
 

 

 

Theater de Berenkuil, 13 april 2019 

 

2018 was een transformatief jaar voor PINK!. We hebben zowel ons logo als onze website 

vernieuwd, hebben actie excursies geïntroduceerd en een internationale commissie en 

debatcommissie opgericht. Leden van PINK! hebben voor het eerst deelgenomen aan het European 

Youth Event in Strassbourg, en we hebben zowel van die als van andere gelegenheden 

gebruikgemaakt om ons YouTube kanaal weer actief te maken. 

We werden in 2018 weer geconfronteerd met de fragiliteit van jongerenorganisaties, zeker in het 

era van het leenstelsel, waar studenten zichzelf steeds minder tijd gunnen om in te zetten voor 

extracurriculaire persoonlijke ontwikkeling en enig plichtsgevoel om bij te dragen aan een betere 

wereld wordt tenietgedaan door persoonlijke stress en financiële zorgen. Dit manifesteerde zich in 

de tijdelijke val van onze afdelingen in Gelderland en Noord-Nederland, en een blijvend hoge 

doorstroom van actieve leden in de andere afdelingen. In response hebben we een 

bestuursopleiding ontwikkeld, lokale werkgroepen geïnitieerd die zullen zorgen voor een 

doorstroom naar en actieve ledenpoule voor afdelingsbesturen. 

We hebben significante stappen genomen voor het bevorderen van onze zichtbaarheid. Onze 3-

week-lange klimaatstaking in september creërde veel respect bij mede-activisten en significante 

aandacht in de nationale media, hoewel het onvoldoende bleek om een grote beweging aan te 

wakkeren. Onze voorzitter sprak op de International Animal Rights Conference in Luxemburg, 

maakte een tour van Australië ten behoeve van PvdD-zusterpartij the Animal Justice Party met 

verschillende spreekgelegenheden en werd in functie geïnterviewd voor het cover artikel van Vegan 

Magazine. Ook onze ondertussen traditionele Earth Overshoot Day actie zorgde voor media 

aandacht, en het feit dat destijds-secretaris Peter de Weerd sprak op de Actie tegen Europese 

subsidies stierenvechten was een signaal dat onze vereniging klaar is om aandacht naar ons toe te 

trekken en voldoende inhoudelijk inzicht weet te bieden. 
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Bestuurssamenstelling 

Bestuurssamenstelling per 1 januari 2018 

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel Bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes 

Secretaris Peter de Weerd Bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen 

Penningmeester Michelle van der Geest Bestuurslid politiek Alex Uiterwijk 

  Bestuurslid promotie Renée Baris 

In januari nam bestuurslid promotie Renée Baris in overleg met de rest van het bestuur tijdelijk afstand 

van haar functie. Zij werd tijdelijk vervangen door Rosalinde Siewers. 

Het termijn van voorzitter Sebastiaan Wolswinkel liep af op het voorjaarscongres. Hij stelde zich 

herverkiesbaar, en werd door de sollicitatiecommissie voorgedragen voor een volgens termijn. De leden 

van het congres stemden hiermee in. 

Angelo Delsen werd bij een interne stemming van het bestuur verkozen tot vicevoorzitter. 

Bestuurssamenstelling na voorjaarscongres 2018 

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel Bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes 

Secretaris Peter de Weerd Bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen 

Penningmeester Michelle van der Geest Bestuurslid politiek Alex Uiterwijk 

  Bestuurslid promotie Renée Baris 

Na het voorjaarscongres trad bestuurslid promotie Renée Baris vroegtijdig af. Stijn Hes werd ad interim 

aangenomen als bestuurslid promotie en voerde deze functie uit tot het najaarscongres. 

Secretaris Peter de Weerd trad op het najaarscongres af en werd opgevolgd door Katalin Clarijs. Noah 

Dull werd verkozen voor de vacante functie van bestuurslid promotie. 

