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Zaterdag 30 april 2022 

Tijd Minute

n 

Wat  

10:00-10:15 15 Inloop  

10:15-10:30 15 opening 

Opening wat later, in verband met problemen met de presentatie en technische 

problemen. Zodra dit klaar is beginnen we 

Leonie vraagt of iedereen die de wifi niet nodig heeft de verbinding er mee wil 

verbreken 

10:35 nog steeds technische problemen, livestream start zonder video alleen 

geluid 

10:55 opening door Cynthia, ze heet iedereen welkom en vertelt over Breda en 

dat er meerdere PINK! Bestuursleden en politici uit deze stad komen. 

Livestream met beeld 

Leonie en Cynthia stellen zich voor en Cynthia promoot haar boek - die te koop is 

bij de PINK! merch 

Cynthia stelt de congresorganisatie voor, en dat iedereen bij Miroya en Sanne 

terecht kan voor alle vragen 

Cynthia stelt het landelijk bestuur voor 

Cynthia stelt de crew voor 

Cynthia doet wat praktische mededelingen. Cynthia verteld over het Belcrumhuis, 

het Belcrum is een tijdje geleden uitgeroepen tot de leukste wijk van Nederland 

en dat Vivian en Guus hier als kind naar de kinderdisco gingen. Als je niet op de 

foto wou kon je dit doorgeven aan Tara, de fotograaf. 
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Cynthia legt uit over moties en amendementen, wat een motie is en wat een 

amendement is en wat een bestuursadvies is en waar dit op is gebaseerd. 

Moties en amendementen van bestuursleden krijgen oordeel congres. Bij positief 

bestuursadvies wordt het niet besproken in principe, maar als je dit alsnog 

besproken wil hebben kun je Ilse appen. 

Cynthia legt uit wat de stem momenten zijn en waarover gestemd wordt. Het 

stemmen gaat via Association Voting en dat iedereen een mailtje moet hebben 

gehad. 

10:30-10:35 5 verhaal Xenia 

11:03 Xenia verteld 

Xenia vertelt dat ze in het afgelopen halfjaar veel telefoontjes heeft gehad met 

huilende en boze leden 

Xenia zegt dat het landelijk bestuur het vertrouwen in een bestuurslid heeft 

moeten opgeven. Ze vertelt dat ze een bestuursweekend weg zijn geweest met 

het interim bestuurslid Ellinoor wat belangrijk is geweest voor de sfeer in het 

bestuur en voor de teambuilding. 

Xenia zegt dat we in 2021 700 nieuwe leden hebben gekregen. 

Xenia zegt dat ze het afgelopen halfjaar een van de drukste periodes is geweest 

voor haar als voorzitter. Ze zegt dat een congres stressvol is en dat ze blij is dat 

ze een fijn bestuur om zich heen heeft en de PINK!’ers die erbij zijn. 

10:35-10:45 10 vaststellen agenda 

11:08 

Leonie zegt dat we gaan proberen de tijd een beetje in te lopen 

De oude agenda wordt laten zien op het scherm. Er is een gewijzigde agenda en 

hier wordt over gestemd in de zaal. 

Wijzigingen: motie 8 en 9 op zondag ochtend omdat deze gaan over een 

bestuurslid waar later ook verkiezingen voor zijn. 

De nieuwe agenda wordt aangenomen 
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10:45-10:55 10 terugblik vorig congres 

11:10 

Ilse blikt terug op het vorige congres met speciaal aandacht aan notulen en 

aangenomen moties 

Notulen zijn beschikbaar op extranet voor mensen die deze willen nalezen. 

Vraag om niet te mailen over spelfouten, wel over dingen die er mogelijk instaan 

die niet kloppen 

Aangenomen moties, worden laten zien op het beeldscherm. Ilse licht ze een 

voor een kort toe. 

