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Aanwezig op locatie (de Utopie, Den Haag):  
 
Het voltallige bestuur; 
 
De Voorzitter      Xenia Minnaert;  
De Secretaris     Emma Verhulp;   
De Penningmeester    Indra Gesink; 
Het bestuurslid Politiek   Sebastiaan Spierings; 
Het bestuurslid Promotie   Fee Schot; 
Het bestuurslid Communicatie  Vivian de Hoogh; 
Het bestuurslid Ledenbinding  Wouter Gepken;  
 
Twee dagvoorzitters, tevens leden van de congresorganisatie; 
 
Sanne Watson; 
Nicole Dick; 
 
Op zaterdag, de voorgedragen kandidaat;  
 
Ilse Oldenburg;  
 
Twee medewerkers; 
 
Janthe van ‘De Utopie’; 
Carlos van de techniek.  
 
 
 
 
Notulist: Emma Verhulp 
Vrijdagavond, opening om 18:00. 
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18:00 Nieuweleden dag 
Wouter geeft een nieuweledendag intro.  
 
Vaststelling Agenda 
De agenda moet worden vastgesteld. Sanne vraagt of mensen vragen 
hebben over de agenda. 
 
Guus Beckett vraagt of het klopt dat zijn motie pas zaterdag wordt 
behandeld, terwijl zijn motie over het hele congres gaat. 
En zo ja, of dit kan worden veranderd. 
 
Sebas antwoordt dat dit niet anders kan i.v.m. de beperkingen die een 
online congres met zich mee brengt.  
 
Speech Xenia 
Xenia geeft haar voorzitterspeech. 
 
Begroting 
Indra gaat over de financiële documenten praten. Hij vertelt dat je de 
documenten op extranet kan vinden en als je daar niet in kan dat je 
dan kan mailen naar administratie@pinkpoitiek.nl voor inloggegevens. 
De begroting is inmiddels een half jaar oud. Significante wijzigingen 
zijn daarna doorgevoerd, zoals bestuursfunctie-wijzigingen en een 
enorme groei van het bestuur van Noord-Holland van 0 naar 6 
mensen. Dit is dus niet meegenomen in de begroting. Hij licht toe dat 
de maximaal aan te vragen afdelingsbudgetten zijn verhoogd. 
Afdelingen krijgen het geld niet zomaar, ze moeten het wel motiveren. 
Er is verwachting van financiële groei. We krijgen extra financiering 
door zetelwinst van PvdD. We krijgen ook extra geld door stijging 
ledenaantal van PvdD. En nog meer goed nieuws, op 1 januari dit jaar 

mailto:administratie@pinkpoitiek.nl
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hadden we net iets meer dan 67 procent leden die jonger waren dan 
28 en dat zijn de subsidiabele leden. Daardoor behouden we net ons 
recht op subsidie. Inmiddels zitten we boven de 70 procent 
subsidiabele leden dus het vergrijzingsprobleem lijkt voorlopig 
afgewend. De jaarrekening is ook al besproken vorig congres maar nu 
dus met stemmogelijkheid om goed (of af) te keuren. En ook komt dit 
congres (mits de stemgerechtigde leden instemmen met-) weer een 
kascommissie dus dat is mooi. 
 
Tobio stelt een vraag over de Botervetcampagne, namelijk of er een 
mogelijkheid is om de ‘winsten’ van de Botervet-campagne op de een 
of andere manier te kwantificeren. Sebas antwoordt dat Botervet een 
infographic op Pdf heeft gemaakt met een analyse van de campagne. 
Deze zal hij delen. 
 
Laurens vraagt wat het streefbedrag is voor ons eigen vermogen. 
Indra antwoordt dat er geen streefbedrag is, het lijkt niet nodig te zijn 
want het vermogen groeit gewoon. Laurens heeft nog een vraag 
gesteld. De vraag is of we te weinig of te veel geld hebben, Sebas 
antwoordt dat we zoveel geld hebben als nodig maar zonder dat het 
teveel is. Hij verwijst Laurens ook naar de jaarrekening. 
 
Nicole kondigt een pauze aan tot kwart over 7.  
 
Voortzetting 18:45 
Nicole kondigt voortzetting aan. Nicole merkt e.e.a. op over 
technische zaken. 
 
Bestuursverantwoording 19:20 
Tobio vraagt wie er in de chat antwoord geeft. Xenia zegt dat dit 
Sebas is en soms ook Fee. Zij geven antwoorden op sommige 
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(simpele) vragen die binnenkomen in de Q&A in de chat zelf, dus die 
worden dan niet on screen beantwoord.  
 
Namen onder weergegeven zoals in de chat zelf. Onderstaande 
vragen kwamen binnen via de Q&A. 
 
Laurens Kok vraagt: “hoe vindt het Bestuur de ledenbinding gaan in 
deze online tijden?” Xenia antwoordt dat het voor iedereen nieuw is 
om letterlijk alles online te doen, maar dat we steeds meer een manier 
vinden om erop in te spelen en dat we ons, ook na de bestuurswissel 
in september, er steeds meer op aan passen. 
 
Nick Rinzema vraagt: “de zichtbaarheid op sociale media valt mij 
ietwat tegen. Hoe kijkt het bestuur hier zelf tegenaan?” Xenia 
antwoordt dat we bezig zijn met het optimaliseren van het gebruik van 
de social media. 
 
Laurens Kok vraagt: “hoe gaat het met het bestuur?” Xenia zegt we 
zijn een beetje verdrietig over het verlies van Sebas en Wouter, maar 
blij met de kandidaat die is voorgedragen. Met Xenia gaat het goed en 
het LB heeft het leuk samen, er gebeurt veel, nu wel uitzoeken hoe 
alles gaat zijn met de nieuwe bestuursfuncties, maar dat gaat zeker 
lukken en het is gezellig. Wouter geeft aan heel verdrietig te zijn. 
 