Bestuurssamenstelling na najaarscongres 2018 

Voorzitter Sebastiaan Wolswinkel Bestuurslid ledenbinding Angelo Delsen 

Secretaris Katalin Clarijs Bestuurslid communicatie Marjolein Moeijes 

Penningmeester Michelle van der Geest Bestuurslid politiek Alex Uiterwijk 

  Bestuurslid promotie Noah Dull 

 

 

 

 

  



Ledenactiviteiten 

Afdelingen 

11 januari Noord-Holland Discussieavond over dierentuinen  

17 januari Gelderland Potluck + filmavond  

24 januari Midden-Nederland Links lullen: De macht van social media  

31 januari Noord-Holland Nieuwjaarsborrel  

7 februari Noord-Holland Informatieavond over gemeenteraadsverkiezingen  

13 februari Noord-Nederland Links lullen: Pacifisme  

13 februari Noord-Holland Jongeren in actie: wonen in Amsterdam  

15 februari Noord-Holland Grote Studentendebatten  

21 februari Midden-Nederland Links lullen: docu-avond ‘How to change the world’  

21 februari Zuid-Holland Jongerendebat: Duurzaam verkeer in de stad  

26 februari Gelderland Keuzestress – Het lijsttrekkersdebat voor jou  

28 februari Noord-Brabant Kennismaking  

1 maart Noord-Holland Silent Disco  

8 maart Zuid-Holland Kroegcollege met Ruud van der Velden  

9 maart Noord-Holland Amsterdamse PJO lagerhuisdebat  

19 maart Noord-Holland Flyeren en filmavond  

26 maart Gelderland Brainstorm  

27 maart Noord-Brabant Agrariërs in gesprek met vegetariërs  

28 maart Noord-Holland Ledenborrel  

31 maart Overijssel Paasbrunch en discussie  

18 april Midden-Nederland Links lullen: Groei van Utrecht  

21 april Gelderland Euregion Rhine-Wall Congres  

22 april Zuid-Holland Zaaifestijn Park Pompenburg  

22 april Noord-Holland Ledenbinding bij DopHert  

24 april Noord-Holland Pubquiz  

5 mei Noord-Nederland Bevrijdingfestival: politiek twister met PJOs  

8 mei Noord-Brabant Ethiek x Proefdierkunde  

8 mei Noord-Holland Politieke jongeren over diversiteit  

18 mei Midden-Nederland Nieuwe ledenborrel  

20 mei Zuid-Holland Beach Clean Up  

23 mei Noord-Nederland Links lullen: The Current State of Greece  

27 mei Overijssel Vegan Potluck  

29 mei Noord-Holland Ledenborrel  

11 juni Noord-Holland Bezoek aan de Provinciale Staten  

13 juni Noord-Holland Pre-demo info-avond over Slachthuizen  

21 juni Zuid-Holland Tuinieren bij Park Pompenburg  

26 juni Noord-Holland Vegan potluck  

3 september Zuid-Holland Protest invloed Shell gemeente Den Haag  

11 september Zuid-Holland Netwerkactiviteit bij Gare du Nord  



12 september Zuid-Holland Links lullen: Europa  

13 september Zuid-Holland Ledenborrel (engelstalig)  

26 september Overijssel Rondleiding Provinciale Staten  

12 oktober Noord-Brabant Herfstborrel  

17 oktober Zuid-Holland Ledenbindingsacitiviteit ‘Veggie Snacken’  

18 oktober Noord-Brabant Discussieavond PINK! en JS  

19 oktober Noord-Holland Actiecollege Stichting Amsterdamse Zwerfkatten  

24 oktober Overijssel Eten en ledenborrel  

25 oktober Noord-Nederland Links lullen: seksisme in de media  

30 oktober Noord-Holland Debatavond en borrel  

6 november Overijssel Eten en ledenborrel  

9 november Zuid-Holland PJO karaoke-battle  

10 november Noord-Holland Bezoek aan boerderij de Boterbloem met Dwars  

11 november Zuid-Holland Conscious Kitchen samenwerking in Leiden  

23 november Noord-Holland Anti-consumentisme demo op Black Friday  

10 december Zuid-Holland Lezing ‘Dierethiek in de provincie’  