1)  Ander communicatiemiddel - Signal. Ilse zegt dat ze hebben 

gekeken naar welke apps over kunnen gaan naar Signal, 

commissies en afdelingen. Informatie gegeven via de nieuwsbrief en 

via Whatsapp. Oa denktank, redactie, en aantal penningmeesters 

zijn overgegaan. Voor sommige appgroepen bleek het wenselijker 

dat ze op whatsapp bleven 

2)  Motie van treurnis – aangaande vegan masters. Geen toelichting 

3)  Representatie fractievergaderingen pvdd – vorig congres al 

aangegeven dat ze in gesprek zijn geweest met pvdd. Xenia kan nog 

steeds aansluiten bij vergadering op dinsdagochtend. Verder geen 

toelichting 

4)  Investeringen – geen verdere acties 

5)  Advies kasco – niet het geval geweest voor investeringen +2000 

euro, wel contact geweest met kasco verder 

6)  Slaapplekken congres – zijn geregeld zoals mensen dit weten. Met 

kanttekening dat er bij elk congres gekeken moet worden of dit 

haalbaar is 

7)  Rechtsextremisme – terugtrekking pjo parlement. Hierover later meer 

8)  Werven behouden leden 21 jaar – gezien in cijfers dat er meer leden 

bij zijn gekomen maar ook meer leden onder 21 jaar. Daarbij ook 

kalfjes app geïntroduceerd voor het vorig congres en bij het bestuur 

wordt ervoor gezorgd dat er een afwisseling is bij evenementen 
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9)  PINK! uit spambox – Guus heeft contact opgenomen met Mailerlite. 

Hier werd gevonden dat dit aan de ontvanger van de mail ligt, verder 

is hier niet concreet iets aan te doen 

10)  Melding op PINK! website – dat hebben ze gedaan 

10:55-11:05 10 Financiën 

11:17 

Guus geeft toelichting 

Ontbrekende jaarrekening, cijfers 2021, en vooruitblik op dit jaar 

Jaarrekening – brief te vinden op extranet met uitgebreide uitleg. Communicatie 

met accountant is ook met kasco steeds besproken. Daarnaast heeft PvdD net te 

laat mail gestuurd met creditrekening, net te laat om dat nog te controleren 

Guus laat presentatie zien ‘2021 in cijfers’ 

Leden aantal groeit. In 2018 gedaald, daarna heel erg snel gaan groeien. In 2018 

200 leden kwijtgeraakt, daarna met 200 gegroeid, 400 daarna, en 700 daarna. 

Denken dat dit komt door TK-verkiezingen of doordat Xenia voorzitter is :) 

Begroting vorig jaar – net iets meer uitgegeven dan wat erbinnen is gekomen. 

Deel subsidie van vorig jaar nog niet gekregen. Netto 9000 euro te veel 

uitgekregen, subsidie voorschot is 80%. Nog 10.000 euro te ontvangen, dit zou 

zorgen dat er net iets meer binnenkomt dan wat er is uitgegeven 

Vergelijken met begroting – 2020 meer voorschot gekregen en dit jaar minder. 

Voor ledenwerving minder uitgegeven dan begroot, communicatie veel meer dit 

komt door het congres van vorig jaar waarbij het najaarscongres de locatie flink 

duurder was dan bedoeld door last minute een locatie te vinden. Dit congres 

zitten de locatie kosten rond 800 euro. Politieke vorming ongeveer gelijk aan 

begroting. 

Organisatie kosten – kosten voor bestuur, huur opslag en huisvesting. 

Huisvestingskosten iets gestegen. Organisatie lasten ook net iets hoger dan 

begroot – extra veilige cloud omgeving aangeschaft 
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Vooruitblik 2021 – redactie eerst budget 500 euro. Is verhoogd naar 4000 euro, 

zodat we ook een najaars editie kunnen krijgen. Dit is gedeeld met de rest van 

het productieteam. 

ALV’s worden nu goedkoper, hierdoor kan een deel van dit geld naar het 

productieteam. 