Noah vraagt naar de visie van LB ten aanzien van verloop afgelopen 
verkiezingen. Xenia is blij dat we een extra zetel hebben gekregen, 
van vier naar zes is mooi, dat we nu dus meer kunnen gaan bereiken 
in de tweede kamer. Tegelijkertijd zijn de rechtse partijen enorm 
gegroeid en daar zijn we wel teleurgesteld over maar niet verrast. Het 
is voor PvdD vast heel mooi, maar verlies op links an sich heeft z’n 
nadelen.  
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Laurens Kok vraagt: “hoe is het contact met PvdD?” Xenia zegt dat 
dat goed verloopt, ze was gisteren op bezoek bij Esther en dat was 
heel gezellig. Xenia geeft aan dat ze ook goed contact heeft met Lieke 
Keller van het partijbureau. Ook gaat Xenia binnenkort de 
fractievergaderingen van de Tweede Kamer bijwonen. Dus ook grote 
stap. 
 
Tobio vraagt: “is er aan de hand van de afgelopen verkiezingsuitslag 
nog nagedacht over outreach naar andere link-progressieve PJO's?” 
Xenia antwoordt: wat we heel erg geleerd hebben is dat er linkse 
verdeeldheid heerst. Meer samenwerking zou zeker wenselijk zijn. 
Contact met Dwars en JS is allemaal goed, ook met aantal andere 
PJO’s. Sebas voegt toe dat ook met klimaatmanifest veel is 
samengewerkt met andere PJO’s en ook in kader van PJO-parlement. 
 
Auke van der Lee vraagt: “ik heb gehoord dat jullie PINK! 
professioneler willen maken. Op welke manieren willen jullie dit onder 
anderen doen?” Xenia antwoordt dat we zijn overgestapt naar 
mailerlite. Alle afdelingen kunnen hierin voor hun 
afdelingsledenadministratie en dat is efficiënter. Dat zien de leden zelf 
niet maar dat werkt intern nu bijvoorbeeld beter. Sebas merkt op dat 
er een aantal langere termijn projecten lopen zoals de 
bestuurshervorming. Ook daarnaast de exposure van pink en hoe we 
die beter kunnen promoten. De Botervet campagne was daar een 
eerste stap in. We zijn ook bezig met een grassroots activist om een 
lange termijn strategie te formuleren. 
 
Tobio: “Vervolgvraag, hoe bieden we meer tegenwicht tegenover 
rechtsconservatief?” Xenia antwoordt dat meer vereniging een 
duidelijk teken zou zijn. 
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Khalil Kotaesh vraagt: “kunnen jullie meer overleggen over het thema 
van dit congres? Wat voor inclusieve verandering gebeurt in het 
bestuur?” Xenia antwoordt dat binnen PINK! vraag is naar 
systeemverandering en dat diversiteit daar een groot onderdeel van 
is, daarom ook het thema van dit congres. Het bestuur heeft 
daarnaast een inclusiviteitstraining gevolgd van Chanel Lodik. Naar 
aanleiding daarvan zijn we bezig met een vrijwillige enquête met als 
doen een nulmeting naar de achtergrond van onze leden. Maar ook 
nemen we meer inclusieve standpunten in op social media. Ook is 
hier aandacht aan besteed bij de botervet campagne en met het 
organiseren van evenementen is ook extra aandacht besteed aan 
toegankelijkheid. Zo wordt nu bij elk aanmeldformulier gevraagd naar 
wat er kan worden gedaan om deelname aan een evenement voor jou 
makkelijker te maken. 
 
Guus Beckett (Breda) vraagt: “Welke activiteiten zijn georganiseerd 
over het opkomen voor de belangen van dieren sinds het laatste 
congres?” Als landelijk bestuur hebben we weinig evenementen 
kunnen organiseren, we hebben een film gekeken over prison for 
profit, de microcampagne over hoe je dierenrechtenstandpunten kan 
overbrengen in de campagne. Dus daar zijn we wel mee bezig 
geweest.   
 
Eloy Overvelde vraagt zich af of we in de nabije toekomst weer 
fysieke evenementen gaan hebben. Xenia antwoordt dat het afhangt 
van corona en dat we ons houden aan de adviezen en richtlijnen van 
de Staat en het RIVM. Hopelijk is het snel weer mogelijk om buiten 
evenementen te organiseren. 
 
Noah Dull vraagt: “hoe staat het met de vertegenwoordiging van 
jongeren en diversiteit in het algemeen in Nederland?” Uit de PJO 
voorbereiding, zegt Sebas, komt een notitie voort over 
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jongerenvertegenwoordiging in het algemeen en hoe dat diverser, 
beter en inclusiever kan worden en die notitie gaat over twee weken 
naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Xenia voegt toe dat de 
diversiteit op maatschappijniveau nergens goed zit, maar dat jongeren 
al wel beter zijn vertegenwoordigd als groep. Qua diversiteit is er nog 
veel werk. Xenia geeft ook aan geen expert te zijn op dit gebied en 
alleen eigen inzicht kan delen.  
 
Anonymous vraagt: “gaat PINK! zich het komende jaar meer focussen 
op mensenrechten of klimaat? Welke richting gaan wij op als PJO?” 
Xenia antwoordt dat het een goeie vraag is. Onze kernpunten zijn 
dier, natuur en milieu en dat zal zo blijven. Sommige mensen denken 
misschien dat Xenia mensen belangrijker vindt, maar dat is niet zo. 
Xenia vindt het juist belangrijk dat de klimaatbeweging inclusief wordt. 
Nadine Ridder gaat hier straks een mooie lezing over geven. Xenia 
hoopt dat dit de vraag beantwoordt. 
 
Laurens Kok: “ik moest vooral zo doorgaan dus nog een vraag: Zijn er 
al plannen in aanloop naar de GR verkiezingen?” En Ilse Oldenburg: 
“Wat zijn de plannen van PINK tav de Gemeenteraadsverkiezingen 
(op bijv. sociale media)??” Sebas bundelt deze vragen en vertelt ook 
meteen dat ons gewaardeerde lid Cynthia Pallandt opmerkt: “vandaag 
is laatste dag dat er voor GR kan worden gesolliciteerd! Zouden jullie 
daartoe willen oproepen? DANK!!” Sebas doet de oproep. Xenia 
beantwoordt de vragen over de GR: we zijn eigenlijk net bijgekomen 
van de Tweede Kamer verkiezingen en dit congres, maar daarna 
gaan we zeker aan de slag met de GR verkiezingen en hoe we 
campagne gaan voeren. Hoe precies dat weten we nog niet.  
 