11 december Noord-Holland ‘Katten: een introductie’ lezing  

15 december Overijssel Kerstpotluck  

29 december Overijssel 1000 bloembollen planten voor de bijen  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 



Klimaatstaking 

In de aanloop naar de Zweedse verkiezingen afgelopen zomer kreeg de toen 15-jarige Greta Thunberg 

internationale aandacht omdat zij staakte om aandacht te eisen voor klimaatverandering. Uit solidariteit 

heeft PINK! toen ook 3 weken continu gestaakt. 

4 september Dag 1 

Stakers werden geïnterviewd voor het jeugdjournaal, NOS journaal en de vlogger Jane Unchained. 

5 september Dag 2 

6 september Dag 3 

7 september Dag 4 

De stakers kregen, ter plekke bij de Tweede Kamer, les over klimaatverandering van aardrijkskundeleraar 

Casimir ten Have van middelbare school De Vrije Ruimte. 

8 september Dag 5 

Op dag 5 van de klimaatstaking sloten veel verschillende groepen zich aan. O.a. Den Haag Fossielvrij, 

PvdD Den Haag, DWARS Leiden-Haaglanden en Grootouders voor het Klimaat kwamen steun betuigen. 

9 september Dag 6 

10 september Dag 7 

11 september Dag 8 

12 september Dag 9 

Na ruim een week werd het de media duidelijk dat onze stakers echt gecommiteerd waren, en groeide 

hun interesse weer. Op dag 9 kwam het Algemeen Dagblad langs voor een artikel en een videoverslag. 

13 september Dag 10 

Op dag 10 van de klimaatstaking konden onze stakers het zich echt niet verloorloven om cameraschuw 

te zijn. Zowel Hart van Nederland als ons eigen productieteam waren aanwezig om de stakers stevig te 

ondervragen en hevig in beeld te zetten. 

14 september Dag 11 

Op dag 11 kwam Minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes langs, en RTL nieuws was erbij 

om de confrontatie vast te leggen. 

17 september Dag 12 

18 september Prinsjesdag 

19 september Dag 14 

20 september Dag 15 

21 september Dag 16  

22 september Klimaatfestival 



Enkele van onze klimaatstakers waren uitgenodigd voor het klimaatfestival van Milieudefensie. Ons 

interim-bestuurslid promotie Stijn Hes maakte gebruik van de gelegenheid om het verband te leggen 

tussen het Terlouwmanifest en onze klimaatstaking, en meneer Terlouw namens jongeren te bedanken. 

5 oktober Bezoek van Greta 

Op 5 oktober bezocht Greta Thunberg, de originele klimaatstaker, Den Haag, en nam ze deel aan een 

speciale demonstratie die PINK! voor die gelegenheid had opgezet. 

6 oktober Demonstratie in Brussel  

Onze stakers waren, op uitnodiging van GreenPeace België, aanwezig bij een demonstratie in Brussel 

met ongeveer 1500 anderen. Het was het begin van de demonstraties in Brussel, die sindsdien een 

wereldwijde indruk hebben gemaakt. 

30 november Klimaatstaking voor klimaattop 

Op de laatste vrijdag voor de klimaattop in Polen (COP24) kwamen onze klimaatstakers bijeen om te 

staken voor een beter wereldwijd klimaatbeleid. 

Overige acties 

4 april  Actie tegen Europese subsidies stierenvechten 

Op woensdagmiddag 4 april organiseerde het Comité Anti Stierenvechten een protestactie tegen de 

Europese landbouwsubsidies die het stierenvechten ontvangt. Er werd een stilteprotest gehouden in Den 

Haag, op het Plein, tegenover de Tweede Kamer. Destijds-secretaris van PINK! Peter de Weerd was één 

van een aantal sprekers. 