Begroting subsidie is 4000 euro lager dan werkelijkheid 

11:05-11:15 10 kascommissie Q&A 

11:25 kascommissie stelt zich voor 

Sanne leest de brief voor van de kascommissie 

Sanne krijgt applaus 

Vragen: 

Indra (Noord-Brabant) is benieuwd of de kasco ook de begroting graag 

versimpeld zouden willen zien. Sanne zegt dat het doel is om alle stukken 

inzichtiger te maken voor iedereen, en in die zin is het antwoord ja. 

Nicole (Zuid-Holland) vraag aan penningmeester, idee voor begroting voor 

activiteiten klinkt als goed idee maar ziet Guus dit ook haalbaar. Guus zegt dat hij 

dit voor de landelijke activiteiten sowieso zou doen, zegt dat het inzichtelijker zou 

worden. Hij zegt dat het wel meer werk zou kosten en op korte termijn, maar zou 

het wel inzichtelijker maken. Nicole vraagt of het ook gaat over activiteiten van 

afdelingen, Guus zegt ja, hangt af van wat afdelingen en Guus kunnen en wat de 

kasco wil. 

Nicole vraagt aan de kasco of het termijn van het halfjaar goed is. Sanne zegt dat 

het waardevol is om langer kasco te zijn, zegt dat dit zo in de statuten staat maar 

dat het wel waardevol is om langer ervaring is. 

Wouter (Overijssel) zegt tegen Guus dat ieder jaar in de laatste 2 maanden veel 

geld wordt uitgegeven om het geld op te maken, zou het niet beter zijn om meer 

geld te geven aan afdelingen. Guus zegt dat er vorig jaar al meer was begroot 

dan wat erbinnen zou komen. Guus zegt dat dit jaar bijzonder was omdat er extra 

subsidie binnen kwam waardoor in oktober nog steeds deze situatie kwam. Guus 

zegt dat ze ieder jaar ruimer proberen te begroten, maar dan nog is er vaak geld 

over aan het eind van het jaar en dit wordt geprobeerd op te maken. 
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Wouter vraagt of er een mogelijkheid is tot verdere investering in de app. Guus 

zegt dat dit mogelijk zou zijn, dit in overleg met landelijk bestuur en app 

commissie. 

Torben (Noord-Holland) vraagt aan Guus of hij heeft nagedacht of er is 

nagedacht over om geld wat overblijft nog te benutten. Guus zegt dat we alleen 

geld krijgen wat is uitgegeven en zegt dat kosten die sowieso zouden komen in 

2021 te betalen en facturen die normaal in 2022 zouden binnenkomen gevraagd 

of die in december 2021 binnen konden komen. 

11:15-11:25 10 korte pauze (5 min speling) 

11:46 geen volle pauze in verband met uitloop 

11:30-12:00 30 Spreker: Katy Olivia Tergouw 

11:53 Xenia verteld dat Emma er niet is omdat ze corona heeft, hopelijk kan ze 

er morgen wel bij zijn 

11:54 Leonie introduceert Katy, Katy is er nog niet maar ze maakt het een lange 

introductie 

Katy neemt het woord, ecocidewetgeving als gamechanger 

12:03 wederom technische problemen 

12:05 Katy beantwoord alvast een paar vragen 

      In verband met het niet in de microfoon praten, en het niet noemen van 

namen en afdelingen vragen niet genotuleerd 

12:10 Leonie vraagt of iemand nog een leuke mop weet of een leuke anekdote 

weet. Ze vertelt dat er bijna weer verkiezingen aankomen voor PS/WS en zegt 

dat jonge mensen welkom zijn bij PS/WS. Eloy vraagt of mensen willen 

solliciteren voor PS/WS. Leonie zegt dat je nog kan solliciteren 

Leonie verteld anekdotes over gemeenteraad Den Haag 

Cynthia verteld over het waterschap en legt uit wat geborgde zetels zijn. 

12:23 Katy vervolgt haar verhaal 



PINK! Notulen Voorjaarscongres | 30 april/1 mei 2022 | Ecocide 

NOTULEN ZIJN NOG NIET GOEDGEKEURD BIJ ALV 

 

12:45 punt van orde van Leonie, eerst lunchen daarna vragen en daarna pink! 