Torben (NH): “Wat heeft het bestuur gedaan om PINK activistische te 
maken? (Xenia sprak deze ambitie uit bij het vorige congres)”. Ook de 
vraag van Tobio: activistischer/burgerlijke ongehoorzaamheid?” Xenia 
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antwoordt dat ze helaas minder heeft kunnen doen dan ze had willen 
doen. Ze merkt dat toen ze net begon er zoveel op je af komt en dat 
de combinatie van alles en verschillende banen best wel lastig was, 
ze begint nu pas door te krijgen hoe voorzitterschap werkt en hoopt 
dat ze dus harder aan de slag kan met activistischer maken van PINK! 
en minder met voorzitterschap onder de knie krijgen.  
 
Ilja vraagt: “waren er bepaalde doelen die het bestuur wilde bereiken 
en hoe is dat gegaan?” Sebas denkt dat Xenia deze vraag al wel 
enigszins heeft beantwoord. Xenia zegt dat ze dus wel meer doelen 
had dan dat we hebben bereikt. We zijn erachter gekomen dat we als 
bestuur best achter de feiten aanlopen en dat er dus geen goede 
basis is waarmee we ver vooruit kunnen denken, ook de Tweede 
Kamer verkiezing hielp niet goed bij het (intern) funderen van de 
vereniging, we waren immers bezig met de verkiezingen. We zijn een 
relatief jonge vereniging die nog bezig is met automatisering en nog 
niet alles is zo goed geregeld als we graag hadden gewild. Botervet 
en meer structurering heeft zeker plaatsgevonden op de achtergrond 
maar dat soort dingen zie je niet goed aan de voorgrond. 
 
Bob Meijer vraagt: “hoe kijkt het bestuur aan tegen een mogelijke 
toekomstige naamswijziging van PINK! (ook ivm budgetruimte door 
corona)?”  Xenia antwoordt dat als dit kan het zou kunnen. 
Medebestuursleden laten weten middels handopsteken dat ze het er 
niet mee eens zijn.  
  
Yael vraagt: “Is het bestuur tevreden met het aantal nieuwe leden?” 
Sebas zegt dat de penningmeester zojuist het ledenaantal heeft 
geappt, dat is 2164 leden. Xenia zegt ja dat is best wel netjes. We 
zaten afgelopen maanden per maand boven de 100 leden aan groei 
dus dat is zeker netjes.  
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Erik Lu vraagt: “hebben jullie nog feedback gegeven aan PvdD over 
hun campagne bij de verkiezingen? Tevreden? Wat kon beter?” Xenia 
zegt dat we best wel tevreden waren. Als iemand feedback heeft 
kunnen ze doorgeven aan Xenia en dan geeft zij het door. Sebas 
merkt nog op dat Xenia en Emma ook PvdD campagne publiekswerk 
hebben gedaan, boze mensen hebben beantwoord via twitter en 
invloed hebben uitgeoefend op een standaard lijstje met antwoorden. 
 
Bob Meijer zegt: “Benjamin zei ooit: naamswijziging kan maar is duur”. 
Sebas zegt ja dat klopt het is ook moeilijk dus dat willen we niet 
zonder meer doen. 
 
Eloy Overvelde vraagt: “hoe zet PINK! zich in om mensen klaar te 
stomen voor een politieke carrière?” Xenia zegt dat hier zijn al een 
eerste stap is, de omgeving van betrokken mensen en zeker ook als 
je echt actief bent zijn er veel kansen om te groeien.  
 
Tobio: “Okay: de opkomst van rechtsconservatief is iets wat we willen 
tegengaan. Hoe?” Xenia: ja, als iemand dat zou weten… belangrijk 
om gesprek aan te blijven gaan met elkaar en veel demonstreren door 
de straat op te gaan. 
 
Kjell uit Ally vraagt: “de moederpartij profileert zich niet als links of 
rechts, hoe profileert PINK! Zich?” Sebas zegt dat het gedachtegoed 
van PvdD en daarmee ook dat van PINK! uitgaat van een holistisch 
wereldbeeld en wat daarmee wordt nagestreefd is dat alle partijen van 
links tot rechts milieu, klimaat en dier meenemen in hun overwegingen 
en dat in dat spectrum politiek bedreven wordt. Buiten dat spectrum 
om zijn we behoorlijk links, op sociaal cultureel vlak bijvoorbeeld. 
Maar we zijn niet dogmatisch links want we zijn ook voor persoonlijke 
verantwoordelijkheid en vrijheid en dat zijn van oudsher juist weer 
liberale waarden. 
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Guus Beckett (Breda) vraagt: “Hoe vindt het bestuur dat het gaat met 
het nastreven van het doel dat staat vastgelegd in de statuten?” 
Sebas licht toe dat het doel in de statuten luidt: (zoek maar even op, 
Sebas praat nu heel snel). Xenia zegt als mensen de tekst van Sebas 
niet hebben meegekregen; ik ook niet (en Emma dus ook niet). Xenia 
zegt dat bijvoorbeeld een Q&A met Jaap Korteweg een evenement is 
waaruit duidelijk blijkt hoe we mensen willen betrekken en hun idealen 
willen laten realiseren en inspireren. 
 
Iemand vraagt: “wat gaat er gebeuren met de dieren na halvering vee-
stapel”. Xenia antwoordt dat het gaat om afbouwen, je fokt minder dus 
die dieren zijn er dan niet, ze hebben nooit bestaan, dus dan gebeurt 
er niks met ze, want ze hebben nooit bestaan.  
 
20:00 App- Presentatie 
Nicole leidt de app-presentatie van Wouter in. Wouter en Sebastiaan 
nemen de vloer.  
 
