te
versterken door te pogen om ontmoetingen met de fracties in Den Haag te organiseren voor het
verenigingsbestuur, en we zijn met een delegatie naar de fractie in Brussel geweest. Het bestuur was
aanwezig voor de viering van de verkiezingsuitslag en Renée Baris heeft gesproken op de ALV van PvdD
afdeling Zuid-Holland. PINK! heeft geprobeerd om alle gelegenheden om onze moederpartij te steunen
aan te pakken, en er is een grotere doorstroom van PINK! naar de PvdD merkbaar.
Kaderopleiding

Dit jaar waren er geen leden van PINK! uitgenodigd voor de kaderopleiding van de partij. Op moment
van schrijven is niet duidelijk waarom dat is.
Congres

Dit jaar waren er twee congressen van de Partij voor de Dieren waar PINK! bij aanwezig was: 21 mei en
19 november. 21 mei mocht Sebastiaan Wolswinkel een toespraak houden. Hier werd buitengewoon
positief op gereageerd door aanwezige partijleden. Na afloop stelde Esther Ouwehand een vraag, en gaf
daarmee gelegenheid om toe te lichten hoe graag wij als PINK! zijnde meer zouden worden betrokken bij
inhoudelijke zaken. PINK! had ook een stand in de koffiezaal.
Op het congres van 19 november had PINK! meerdere tafels om als stand te gebruiken, en hebben
aanwezige leden elkaar vantevoren via een groepsapp gesteund in het schrijven van amendementen op
het verkiezingsprogramma voor de gemeentes. Aanwezige leden zijn ingeroosterd om bij de stand te
staan tijdens de pauzes, en donateursformulieren zijn beschikbaar gesteld. Er was ingepland om een
presentatie te geven, maar dit werd helaas dermate slecht naar aanwezigen op het congres
gecommuniceerd dat er onvoldoende animo voor was.
Zusterpartijen

In 2017 hebben wij contact gevestigd met PACTE en Parti Animaliste, en zijn wij benaderd door Djurens
Parti en de Animal Justice Party om hen te helpen in het opzetten van een jongeren organisatie. We
hebben contact onderhouden met de Animal Welfare Party en contact gevestigd met actieve leden van
de Animal Protection Party of Canada. Ook is een lid van PINK! betrokken geraakt bij het opzetten van
een PvdD-equivalent in Belgie.
Samenwerking andere organisaties
License to Heal

Leonie van der Kolk heeft de rol van vertegenwoordiger van PINK! bij License to Heal overgenomen van
Sebastiaan Wolswinkel.
Terlouwmanifest

Sebastiaan Wolswinkel was samen met alle PJO voorzitters uitgenodigd om met Jan Terlouw te spreken
over het opstellen van een toekomstgericht manifest. Hij heeft actief bijgedragen aan de vorm van het
uiteindelijke manifest, en de Engelse versie hardhandig gecopy-edit. Naar aanleiding van dit manifest
was Sebastiaan op een uitzending van de Wereld Draait Door waar hij de rol van verlamde
pantomimespeler op zich nam.
De Partij voor de Dieren heeft meerdere malen moties ingediend om het Terlouw manifest een leidraad
te laten zijn in de coalitie-onderhandelingen, maar dit was niet met PINK! gecoordineerd.

Promotie
PINK! heeft zich gedurende 2017 op verscheidene wijze gepromoot. Wij zijn Facebook, Twitter en
Instagram blijven benutten, en hebben een LinkedIn account opgezet. Onze afdelingen hebben ook meer
gebruik gemaakt van social media. Afdeling Limburg heeft een Facebook account aangemaakt, en de
nieuwe afdeling Noord-Brabant heeft het bestaande account nieuw leven ingeblazen.
In het teken van promotie zijn stappen gezet om weer een nieuwe website te laten ontwikkelen, die
voldoet aan eisen qua veiligheid, snelheid en gebruiksvriendelijkheid die verder gaan dan waar de site
die aan het begin van het jaar gelanceerd werd aan voldoet. Ook hebben we een nieuw logo ontwikkeld.
De beperkte houdbaarheid van het oude logo maakte het onverstandig om in nieuw promotiemateriaal
te investeren, en daardoor hebben onze afdelingen met een stevige beperking van verouderd en
minimaal materiaal om moeten gaan. Dit kan door de introductie van het nieuwe logo gecorrigeerd
worden.
Conclusie en vooruitblik
Het begint voor steeds meer mensen zichtbaar te worden dat PINK! nog maar aan het begin van een
enorme groei zit qua actieve ledenaantal, en bovenal impact op de samenleving. Dat hebben we nog
altijd nauwelijks, omdat het opbouwproces onvermijdelijk langdurig is. Maar met rappe schreden
richting daadkrachtige commissies gaande op landelijk en regionaal niveau, en vooruitzicht op niet alleen
een logo maar ook een website om trots op te zijn, en waar leden mee zullen willen pronken, is het
slechts een kwestie van tijd voordat anderen zich niet alleen zullen verbazen door de enorme toename
van ons ledenaantal (50% in 2017), aantal actievelingen (100% in 2017) en de kennis die wij als
organisatie in huis hebben, maar ook van ons politiek vernuft, onze maatschappelijke impact, en op den
duur de interesse die media in ons zal (moeten) ontwikkelen. Dit is een bewering waar mensen net
zozeer aan zullen twijfelen als dat zij twijfelden aan de groei, professionalisering en internationale
relevantie die werden aangekondigd voor de afgelopen twee jaar.