App 

13:25 Q&A met Katy Olivia 

Eloy vraagt wat is de beste manier om meer verandering te creëren? Hoe gaan 

we de perceptie veranderen? Katy antwoord dat het essentieel is dat we de 

aarde beschermen en dat we nu met dit systeem zitten en dat moeten 

veranderen. Dat ze ook mensen wil bereiken die klimaatverandering ontkennen. 

Eloy vraagt dat degene die dit in stand houdt dat dat een is, maar dat je ook vaak 

ziet dat mensen bevriezen. Hoe voorkom je dat mensen in een toestand terecht 

komen waarbij mensen niks doen omdat ze denken dat ze niks kunnen 

veranderen? Katy antwoordt dat het belangrijk is om vanuit bewustzijn de wet 

veranderen waardoor politici merken, hopelijk, dat dit de harten raakt. Ze hoopt 

dat het tij gekeerd wordt 

Frank (Noord-Brabant) vraagt er zijn dingen die afbraak aanduiden, kom je die 

ook vaak tegen? En – terug naar dia bestuursrecht – er zijn vaak mensen die 

niks kunnen doen tegen regels van bovenaf en het witwassen van dingen die nog 

steeds veel uitstoot veroorzaken. Katy antwoord dat een heel groot probleem is 

dat de overheid zo vermengd is met het bedrijfsleven waardoor er allerlei mazen 

zijn in de wet. Mensen kunnen er eigenlijk ook niks aan doen want mensen zitten 

gevangen in het systeem, het systeem moet aangepast worden. 

Indra zegt dat het best heftig is wat Katy vertelde over het milieu en hoe 

Nederland daarmee om gaat, vraagt of er op nationaal niveau iets hoopvols? 

Katy antwoord zeker, ze heeft samengewerkt met Lammert van Raan en er is 

uiteindelijk een initiatiefnota geschreven. Volgende stap is een ecocide wet, dat 

vindt Katy heel hoopvol. Ze zegt dat er uiteindelijk maar een land nodig is om een 

amendement in te dienen, ze vindt ook dat het niet te snel moet gaan omdat de 

tijd ook goed moet zijn. Liever dat het wat langer duurt en dat het lukt, dan heel 

snel en dat het mislukt. 

Robin (Noord-Holland) vraagt het lijkt erop dat bedrijven zelf moeten betalen om 

hun afval te verwerken, klopt dat? Katy antwoord, nee bedrijven maken kosten 

om hun afval te verwerken. Ze zegt dat bedrijven geld krijgen om het afval te 

verwerken, maar als het niet gecontroleerd wordt dan wordt het vaak gedumpt. 

Katy krijgt applaus  
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12:00-12:10 10 PINK! App 

13:38 Wouter aan het woord 

Wouter stelt zich voor 

Wouter vertelt over wat de PINK! app is en legt het nogmaals uit – te downloaden 

in appstore en playstore 

Er zitten veel functies in de app, met sojabonen die uit te geven zijn aan merch 

en er een soort ruilhandel is met sojabonen 

Meld je aan in de app voor dit congres, daar krijg je 200 sojabonen voor. 

Wouter zegt dat er nog wat bugs zitten in de app. Zegt dat de app commissie 

bezig is met de overgang naar een eigen ontwikkelingsmodel. De app zal 

binnenkort nog beter en leuker worden. 

12:10-12:20 10 Opbouwen eetzaal 

 

12:20-13:20 60 Lunch 

 

13:20-13:25 5 Mededelingen PJO-parlement (herhaling mail) 

13:42 

Ilse neemt het woord 

Ilse zegt dat er afgelopen week een mail is verstuurd over het PJO-parlement 

met het besluit om ons terug te trekken uit het PJO-parlement. 