Sebas geeft een vette intro voor de app, dat je meer mensen kan 
bereiken via de app. Daarom presenteert hij nu met Wouter de Pinky 
App, die de toekomst in moet leiden van nieuwe jongerenorganisatie 
activisme. Sebas legt uit dat het moeilijk was om protesten en 
bepaalde activiteiten te organiseren voor leden maar ook als PINK! als 
vereniging. Daarom is er een app ontwikkeld die het makkelijker 
maakt voor PINK!’ers onderling om te interacteren en voor het bestuur 
om vanuit één plek centraal activiteiten te organiseren en mensen op 
hun eigen manier deel te laten nemen.  
 
Wouter betreedt de vloer. Wouter legt uit dat de PINK! App het 
oorspronkelijke idee van Sebastiaan Wolswinkel of Angelo Delsen 
was. Wouter is trots dat hij het nu mag presenteren. Hij legt uit dat je 
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credits kan verzamelen die de voorlopige naam van Niko’s dragen. Je 
kan Niko’s krijgen met evenementen die worden georganiseerd. En zo 
kun je leden aansporen om activistische dingen te gaan doen. Zo 
kunnen we leden in elke regio van het land bereiken en hopelijk dat 
dat de interactie met PINK! nog groter maakt en dat is wat we willen. 
De punten worden bijgehouden op je account. Dat is allemaal goed 
gefixt met privacy, we hebben daar een jurist naar laten kijken.  
 
Sebas neemt weer het woord. Hij nuanceert het verhaal van Wouter 
met de punten. De punten zijn om uit te wisselen, als incentive, niet 
als doel om ze te verdienen, het is geen point of brag. Je kan ook je 
merch kopen met de punten. We gaan nog kiezen over de valutanaam 
morgen, daarvoor kunnen de kijkers suggesties insturen, maar daar 
zo meer over. De app is online maar om deze goed te laten werken 
willen we eerst nog de achterliggende bestuursprocessen uitwerken. 
We hopen binnenkort de app grootst te kunnen lanceren, maar dan 
helaas zonder Sebas want die gaat weg. 
 
Marousia vraagt: ‘komen de evenementen op de website in de app of 
is dit een extra stap?’ Sebas antwoordt dat dat niet zo is, je kan een 
extra evenement in de app maken met bijvoorbeeld een kleine 
beloning of waardering erbij waar mensen zich dan kunnen 
aanmelden. Dus nu idd twee verschillende dingen. Op termijn zien we 
dit misschien veranderen. 
 
Laurens Kok vraagt hoeveel het heeft gekost en hoeveel in 
app‘punten’. Sebas antwoordt dat het ‘blijkjes van waardering’ zijn dus 
dat er aan punten geen eurowaarde wordt toegekend. Het heeft 
ongeveer 12000 euro gekost want we hebben twee beginnende app 
ontwikkelaars met sympathie voor PvdD en PINK! gestrikt die ons een 
goede prijs gaven. Daarnaast hebben we eigendomsrechten van de 
coderingen van de app.  
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Anonieme vraag: ‘moeten we niet juist consuminderen?” Sebas zegt 
precies, ja, nu kun je dus oproep plaatsen op de app als je hulp nodig 
hebt met verhuizen in plaats van dat je een dieselbusje moet huren.  
 
Er is een vraag over hoe de valuta gaat heten. Sebas legt uit dat je je 
naamsuggestie kan insturen tot morgen half twaalf naar de secretaris. 
Dan maakt het bestuur een top 10 en dan gaan we morgen stemmen.  
Wouter voegt nog toe dat het juist consuminderen is want je kan 
niko’s aanbieden aan iemand die je kleren voor je wil naaien en dan 
hoef je ze dus niet weg te gooien.  
 
Noah Dull vraagt naar de launch date. Sebas zegt dat dat onduidelijk 
is vanwege de achterliggende bestuursprocessen die nog niet 
gefixeerd zijn. Hij schat 1 of 2 maanden. 
 
Iemand vraagt hoe ze aan de app kunnen komen. Wouter zegt dat dat 
straks gewoon kan via google play of de app store. Sebas voegt toe 
dat iedereen de app kan downloaden maar dat alleen PINK!’ers de 
app ook kunnen gebruiken. 
 
Iemand vraagt hoe we het onderhoud van de app gaan regelen. 
Sebas zegt dat we een onderhoudscontract hebben voor een 
bepaalde periode. Daarna kunnen we weer deze app ontwikkelaars 
contracteren voor onderhoud of het bestuur kan zelf kleine dingen 
regelen.  
 
Iemand vraagt waarom we valuta nodig hebben om elkaar te helpen. 
Sebas zegt dat de munteenheid secundair is aan het elkaar helpen. 
Je kan ook missies maken voor 0 niko’s. Maar het leek het LB leuk om 
een blijk van waardering te doen en de punten gaan sowieso nooit 
rendabel zijn. De merchandise wordt dan ook relatief duur in Niko’s 
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want het is niet de bedoeling dat mensen alleen elkaar gaan helpen 
voor Niko’s. Het is dus meer een platform. 
 
Een vervolgvraag over de beschikbaarheid: is het ook buiten de 
google play store beschikbaar, dus een cross play platform? Wouter 
zegt dat als het nodig is er een derde manier komt om de app te 
installeren.  
 
Hoe bepalen we of iemand mee mag doen? Sebas zegt dat op basis 
van je email adres we bepalen of je lid bent. Je hoeft dus geen actief 
lid te zijn o.i.d., maar je moet wel ingeschreven staan bij PINK!. 
 
Iemand vraagt hoeveel geld er is gereserveerd voor merchandise. 
Wouter zegt dat daar niets op is berekend, we gaan er niet vanuit dat 
er enorm veel merchandise gekocht gaat worden via de app. Indra 
zegt dat we daar goed over zullen moeten nadenken, over hoeveel 
Niko’s of hoe het gaat heten, we in die economie gaan stoppen. De 
waardevolle merchandise is dus niet makkelijk te verkrijgen via de 
app, zegt Wouter nog. Indra zegt nog dat iedere afdeling een gedeelte 
van het budget kan vrijmaken om in de virtuele punten te investeren.  
Sebas sluit af met dat we dus nog openstaan voor suggesties wat 
betreft de valutanaam. Mail deze naar de secretaris. 
 
