




Een resolutie is een voorstel die aan de leden van de AV wordt gericht over de manier waarop de
vereniging zich moet ontwikkelen of een bepaalde handeling die zou moeten worden genomen.
Resoluties zijn vrij informeel, en begrijpelijkheid is het voornaamste criterium.
Het bestuur zal in haar advies met de volgende zaken rekening houden:





Ambiguiteit
Is de intentie van de indiener(s) slechts op één wijze te interpreteren.
Dit hoeft niet te betekenen dat er eensgezindheid is over de manier om te intentie/wens van
de indieners te bewerkstelligen.
Wenselijkheid Is de intentie in de ogen van het bestuur een goede om na te streven.
Indieners zullen nooit worden verzocht om resoluties in te trekken wegens onwenselijkheid.
Testbaarheid Is duidelijk op welke wijze kan worden vastgesteld of het bestuur de
Testbaarheid resolutie heeft nageleefd, in het geval dat deze wordt aangenomen.

Daarnaast is het bestuur vrij om op te merken wanneer de intentie die in een resolutie is opgenomen
al eens is overwogen, en hoe dit verliep.

Een motie is een gestructureerd voorstel die aan de leden van de AV wordt gericht en een oproep
aan het bestuur van de vereniging bevat die hen verplicht op een bepaald front actie te ondernemen.
Het bestuur zal in haar advies met de volgende zaken rekening houden:





Ambiguiteit
Is de oproep van de indiener(s) slechts op één wijze te interpreteren.
Dit hoeft niet te betekenen dat er eensgezindheid is over de manier om aan de oproep te
voldoen.
Wenselijkheid Is de oproep in de ogen van het bestuur een acceptabele beperking.
Indieners zullen nooit worden verzocht om moties in te trekken wegens onwenselijkheid.
Testbaarheid Is duidelijk wanneer en op welke wijze kan worden vastgesteld of het
Testbaarheid bestuur aan de oproep heeft voldaan, als deze wordt aangenomen.

Daarnaast is het bestuur vrij om op te merken wanneer de intentie die in een motie is opgenomen al
eens is overwogen, en hoe dit verliep.
Ook is het bestuur vrij om op te merken wanneer de opzet van een motie te wensen overlaat, of zelfs
iets geen motie te verklaren wanneer het niet aan de basis eisen voldoet. Dit commentaar zal vroeg
genoeg worden gegeven voor de indiener om de motie te corrigeren wanneer dit redelijkerwijs
mogelijk is.

Een amendement is een wijzigingvoorstel van een officieel document welke de AV bevoegd is te
wijzigen. De meest relevante documenten waarvoor dit geldt zijn:




De statuten van PINK!. Wijzigingen hierin moeten door een notaris worden aangebracht, en
zijn dus drastische en kostbare ingrepen die zonder overleg vooraf een negatief
bestuursadvies zullen krijgen. Een absolute meerderheid is nodig om deze te wijzigen.
Het huishoudelijk reglement van PINK!. Een absolute meerderheid is nodig om deze te
wijzigen.
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Het beginselmanifest van PINK! Bij 𝑛 stemgerechtigde leden zijn ⌈5 𝑛⌉ stemmen voor nodig



om deze te wijzigen. Dit komt neer op minstens vier vijfde van de stemmen.
Het politiek programma van PINK!. Een absolute meerderheid is nodig om deze te wijzigen.

Het bestuur zal in haar advies over amendementen aan het politiek programma met de volgende
zaken rekening houden:


Beginselmanifest



Overig Politiek Een amendement dat een harde tegenstelling in het politiek programma
programma
veroorzaakt krijgt geen positief bestuursadvies, in principe negatief.



Kernwaarden Het amendement wordt getoetst tegen iedere kernwaarde van PINK!.
Dit zijn: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en peroonlijke verantwoordelijkheid



Wettelijkheid Een amendement dient niet te pleiten voor iets dat volkomen onmogelijk is.
PINK! pleit reeds voor grondwetswijzigingen, dus het zullen slechts uitzonderlijke gevallen zijn
waarin dit een barriere vormt voor een amendement.
Het bestuur is vrij om voor dit punt iemand te consulteren van buiten haar midden.



Vorm
Een amendement moet qua vorm aansluiten bij de rest van het document.
Bij documenten anders dan het politiek programma wordt de indiener geacht de stijl van het
document zelf in te kunnen schatten, of eerst een concept in te dienen bij het bestuur welke
van voldoende commentaar zal worden voorzien. De verwachtingen die voor amendementen
van het politiek programma gelden worden hieronder beschreven.

Een amendement dat hier tegeningaat krijgt een negatief bestuursadvies.

Het politiek programma bestaat uit meerdere hoofdstukken van grote, overkoepelende thema’s,
vaak segmenten van de maatschappij of concepten die betrekking hebben tot de samenleving. Ieder
hoofdstuk bevat ten minste één sectie. Iedere sectie bestaat uit een kopje dat een deelonderwerp
van het thema van dat hoofdstuk identificeert, een inleidende alinea en minstens nul beleidspunten.
Algemene verwachtingen
 Afkortingen, technische termen, extensief woordgebruik en exotische constructies worden
niet gebruikt tenzij zij nodig zijn om de boodschap op niet-ambigue wijze over te brengen.
Wanneer iets dergelijks in de inleidende alinea nodig blijkt wordt het ingedekt door een
toevoeging die in minder detail de strekking van de bewering duidelijk maakt voor mensen
die de volledig correcte zin niet zullen begrijpen. Bij een beleidspunt wordt dit achterwege
gelaten.
 Zinnen zijn zo kort en simpel mogelijk.
 Er wordt geen gebruik gemaakt van ironie, sarcasme of cynisme.
 Er wordt geen commentaar gegeven op de meningen van andere organisaties, en termen of
uitdrukkingen die worden geassocieerd met organisaties anders dan de Partij voor de Dieren
worden zoveel mogelijk vermeden.
 Er worden geen tijdelijkheden, statistieken of onderzoekgegevens gebruikt die kunnen
vervallen.
Verwachtingen bij inleidende teksten




De inleidende tekst moet dienen om zo kort mogelijk het perspectief en de overwegingen te
geven op basis waarvan beleidspunten voldoende te begrijpen zijn voor zowel mensen die
onze idealen delen als mensen die dat niet doen.
De eerste zin waarin onze vereniging het onderwerp is wordt deze “PINK!” genoemd,
vervolgens “wij”.

Verwachtingen bij beleidspunten






Ieder beleidspunt is een zo kort mogelijke uiteenzetting van een losse beleidsmatige stap...
Zodoende beschrijft ieder beleidspunt een nieuwe wet, situatie of een handeling van de
overheid die wij willen zien.
Zinnen zijn geschreven als constateringen, alsof deze reeds realiteit zijn geworden.
Zinnen bevatten geen argumentatie.
Beleidspunten bevatten geen verwijzingen naar onze vereniging, tenzij – in uitzonderlijke
gevallen – als object.