Terugtrekking heeft te maken met twijfels over veiligheid van leden en het 

fascisme bij de JFVD. Tijdens de laatste editie van het PJO-parlement is er door 

meerdere deelnemers melding gemaakt van discriminerend gedrag. Hier zijn 
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toen geen consequenties aan verbonden. Er is een gedragscode opgesteld door 

de organisatie van het PJO-parlement voor het voorkomen van deze situaties in 

de toekomst en consequenties te verbinden aan overtreding. 

Gedragscode niet toereikend hiervoor, volgens het landelijk bestuur. 

Vorig congres motie aangenomen over rechtsextremisme, en hier valt deelname 

aan het PJO-parlement niet onder. 

Ook de 1 april grappen van de JFVD hebben gemaakt dat er is teruggetrokken 

uit het PJO-parlement. 

Vragen kunnen gesteld worden tijdens de bestuursverantwoording. 

13:25-13:30 5 presentatie bestuur 

13:46 

Ellinoor neemt het woord. 

Terugblik 

Veel gereisd door het landelijk bestuur, met de trein, naar Den Haag, Breda, etc. 

Laatst bestuursuitje met klimmen 

Gemeenteraadsverkiezingen, landelijk bestuur naar Den Haag gegaan 

In de media geweest, Vivian op TV en een blad met opinie van Emma en Xenia 

Er zijn een aantal manifesten overhandigd, een over toegankelijkheid van sport 

toegankelijkheid voor gehandicapte mensen en een over vluchtelingen vanuit 

Oekraïne 

Er zijn ook demonstraties geweest, waaronder klimaatmars, women’s march, 

wereld proefdierendag, etc. 

Activiteiten, gesprek met Shell door Xenia, nieuwjaarsborrel met Christine 

Teunissen op 28 januari, JKB klimaat dialoog op 2 april – Ellinoor weet hier niet 

zoveel van heeft Ilse gedaan – debatavonden, nieuwe leden dagen 

Lopende projecten zijn sollicitatie en social mediaprotocollen, campagne voor 

gemeenteraadsverkiezingen, opbouwen denktank, debatcommissie, en redactie 
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Vooruitblik, manifest voor vrouwengeneeskunde, raadssimulatie in 

samenwerking met DWARS en JS op 28 mei, nacht van de vluchteling 18-19 

juni, national animal rights day, en de klimaatmars 

Robin (NH) vraagt over raadssimulatie activiteit wat het in houdt. Ellinoor 

antwoordt dat het net zoiets is als het PJO-parlement maar dan met PJO’s die 

bereid zich aan minimale gedragscode te houden 

Frank (NB) wil iets vragen over PJO-parlement, is zo bij de 

bestuursverantwoording 

13:30-15:00 90 Bestuursverantwoording 

13:52 

Frank (NB) vraagt over het PJO-parlement, vrijheid van meningsuiting is erg 

belangrijk maar zegt dat partijen als JFVD die retorieken zal gebruiken om steeds 

meer chaos te scheppen. 

Ilse antwoord dat de afweging is gemaakt om niet deel te nemen omdat je het 

spanningsveld hebt tussen vrijheid van meningsuiting en het ondermijnen van 

mensen hun rechten. Na het akkoord gaan met de gedragscode van JFVD blijft 

de vraag met ook de grappen die zijn gemaakt of de veiligheid van de leden te 

garanderen is. Er is gekozen voor de veiligheid van de leden. 

Lotte voegt toe dat het PJO-parlement echt een oefening is voor de leden, de 

kans is als we meedoen klein dat we anderen gaan overtuigen van onze 

standpunten. 

Frank zegt dat het huidige systeem dit soort dingen faciliteert hoe kunnen we als 

vereniging tegengaan dat onder het mom van vrijheid van meningsuiting dit gaat 

en tot hoeverre gaat dan bescherming van leden? 

Xenia antwoord dat ze de vraag niet helemaal snapt, ze zegt dat het niet de 

verantwoordelijkheid is van de leden om anderen weg te houden bij het 

radicaliseren. Voor ons staat de veiligheid van de leden altijd erboven. 

Frank zegt dat JFVD zoveel ruimte in beslag zal nemen en het zo uit balans zal 

gooien. 