De deadline is om twaalf uur vannacht, niet om 11:30 morgen. 
 
Nadine Ridder 
Nadine geeft een inspirerende speech. Er is tijd voor vragen en 
daarna bedankt Xenia Nadine.  
 
Afsluiting 
Sebas loopt met volle handen door het beeld terwijl de stream alweer 
begonnen is. Nicole herhaalt de deadline voor de 
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valutanaamsuggesties: 12 uur vannacht. Nicole kondigt de pubquiz 
aan. Ze kondigt ook aan dat morgenochtend om 10:00 de moties & 
amendementen besproken worden.  
 
Zaterdagmiddag, opening om 12:15 
Nicole opent de ALV met een aantal technische mogelijkheden over 
de app en de Q&A en de stemmingen. T.a.v. de agenda zijn er een 
aantal wijzigingen geweest. De behandeling van moties en 
amendementen zijn naar voren gehaald zodat we pas aan het einde 
van de dag afscheid gaan nemen van Sebas en Wouter. Wouter gaat 
ons nu een inkijkje geven in de vereniging.  
 
Voorstellen commissies & afdelingen 
De afdelingsbesturen hebben filmpjes ingestuurd over henzelf en hun 
afdeling. Die worden gestreamd. Wouter bedankt alle afdelingen voor 
hun inzet en hij houdt van ze. Wouter vertelt dat PINK! naast de 
afdelingen ook commissies heeft en die hebben ook filmpjes 
opgestuurd. Deze worden gestreamd. Wouter bedankt de commissies 
voor hun filmpjes en inzet.  
 
Mignon Nusteling 
Sanne kondigt Mignon aan. Mignon vertelt over activisme en 
inclusiviteit. Nicole en Sanne leggen de vragen die via de Q&A 
worden gesteld aan haar voor. Sanne en Nicole bedanken Mignon.  
 
Filmpje wereldproefdierendag 
Het filmpje lijkt niet te starten, Nicole en Sanne verwijzen de kijkers 
naar onze insta’s waar het filmpje ook al staat. 
 
14:16 hervatting congres 
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Sanne hervat het congres. De agenda wordt nogmaals gedeeld op het 
scherm omdat er wat wijzigingen waren. 
 
Kascommissie 
Indra leidt de kascommissieverkiezing in. Hij herhaalt de 
taakomschrijving van de kascommissie. De kascommissie controleert 
het financiële beleid en doet daarvan verslag op de ALV. Indra licht 
daarnaast de veelzijdige andersluidende taken toe, die ook op de 
website te vinden zijn. De aangemelde kandidaten hebben een filmpje 
gemaakt waarin ze zichzelf voorstellen, dus daar gaan we eerst naar 
kijken. 
 
We kijken naar het introductiefilmpje van Antonius Keunen en het 
filmpje van Laurens Kok.  
 
Indra reageert kort over het filmpje van Laurens op twee punten. Als 
leden willen dat er meer geld uitgegeven wordt moeten de leden 
daartoe oproepen, we horen graag hun input. Ten tweede heeft de 
penningmeester een meer adviserende rol en hij is niet degene die 
moet worden aangekeken als er geld uitgegeven moet worden.  
 
Leden kunnen nu vragen stellen via de Q&A. Xenia stelt de vragen 
aan de kandidaten via de zoom. Laurens reageert eerst weer kort op 
wat Indra zegt. Hij wilde niet insinueren dat er een probleem is, maar 
eerder hoe hij naar de taak kijkt en dat hij niet zal hameren op dat er 
te weinig geld is. Xenia bedankt hem voor de opheldering. 
 
De eerste vraag van Caro, Marilena en Kjell: “wat vinden jullie de 
mooiste valutanaam? Je mag alleen coiny mc coinface stemmen”. 
Laurens antwoordt dat hij zijn stemgeheim wil laten varen en stelt 
inderdaad voor coiny’s gestemd te hebben. Antonius heeft op 
monnies gestemd. 
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Iemand vraagt wat er gebeurt als beide kandidaten worden 
afgestemd. Dan is er geen kascommissie, zegt Indra.  
 
Xenia heeft ook nog wel een vraag, ze heeft hun filmpjes nog niet 
kunnen zien dus misschien is het dubbelop, maar ze wil weten 
waarom ze graag in de kascommissie willen. Laurens antwoordt dat 
hij dit een mooie kans vindt om zich in te zetten voor PINK!.  
 
Bram vraagt welk dier ze zouden willen zijn en waarom. Xenia 
bedankt Bram voor de sterke inhoudelijke vraag. Antonius wil een aap 
zijn want die zijn gewoon tof. Laurens wil een varken zijn want die zijn 
nieuwsgierig. 
 
Een anonieme vraag: “kunnen jullie goed hoofdrekenen?”. Laurens 
zegt ik zeg nee als jullie me dan gaan testen.  
 
Xenia bedankt Antonius en Laurens voor hun antwoorden en we 
sluiten de zoom.  
 
Bestuurskandidaten 
Vivian neemt het woord over de sollicitatiecommissie. De 
sollicitatiecommissie bestaat uit haar, Nicole (beheerder Flevoland), 
en Wim Smit (Denktank). Bij de samenstelling is rekening gehouden 
met diversiteit, o.a. in opleidingsniveau. Vivian leest een brief voor van 
de sollicitatiecommissie. 
 