16 juni  Mars voor de sluiting van slachthuizen 

Op 16 juni vond de 7e editie van de Mars voor de Sluiting van Slachthuizen plaats, onder andere in 

Amsterdam. Leden van PINK! vormden samen een blok en liepen in grote getale mee. 

25 augustus Animal Rights March 

De eerste Animal Rights March in Nederland vond plaats op 25 augustus. Leden van PINK! vormden een 

blok en liepen mee.  



Landelijke evenementen 

13 januari Nieuweledendag 

Op 13 januari was er een nieuweledendag op het milieucentrum in Utrecht. Ongeveer 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. 

13 januari Nieuwjaarsborrel 

Op de avond van de nieuweledendag was de nieuwjaarsborrel, waar alle leden welkom waren. Rond de 

veertig mensen waren aanwezig, en vierden samen de onthulling van het nieuwe logo van PINK!. 

24 februari Actie excursie Maastricht 

Op 24 februari was onze eerste actie excursie. Bijna twintig leden kwamen samen in Maastricht, om de 

stad te verkennen en door een actie onze vereniging zichtbaar te maken waar we normaal niet (heel) 

actief zijn. De dag begon met een rondleiding door een oud fort en de grotten. Daarna hielden de 

excursisten een pinknick, en gingen ze de stad in om flyers uit te delen over een actie van Varkens in 

Nood tegen de ING. Leden verzamelden tegen het eind van de middag bij het ING kantoor om 

ceremonieus een pinpas door te knippen. Tenslotte ging men gezamenlijk uit eten, en was er ruimte voor 

een borrel achteraf. 

7 – 

8 april  Academy 

7 en 8 april was de PINK! Academy op het partijbureau in Amsterdam.  

De zaterdag begon met een toespraak van Sebastiaan Wolswinkel, gevolgd door een kennismaking en 

een debattraining. Daarna werkten deelnemers in groepen aan de standpunten van onze vereniging bij 

het aankomend PJO parlement.  

De zaterdag begon met een lezing van statenlid Bram van Liere, en ook junior beleidsmedewerker in de 

Tweede Kamer, Sebastiaan Pruissen, sprak die dag. 

28 april  Voorjaarscongres 

Op 29 april was het voorjaarscongres bij de Berenkuil in Utrecht. De voorzitter was herkiesbaar, en Roos 

Vonk en Lammert van Raan waren aanwezig als sprekers. Er was voor het eerst een tweede ruimte op 

het congres waar verschillende activiteiten mogelijk waren en ontmoetingsplekken waren opgesteld 

voor de verschillende organen van onze vereniging. 

24 – 

25 mei  PJO Parlement 

Op 24 en 25 mei was het PJO parlement in de Tweede Kamer in Den Haag. PINK! deed mee met een 

fractie van 10 leden, waarvan een aantal in Den Haag overnachtten. Na afloop van het PJOparlement was 

een diner voor alle deelnemers. 

 

 



31 mei – 

02 juni  European Youth Event 

Op 1 en 2 juni was het European Youth Event in Strassbourg. PINK! nam deel met een delegatie van 11 

personen, en reisde daartoe af op 31 mei. Alle deelnemers hadden een persoonlijk programma van 

toespraken, panel discussies en workshops waar ze aan deelnamen. Op de avond van 1 juni vond een 

ontmoeting plaats met lokale vrijwilligers van de Parti Animaliste. 2 juni reisde de delegatie gezamenlijk 

terug, in verband met een partijcongres op 3 juni. 

17 juli  Promotraining en brainstorm 

Op 17 juli was de promotraining op het kantoor van de NJR in Utrecht, geleid door Marjolein Moeijes en 

Stijn Hes, met leden vanuit het hele land die in de zomermaanden deel gingen nemen aan 

promomarkten voor nieuwe studenten. 