Xenia zegt dat deelname aan het PJO parlement dit niet zal oplossen. Ze zegt 

dat door met deze mensen aan tafel te gaan zitten de ruimte voor 

rechtextremisme blijft, maar dat wij deze ruimte niet willen geven. Ze denkt dat 
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het ook een kwestie van tijd zou zijn geweest voordat JFVD over de gedragscode 

is gegaan. 

Eloy neemt het woord, geeft het bestuur een compliment over het sturen van de 

mail en de openheid. Vraagt hoe kunnen we ervoor zorgen dat het standpunt wat 

we nu hebben dit duidelijk kunnen laten zien, wij als PINK! distancieren ons 

hiervan? 

Ilse antwoord, dat hierover nagedacht is en veel over gepraat. Van plan om een 

fascisme protocol op te stellen. Het protocol zou ervoor moeten zorgen om 

handvaten te krijgen voor omgang met situaties waarbij JFVD of fascisten 

aanwezig zijn bij bijvoorbeeld demonstraties. Geld ook voor debatten. 

Eloy zegt dat bleek dat een deel van de PJO’s voorstander was voor 

samenwerken met JFVD, vraagt waarom JFVD niet is buitengesloten en of dit 

daadwerkelijk een meerderheid was? 

Ilse zegt dat deelname aan PJO-parlement niet gezien wordt als samenwerking. 

Zegt dat DWARS een van de andere PJO’s is die hier mee zit. 

Eloy zou graag een mail ontvangen als er meer duidelijk is. Ilse zegt dat dit dan 

gestuurd wordt. 

Matthijs (Utrecht) vraagt over de PINK! app, zegt dat ze in gesprek zijn met het 

team dat de app heeft gebouwd. Er is nu echt een overgangsfase, dit duurt even. 

Het is om de app beter te maken. Geen vraag, meer een mededeling. 

Torben komt terug op PJO-parlement, nogmaals bedankt voor duidelijkheid. 

Vraagt welke definitie van fascisme is gehanteerd? 

Xenia antwoord dat het iets is wat algemeen bekend is dat forum en leden van 

forum is, en dat hierbij een belangrijk iets is het ontkennen van mensenrechten 

en aanzetten tot geweld. 

Nicole (ZH) vraagt over de vertrouwenspersonen. Wat is de stand van zaken met 

de vertrouwenspersonen? Omdat er nu geen vertrouwenspersoon is. 

Xenia antwoord dat hier iets over gecommuniceerd moet worden. Besloten om 

niet door te gaan met deze pilot, omdat het lastig is om als PINK! lid rol als 

vertrouwenspersoon te zijn. Wordt gekeken of er een externe 

vertrouwenspersoon ingehuurd/aangesteld kan worden. 

Nicole zegt dat het safe space formulier nog wel online is, staat dat de oude 

vertrouwenspersonen nog wat meedoen. Bij wie komt dit terecht? 
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Xenia antwoord dat het een goede is om daar wat mee te doen. Komt bij Annerie 

binnen op dit moment. Het afgelopen halfjaar is er weinig binnengekomen. 

Ellinoor (NH) vraag van Katalin uit chat, is er gedacht aan iets van educatie om 

fascisme te herkennen en hoe je daar mee om gaat? 

Ilse zegt dat dat in de motie stond, afgelopen halfjaar nog niks concreets 

aangedaan. Iets om naar te kijken in combinatie met het protocol 

Lotte zegt dat er vanuit organisatie PJO parlement de vraag is of er een training 

georganiseerd moet worden voor weerbaarheid. Ging richting victim blaming. 

Wouter (OV) vraagt over PJO-parlement, werd gesteld dat deelname aan PJO-

parlement is afgezegd om minder gezicht te geven/minder podium te geven aan 

JFVD en andere fascistische partijen. Hoe gaan we om met behouden van 

podium ondanks dat we zelf afzeggen van dit soort dingen? 

Xenia zegt dat de mensen van het PJO-parlement niet bij PINK! zouden gaan. 