Brief sollicitatiecommissie apart bijgevoegd 
 
Nu kunnen vragen gesteld worden m.b.t. de procedure van de 
sollicitatiecommissie. 
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Guus Beckett vraagt: ‘hoe is de werving gegaan van het bestuurslid 
V&O?” Vivian antwoordt dat ruim op tijd de bestuursherstructurering 
bekend is gemaakt en de vacature is gepost. Guus vraagt ook 
hoeveel aanmeldingen er waren voor bestuurslid politiek. Daar mag 
Vivian niets over zeggen. Guus Beckett vraagt waarom er niet is 
gekozen om de deadline voor V&O te verplaatsen naar een later 
moment. Vivian antwoordt dat we dit congres iemand wilden 
voordragen. 
 
Anoniempje vraagt wat er met Nick is gebeurd. In de NH chat bleek 
dat hij ook werd voorgedragen. Vivian kan hier geen antwoord op 
geven, want de gesprekken die zijn gevoerd met kandidaten zijn 
geheim. 
 
De vervolgvraag van Guus is waarom hij niet is voorgedragen. Vivian 
antwoordt dat inhoudelijk niet kan worden ingegaan op de gesprekken 
die zijn gevoerd. Wel kunnen de vragen gericht worden aan het 
landelijk bestuur.  
 
Xenia neemt de vloer. Er is geen kandidaat geweest die voorgedragen 
kon worden voor de functie. Met het bestuur is besproken dat er een 
interim gaat komen en Nick lijkt ons een goede kandidaat daarvoor, 
maar de vacature voor de ad interim functie komt hoe dan ook nog 
online en iedereen kan daarvoor solliciteren. Ook hoopten we nog op 
tegenkandidaten. De deadline voor tegenkandidaat stellen is in dat 
kader verplaatst naar afgelopen woensdag. 
 
Guus Beckett vraagt of het mogelijk is voor de kandidaat voor V&O 
om zich nu aan te melden. Vivian antwoordt dat de deadline voor 
tegenkandidaat stelling afgelopen woensdag was. 
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Katalin vraagt of we van plan zijn om op zoek te gaan naar een 
vervangend bestuurslid voor de komende tijd. Vivian antwoordt dat we 
de vacature voor ad interim weer online gaan zetten.   
 
Guus vraagt: “de waarom vraag ging over de hoeveelheid 
aanmeldingen, wat is daar gevoelig aan?” Vivian antwoordt dat het 
zowel voor de voorgedragen als voor de niet voorgedragen 
kandidaten gevoelig kan liggen. Guus vraagt of het wel mag worden 
gedeeld als je de kandidaten niet bij naam noemt. Vivian antwoordt 
dat dat dan nog steeds niet het geval is.  
 
Anoniem vraagt wat het verschil van de functie V&O is en andere 
functies. Vivian licht de verschillen toe tussen de functies en dat daar 
andere skills voor nodig zijn.  
 
Sanne bedankt Vivian. Vivian verlaat de vloer. 
 
Voordracht Ilse  
Ilse neemt de vloer als voorgedragen bestuurslid politiek. Ze licht haar 
motivatie voor de functie toe en welke skills en vaardigheden haar 
gaan helpen bij de functie. 
 
Er is ruimte voor vragen. 
 
Guus Beckett vraagt waarom vragen worden verwijderd voordat ze 
worden beantwoord. Nicole licht toe dat vragen na beantwoording in 
de chat ook worden verwijderd, ook als ze niet mondeling worden 
toegelicht. 
 
Laurens Kok vraagt: “ben je ook bij de PvdD politiek actief? Zo ja, hoe 
ga je die ervaring in je bestuursfunctie gebruiken?” Ilse zegt dat ze 
tijdens de verkiezingstijd social media heeft beheerd voor het 
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partijbureau van de PvdD, ze is verhuisd van Den Haag naar 
Rotterdam en heeft zich hier ook aangemeld voor de werkgroep.  
 
Noah Dull vraagt: “hey Ilse, kijk je ook naar buitenlandse politiek? 
zoals zusterpartijen. Succes topper :D” Ilse antwoordt dat ze dat zeker 
doet.  
 
Anoniem vraag: “ambieer je carrière in de politiek?”. Ilse zegt dat ze 
daar nog niet over uit is. Ze wil in september een pre-master gaan 
doen voor sociologie en even kijken wat er uit komt, maar ze wil het 
zeker overwegen. 
 
Katalin vraagt: “Wat zijn dingen die je hetzelfde wilt doen als 
Sebastiaan en wat zou je anders willen doen?” Ilse antwoordt dat ze 
hetzelfde zou doen: net zo open zijn en toch een sterke mening uiten 
en goed contact houden met andere PJO’s, anders zou ze zelf meer 
betrokkenheid willen geven aan afdelingsactiviteiten en activisme, dus 
ook veel protesten bijwonen.  
 
Anoniem: “Hey Ilse: Vivian heeft ( ervaring en inclusief ) genoemd, Jij 
bent 22 jaar en wit, wat vind je ervan?” Ilse vraagt om opheldering van 
de vraag. Nicole licht toe dat Ilse wit is en behoorlijk jong, en wat ze 
daarvan vindt in het kader van inzetten voor antiracisme. Ilse zegt dat 
zij het ziet als ongeacht je kleur en ongeacht je leeftijd en geslacht 
seksualiteit of geloof, het mogelijk is om je in te zetten voor een betere 
wereld. In sommige dingen kan ze zich niet verplaatsen zegt ze, maar 
vanuit haar visie kan ze zich er wel voor inzetten. Dat blijft voor 
verbinden zorgen en daar houdt je rekening mee. Ze meent dat ze 
daarom wel iets kan zeggen over antiracisme.  
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Guus Beckett vraagt: “Hoeveel aanmeldingen waren er voor 
Bestuurslid Politiek?” Dit is een vraag voor de sollicitatiecommissie 
dus hier komen we op terug.  
 
Noah Dull vraagt welke politicus Ilse zou daten als ze een politicus 
kon daten. Ilse beroept zich op haar zwijgrecht.  
 
Guus Beckett noemt een punt van orde: “geen vragen beantwoorden 
in alleen de chat, als je op de telefoon meekijkt kan je de vragen niet 
zien”. Nicole zegt dat we daar volgende keer rekening mee kunnen 
houden en biedt excuses aan.  
 
