
Nieuwe leden protocol 

 

Omdat er inconsistentie en onduidelijkheid is in hoe de PINK! afdelingen te werk gaan met 

het contacteren van nieuwe leden en vanwege het belang dat PINK! heeft in het betrekken 

van nieuwe leden, is er vanaf nu een landelijk nieuweleden protocol.  

Wij hopen dat de afdelingen hierdoor duidelijkheid krijgen in hoe ze te werk kunnen gaan 

wanneer ze de nieuwe leden contacteren. Ook hopen wij dat door een goed uitgedacht 

beleid nieuwe leden zich meer aangetrokken voelen om actief te worden binnen PINK! 

 

Het is belangrijk vooraf te melden dat als je wilt weten hoe je dit het beste kunt doen, of als 

je onzeker ben over hoe je dit het beste kunt aanpakken, je contact op kunt nemen met 

het landelijk bestuurslid ledenbinding. Hij heeft ervaring betreffende dit onderwerp en is 

verantwoordelijk voor de landelijke aanpak van het bereiken van nieuwe leden. Het is 

daarom ook aangeraden dat als jouw afdeling een nieuwe secretaris heeft, deze contact 

op te laten nemen met het landelijke bestuurslid ledenbinding alvorens zelf aan de slag te 

gaan. 

 

WERKWIJZE: 

Elke maand krijgt elke afdeling van PINK! een ledenupdate toegestuurd van 

administratie@pinkpolitiek.nl. De afdelingen zijn zelf verantwoordelijk voor het contacteren 

van nieuwe leden. Het is belangrijk dat dit zo snel mogelijk gebeurt, anders krijgen ze van 

niemand iets te horen. Doorgaans doet de secretaris van de afdeling dit, maar deze taak 

kan ook verdeeld worden onder overige bestuursleden. Het is belangrijk dat dit gebeurt, 

want nieuwe leden zijn de toekomst van PINK!. 

Ook moet je in achting nemen dat de combileden vaak niet op de hoogte zijn wat PINK! 

precies is.  

 

De standaard manier van contacteren is: mailen → bellen → appen. 

 

Je stuurt, wanneer je de ledenupdate krijgt, als eerste een mail naar de nieuwe leden uit 

jouw regio. Het is hierin belangrijk dat je ze op de hoogte stelt van de aankomende 

ledendag, naast de evenementen die PINK! in jouw regio of landelijk organiseert. Ook is 

het belangrijk ze uit te nodigen voor de ALV. Ook stel je ze op de hoogte dat je ze zult 

proberen te bellen of anders te whatsappen. 

Het is belangrijk om alle mailadressen in BCC te zetten i.v.m. privacy. 

 Een conceptmail zal onderaan dit bestand te vinden zijn.  

 

mailto:administratie@pinkpolitiek.nl


Na het sturen van deze mail neem je contact op met de nieuwe leden via de telefoon. Voel 

je vooral niet bezwaard te bellen met de nieuwe leden, want als ze niet gecontacteerd 

wilden worden hadden ze zich niet ingeschreven als lid.  

Wees vooral beleefd, stel jezelf netjes voor en informeer goed naar hun wensen en 

behoeften en kijk hoe PINK! daarin een rol kan spelen. Opnieuw, het is belangrijk ze uit te 

nodigen voor de nieuweledendag, de ALV en de regionale en landelijke evenementen. 

 

Lukt het niet ze te pakken te krijgen, of geven ze aan niet te willen bellen, stuur ze dan een 

appje waarin je jezelf en PINK! goed introduceert. Nodig ze uit voor de nieuweledendag, 

ALV en regionale activiteiten en ga met ze in gesprek.  

 

Hierbij een concept mail, maar voel je vooral niet bezwaard deze aan te passen naar de 

behoefte van jouw afdeling. Al het dikgedrukte aanpassen naar de actualiteit.  Het 

bestuurslid ledenbinding is altijd bezig deze te verbeteren, dus voel je vrij feedback te 

geven.  

Concept mail: 

 

Welkom bij PINK!, 

 

Een tijdje geleden heb je je ingeschreven als lid van PINK! of als combilid van de Partij 

voor de Dieren. Daarmee steun je ons gigantisch en help je mee in de duurzame revolutie! 

Wil jij graag nog meer doen, of wil je een netwerk van gelijkgestemden opbouwen? Dan 

kan PINK! je deze kans geven. 

 

PINK! is de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. Wij zetten ons samen in voor 

de idealen van de partij en zijn daarnaast een leerschool voor iedereen die goed wil doen 

in deze wereld, zelfs in deze tijden! Wij organiseren digitale debatten, trainingen en er zijn 

veel gelegenheden voor gezelligheid. Zelfs nu kun je je inzetten voor de dieren! 

 

Hierbij een agenda van de komende maand: 

22/03/2069 : (regionale voorbeeldactiviteit) Debattraining PINK! Overijssel 

27/03/2069: (landelijke voorbeeldactiviteit) Actie-excursie Duivendrecht 

16/04/2069: Enzovoort.. 

Enzovoort.. 

 

https://www.pinkpolitiek.nl/evenementen/ 

 

Er is een PINK! discord en andere kanalen waarop het verenigingsleven binnen PINK! 

https://www.pinkpolitiek.nl/evenementen/


door blijft gaan. Heb je hier interesse in? Reageer dan op deze mail.  

 

(voorbeelddatum) zal er een nieuwe ledendag georganiseerd worden. Dit is dé dag waarop 

je PINK! en haar leden kunt ontmoeten. 

Ook zal er op een nader te bepalen datum een congres (ALV) worden georganiseerd.  De toekomst 

van PINK! en onze politieke koers wordt daar uitgebreid besproken en ook worden er 

trainingen gegeven. Ook is er natuurlijk veel ruimte voor gezelligheid.  

Zodra de data bekend zijn, zul je zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. 

 

Ik zal spoedig telefonisch contact met je opnemen om te kijken wat het beste bij jou past! 

Als dit voor jou niet past, of als je het liever via mail/whatsapp wilt doen, geef dat dan aan 

als reactie op deze mail. 

 

Met (dier)vriendelijke groet, 

 

(Naam) 

Secretaris PINK! (afdeling) 

(telefoonnummer (als je dit wilt)) 

 