1 augustus Earth Overshoot Day actie excursie 

Op 1 augustus gingen leden van PINK! in Leeuwarden de straat op om actie te voeren en aandacht te 

vragen voor Earth Overshoot Day. Het was onze tweede actie excursie, en werd daarom gecombineerd 

met een stadswandeling en bezoek aan de Oldehove in de middag, en een gezamenlijk diner bij eetcafé 

Spinoza ter afsluiting. Enkele prominente leden van afdeling Fryslân van de Partij voor de Dieren namen 

deel aan de actie, waaronder statenlid Rinie van der Zanden. 

2 september Vrijwilligersdag 

Op 2 september was er een vrijwilligersdag in ons nieuw kantoor in Amersfoort. Bestuursleden kregen de 

kans om te brainstormen over veel voorkomende problemen in de afdelingen, en Laurens de Groot gaf 

een training over omgang met de media. 

17 september Nieuweledendag 

Op 17 september was er een nieuweledendag in ons kantoor in Amersfoort. Na een informatieve en 

inspirerende ochtend reisden leden samen naar een protest van de Partij voor de Dieren tegen de 

tijdelijke sluiting van een natuur- en recreatiegebied ten behoeve van de jachtlustigheid van onze vorst. 

21 – 

23 september Buitenlandexcursie Keulen 

Van 21 tot 23 september was de buitenlandexcursie naar Keulen. Een groep van leden! reisden vanaf 

Utrecht naar een van de meest prominente steden van west-Duitsland. Het weekend verliep aan de hand 

van een programma dat was opgezet door de excursiecommissie. Dit bevatte onder andere een 

stadswandeling en een ontmoeting met de Tierschutzpartei. Het weekend werd unaniem tot succes 

verklaard. 

17 november Najaarscongres 

Op 17 november was het najaarscongres in de Berenkuil te Utrecht. De leden kozen een nieuwe 

secretaris en een bestuurslid promotie. Emeritus hoogleraar Kees van der Pijl en senator Chrstine 

Teunissen spraken, en er was weer een tweede ruimte waar onder andere activiteiten waren die te 

maken hadden met het thema, ‘waar willen we heen?’ 



Commissies 

DenkTank 

De nieuwe rol van de DenkTank is dit jaar aangehouden. 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. Er is een 

formele versie van het politiek programma opgesteld, wat ruimte heeft geboden om de versie op de 

website tekstueel te wijzigen om leesbaarheid te bevorderen. 

Redactie 

De redactie heeft dit jaar vier uitgaves van ons (digitale) tijdschrift, de Brul, uitgebracht, waarvan twee in 

beperkte oplage geprint werden. Mogelijkheden om leden en niet-leden zich op de Brul te laten 

abonneren zijn onderzocht, en hier zal in 2019 vervolg aan worden gegeven. 

Productieteam 

Het productieteam is dit jaar relatief ontzettend actief geweest. Er zijn veel video’s gemaakt, van 

groeiende en ondertussen hoogstaande kwaliteit. Pieter Lossie nam het voorzitterschap over van Tim 

van Luit. 

Actiecommissie 

De actiecommissie is in 2018 betrokken bij het voorbereiden van materiaal voor demonstraties waar 

PINK! aan deelnam, maar heeft nog niet zelf acties geïnitieerd. Dit is iets dat in 2019 nadrukkelijk beter 

aangepakt dient te worden. 

Social mediacommissie  

De social mediacommissie is in 2018 actief gebleven, en heeft gezorgd voor veel hogere betrokkenheid 

op Instagram en blijvende kwaliteit en kwantiteit van berichten op Facebook en Twitter. 