Nicole vraagt wat Ilse’s grootste uitdaging wordt. Ilse antwoordt dat 
niet haar, maar de grootste uitdaging an sich is dat er nu ontzettende 
verdeeldheid heerst. Toch moet je blijven verbinden met andere 
PJO’s.  
 
Bram vraagt: “wat is je favoriete plant?” Ilse antwoordt de 
bananenplant. Sanne vraagt om motivatie van haar antwoordt. Ilse 
zegt dat ze die niet heeft.  
 
Noah Dull vraagt hoe Ilse de leden helpt politieke kennis te vormen. 
Ilse zegt dat dit ook bij de functie V&O valt maar dat er nauw 
samengewerkt zal worden. Ilse hoopt dat als er post corona weer 
fysieke evenementen kunnen gaan plaatsvinden, dat dat al zorgt voor 
meer bereik en meer toepassing van politieke vaardigheden. 
 
Noah Dull vraagt welke lessen je overneemt van Spierings. Ilse zegt 
dat ze dat ongeveer al heeft beantwoordt, maar dat ze open wil blijven 
in de communicatie en net zo scherp wil blijven als Sebas. Sebas licht 
toe dat attack de beste defense is. 
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Katalin vraagt ananas op pizza, ja of nee. Ilse zegt, ja waarom niet. 
Wouter roept geschrokken ‘oh!’.  
 
Guus Beckett vraagt hoe Ilse denkt zich de komende 2 jaar in te 
zetten voor de belangen van dieren. Ilse antwoordt dat ze vandaag 
nog actie heeft gevoerd voor wereldproefdierendag en dat ze zich zal 
blijven inzetten, juist als bestuurslid van PINK!, voor belangen van 
dieren. 
 
Anonieme vraag: “hoe wil je vanuit jouw functie jongeren die niks met 
de politiek hebben gaan enthousiasmeren?” Ilse antwoordt dat het 
organiseren van evenementen deels V&O zal worden, maar dat ze 
daarnaast de politiek toegankelijker wil maken en dat het belangrijk is 
om vanaf jonge leeftijd te kijken hoe je politiek aantrekkelijk kan 
maken. Dit met de educatiecommissie en samenwerking met andere 
PJO’s.  
 
Nog een anonieme vraag: “ Hoe ziet een gelijke samenwerking tussen 
'linkse' en 'rechte' partijen / pjo's er uit?” Ilse antwoordt dat we zien dat 
dit op dit moment binnen de PJO’s goed is maar dat we ook om de 
tafel moeten gaan zitten met PJO’s om te kijken waar bij elkaar 
behoefte aan is. Is er bijvoorbeeld al genoeg gezegd over wat 
jongeren van de JVFD vinden van Baudet? En dat er sprake moet zijn 
van coherent wederzijds respect. En dat we elkaar er op mogen 
aanspreken als dit er niet is. 
 
Katalin vraagt: “als je een campagne zou mogen initiëren over een 
onderbelicht onderwerp, waar zou je het dan over laten gaan?”. Ilse 
antwoordt dat het gaat over toegankelijkheid en het laten ontplooien 
van leden in de breedste zin.  
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Iemand vraagt waar Ilse het meeste zin in heeft. Dat is het 
organiseren van het PJO parlement.  
 
Nicole bedankt Ilse voor de antwoorden.  
 
15:30 Bespreking Moties en amendementen 
Nicole heropent de ALV. Sebas neemt de vloer. We bespreken een 
aantal moties en amendementen. Vanochtend om 10 uur was er een 
zoomsessie waar al veel besproken is. Dit is daarnaast nog. WE gaan 
bespreken de amendementen en moties met een “negatief” of 
“oordeel congres” advies.  
 
Guus vraagt of als het bestuur zelf iets indient, mag je dan daar dan 
tegenin gaan of moeten we naar het bestuur luisteren en dan zonder 
tegenargumenten stemmen. Sebas zegt dat amendementen 
vanochtend zijn besproken, die met negatief advies of oordeel 
congres en die die mensen hebben aangevraagd. Dat was 
vanochtend ook mogelijk om 10:00 via zoom.  
 

De toelichting van de leden en van het bestuur komen erg 
overeen met de toelichting en adviezen zoals schriftelijk bekend 
gemaakt. Daarom worden deze hieronder verkort weergegeven. 
 
Sebas begint met amendement 1, van Antonius Keunen. Hij is 
aanwezig in de zoom en mag zijn amendement toelichten. Antonius 
licht toe dat congressen nieuw zijn voor de vele nieuwe leden die we 
hebben. En om het toegankelijk te maken dat de bestuursleden meer 
tijd krijgen om voor te bereiden. Sebas zegt dat ie niet de hele 
toelichting heeft kunnen horen, dat geldt voor Emma ook. Sebas licht 
het bestuursadvies toe. Hij zegt dat er zoveel mogelijk wordt gestreefd 
naar een strakke organisatie. Het is alleen zo dat we de deadlines 
graag zo dicht mogelijk op het congres hebben want dat is gunstig 
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democratisch gezien. Zo hebben leden immers langer de tijd om 
amendementen in te dienen. De huidige regeling voorziet in genoeg 
tijd voor voorbereiding.  
 
Sebas gaat verder met amendement 2, van Emma Verhulp. Sebas is 
mede-indiener. Het gaat hier om een tekstuele verandering van de 
taakomschrijvingen. Die zij nu beter in lijn met de realiteit. Bovendien 
is de dubbele punt verwijderd. 
 
Sebas gaat verder met amendement 3, van Antonius Keunen. Het 
gaat over kernenergie. Antonius licht zijn motivatie toe. Sebas heeft 
het wederom niet helemaal goed kunnen horen, maar licht het 
bestuursadvies toe.  
 
Sebas gaat verder met amendement 7, van Laurens Kok, 
dierenconsumptie bij dierenrechten. Laurens licht zijn amendement 
toe. Sebas heeft de toelichting goed gehoord. Het bestuursadvies is 
negatief en Sebas licht toe waarom. Amendement 8 valt hier ook 
onder. 
 