Educatiecommissie 

De educatiecommissie bestaat om lesprogramma’s te creëren en beschikbaar te stellen voor gebruik 

door onderwijsinstellingen. Deniece Laanen nam het coordinatorschap over van Sara Domburg, en 

herstructureerde de commissie om daadkrachtigheid te bevorderen. 

Internationale commissie  

De internationale commissie is in 2018 opgericht verantwoordelijkheid te nemen voor het aanwakkeren 

van een jongerenbeweging om het groeiende aantal dierenpartijen in de wereld te steunen. De 

commissie steunt partijen in andere landen in het opzetten van equivalenten van PINK!. 

Debatcommissie 

De debatcommissie is in 2018 opgericht om ervoor te zorgen dat PINK! altijd sterk vertegenwoordigd kan 

worden op publieke debatten en andere spreekgelegenheden, door geïnteresseerde leden de fijne 

kneepjes van het argumentatie- en presentatievak te leren.  



Partij voor de Dieren 

In 2018 hebben we stevig ingezet op het versterken van onze relatie met onder moederpartij. Op beide 

algemene vergaderingen was een spreker van de partij, we hebben nauw samengewerkt rondom de 

klimaatstakingen en onze afdelingen hebben nadrukkelijker samenwerking gezocht met afdelingen en 

werkgroepen van de partij. Het was erg mooi dat PINK!-lid Robert Barker juist dit jaar werd verkozen tot 

gemeenteraadslid van Den Haag, en daarmee ons eerste lid werd die volksvertegenwoordiger is. 

Kaderopleiding 

Dit jaar heeft de partij geuit dat het hun intentie niet is om ooit weer PINK! leden aan te laten dragen 

voor de kaderopleiding voor de partij. Zij hebben een alternatieve opleiding voor jongeren opgezet, maar 

hierbij wordt PINK! niet geconsulteerd. Om te voorkomen dat dit ten koste gaat van de investering in de 

scholing van onze leden, is daarom besloten om vanuit PINK! een eigen kaderopleiding te organiseren.  

Congres 

Dit jaar waren er twee congressen van de Partij voor de Dieren war PINK! bij aanwezig was: 3 juni en 9 

december. Op beide dagen had PINK! een stand in de koffiezaal. 

Zusterpartijen 

In 2018 hebben we contact behouden en gevestigd met meer zusterpartijen van de PvdD. We hadden 

ontmoetingen met de Parti Animaliste en de Tierschutzpartei, en onze voorzitter, Sebastiaan, reisde voor 

7 weken naar Australië om de Animal Justice Party te steunen in het oprichten van een 

jongerenorganisatie. 

 

Conclusie en vooruitblik 

2018 was een transformatief maar zeker ook een leerzaam jaar. Er zijn fouten gemaakt, problemen 

ontstaan en vervelendheden voorgekomen die allemaal aanleiding hebben gegeven om de structuur van 

onze vereniging verder te herzien. We beginnen verzadigd te raken qua landelijke activiteiten, en hebben 

een jaarkalender op moeten stellen voor 2019 om te waarborgen dat er voor alle wenselijke activiteiten 

een geschikt moment is. 

Ons ledenaantal en actieve ledenaantal blijven gestaag groeien, en mede door de klimaatstakingen 

beginnen we als vereniging een aantal bekende gezichten te krijgen voor de buitenwereld. We zitten op 

een snel traject richting significante maatschappelijke relevantie, en de voornaamste drempel daartoe 

die resteert is onze twijfelachtige status als volwaardige PJO. PINK! heeft nauwelijks rechten of plichten 

richting onze moederpartij, zoals dat bij andere politieke jongerenorganisaties normaal is, en dat maakt 

het moeilijker om politieke ambitieuze jongeren te betrekken of onze doorstroom te optimaliseren. 

Ons nieuwe logo en de nieuwe website geven ons de mogelijkheid om ons imago volkomen te 

transformeren. Wij hebben sinds 2018 een krachtige uitstraling, en het bestuur wil deze zo goed mogelijk 

benutten. 