Sebas gaat verder met amendement 9, in samenhang met 10, van 
Laurens Kok, over OV-kosten. Het woord is aan Laurens. Hij is goed 
te verstaan. Sebas licht toe waarom het advies negatief is.  
 
Sebas gaat verder met amendement 11. Het bestuur is hier neutraal 
in. Dit is dus oordeel congres.  
 
Dan amendement 17 van Katalin Clarijs, deze gaat ze toelichten. Er 
zijn wat problemen met de techniek maar alles werkt weer. Katalin 
licht haar amendement toe. Sebas licht het bestuursadvies toe.  
 
Uitslagen intermezzo. 
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De jaarrekening, de notulen en het jaarverslag zijn goedgekeurd. 
 
Laurens en Antonius zijn allebei ingestemd. Er is weer een 
kascommissie, whoo! 
 
En Ilse is ook aangenomen, whoo whoo, met 2 onthouders van 
stemmen, 2 tegenstemmers en 43 mensen hebben voor gestemd.  
 
Laurens vraagt of we ook het aantal voor- en tegens kunnen horen 
van Laurens en Antonius als kascommissieleden. Hier zal laten op 
worden teruggekomen. 
 
Hervatting amendementen en moties 
 
Sebas krijgt het woord weer.  
 
Amendement 22, belediging van ambtenaren van Tobio en Emma. Dit 
is een wat lastig juridisch verhaal dat Tobio gaat toelichten. Tobio licht 
toe waarom dit amendement is ingediend. Sebas bedankt Tobio voor 
de toelichting en kondigt een kort punt van orde aan van Guus 
Beckett: hij vraagt of de voor- en tegens niet in de notulen moeten om 
de uitslag officieel te maken. Sebas zegt dat dit klopt, en dat dit later 
in de notulen zal worden toegevoegd.  
 
Amendement 23, van Ilja, over gezichtsbedekkende kleding. Ilja licht 
haar amendement toe. Er treden wat technische problemen op de 
voorgrond en Ilja valt weg. We proberen haar terug te krijgen, maar 
gaan ondertussen even door. Sebas licht kort de toelichting van het 
bestuur toe. Hij neemt een momentje om, totaal irrelevant, zijn eigen 
favoriete filosoof aan te raden. Ilja is terug en licht haar amendement 
toe. Iemand heeft een inhoudelijke vraag gesteld. Die kan in de chat 
worden herhaald en dan kan Ilja deze daar behandelen. 
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De eerste motie wordt behandeld, van Romee. Ze is hier niet om een 
toelichting te geven, maar de motie strekt ertoe om de digitale 
communicatie voortaan via Signal te laten verlopen. Sebas licht toe 
dat we binnen het bestuur al geruime tijd signal gebruiken als pilot om 
naast dat het beter is voor de privacy ook de gebruiksvriendelijkheid te 
evalueren en dat het redelijk bevalt. Deze motie zou ertoe moeten 
strekken om draagvlak te peilen, gezien de praktische bezwaren 
tegen een complete overstap. 
 
De twee motie is van Tobio en gaat over het politieke programma. Hij 
licht zijn motie toe. De leesbaarheid van het programma is niet goed 
en hij heeft dan ook reteveel moties ingediend om de leesbaarheid te 
vergroten. Het zou makkelijker zijn als er een clubje voor wordt 
opgericht dat het inhoudelijk niet wijzigt, maar structureel wel. 
Daarnaast noemt hij nog een aantal voordelen van de inhoud van de 
motie. Hij benadrukt nogmaals dat het een structuurwijziging is en 
geen inhoudelijke wijziging van het programma. Het nieuwe 
herschreven programma moet ter goedkeuring en ter amendering 
worden voorgelegd aan de volgende ALV. Sebas licht het advies van 
het bestuur toe.  
 
Dan de derde motie. Matthijs Dam licht zijn motie toe. Biologische 
plantaardige productie is niet beter voor het klimaat, is de strekking. 
Het gaat om een terugdraaiing van de motie die vorig jaar is 
aangenomen. Sebas licht het advies van het bestuur toe.  
 
Dan de vierde motie van Guus Beckett over de congres-chat. De 
strekking hiervan is dat er een bestuurslid ter beschikking moet zijn 
om alle vragen die binnenkomen te beantwoorden. Dit was een goede 
motie en we hopen dan ook dat we er tijdens dit congres al naar 
tevredenheid aan hebben voldaan.  
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De vertrouwenspersoonmoties worden als allerlaatst in behandeling 
genomen.  
 
Tot slot de resolutie, waarmee beoogd wordt een ledenraadpleging te 
doen. We willen weten hoeveel steun er is om informeel in gesprek te 
gaan met het bestuur van de PvdD wanneer er uitingen in de media 
worden gedaan die racisme bagatelliseren.  
 
Xenia neemt het woord met betrekking tot de vertrouwenspersoon 
moties. Ze licht ze toe. Het gaat om een pilot van een half jaar. Het 
gaat hier om instelling van Ilja van Voorst en Annerie van Gorsel als 
vertrouwenspersonen.  
 
Afscheid Wouter en Sebas 
 
Wouter houdt zijn afscheidspeech. Wouter druipt af door de deur. We 
zullen hem missen. 
 
Sebas neemt de vloer met achtergrondmuziek (Eye of the Tiger). Het 
slaat matig aan. Hij gaat zitten en begint met zijn afscheidsspeech. 
We gaan ook hem missen. 
 
Dan neemt Xenia het woord, het is een dankwoord voor Sebas en 
Wouter. Ze krijgen plantjes. 
 
Afsluiting 
Nicole sluit het congres af. Ze wijst de leden erop dat tot 23:59 
gestemd kan worden over de amendementen en moties. Xenia heeft 
een afsluitend woord. De congresorganisatie wordt bedankt alsmede 
Carlos en Janthe voor hun technische inzet. Ook de leden worden 
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bedankt voor hun kritische blik. Dit is het einde van het congres, maar 
Wouter neemt nog een kort woord over actief worden bij PINK!. 

 

 