Wel goede vraag, omdat we wel moeten zorgen dat we niet aan niks meer 

meedoen. Zegt dat het belangrijk is om wel ervoor te zorgen dat wij ook podium 

houden. Daarbij is er ook de raadssimulatie. Hoe zorgen we dat we als we niet 

aan een evenement meedoen dat we wel op een andere manier een podium 

krijgen. Kijken naar alternatieven. 

Wouter vraagt hoe werkt deelname aan PJO-parlement? Democratische 

stemming? 

Ilse antwoord dat een keer per maand alle PJO’s samen zaten, behalve Radicaal 

die doet ook niet mee. DWARS heeft de leiding genomen in het benaderen van 

PJO’s om te vragen hoe zij staan in deelname JFVD. Bleek dat er weinig 

draagvlak was om uit te spreken dat een PJO niet wil deelnemen aan het PJO-

parlement met JFVD. Daarna zijn we in gesprek gegaan met DWARS en later 

met JS en oppositie, na het voeren van een gesprek vonden zij wel dat JFVD kon 

blijven deelnemen. Toen is er gesproken over aanscherping gedragsregels. Ook 

geen draagvlak voor. DWARS en PINK! hier verder gedachten over gewisseld, 

toen is er teruggetrokken door PINK!. Er is dus niet gezegd, wij werken per 

definitie niet samen. 

Eloy vraagt wordt er gekeken naar een andere locatie voor het kantoor van 

PINK!? 

Xenia zegt dat de locatie op dit moment relatief goedkoop is en dicht bij het 

station. Wordt wel naar gekeken, moeilijk om iets te vinden wat in dezelfde 

prijsrange valt. 
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Frank noemt een boek. 

Indra vraagt hoe vinden jullie balans over privé en met leden informatie delen, en 

bij nieuwe bestuursleden kunnen zij daar alles in terug lezen? 

Xenia zegt dat er enthousiast ja wordt geknikt door Ellinoor. Er zijn meerdere 

channels in slack waar alles in wordt gecategoriseerd om ervoor te zorgen dat 

niet alles door elkaar loopt. 

Indra zegt dat er alleen notulen staan van voor het vorig congres, vraagt of hij 

verkeerd kijkt? 

Xenia zegt dat het nu op aanvraag is, omdat het niet haalbaar is om het elke keer 

online te zetten. Zou wel fijn zijn om het iedere keer online te zetten. 

Eloy vraagt is het oke als afdelingen Asana gebruiken? 

Xenia zegt na het congres wordt gekeken. 

Nicole zegt dat het opviel dat veel amendementen ingediend zijn door 

bestuursleden. Deze hebben daardoor oordeel congres. Vraagt waarom is er 

geen toelichting gegeven over hoe het bestuur tegen bepaalde amendementen 

aankijkt? 

Xenia zegt dat alle amendementen met z’n allen zijn besproken. Omdat het 

oordeel congres is en ze zijn besproken is er geen toelichting toegevoegd. 

Nicole vraagt of ze het goed begrijpt of ze niet vanuit het bestuur zijn ingediend. 

Xenia zegt dat klopt. 

Fee vraagt is er gedacht aan het budget verhogen als het niet lukt voor een 

betere locatie voor het PINK! kantoor? 

Xenia zegt dat dit zeker een mogelijkheid is maar dat dit dan nog steeds lastig is 

om iets te vinden 

Ilse voegt toe dat het dan zoiets zou zijn als hier in Amersfoort, maar dat zou ook 

afgekeurd kunnen worden omdat we een politieke jongerenorganisatie zijn. 

Robin zegt dat er in januari een bestuurslid is vertrokken en vraagt om een 

toelichting? Waarom is er weinig informatie naar buiten is gekomen? 
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Xenia antwoord dat het is omdat het veel te maken heeft met privacy. Er zijn 

dingen gebeurd waardoor de rest van het bestuur geen vertrouwen had in Nick. 

Daardoor heeft de rest van het bestuur besloten om hem weg te sturen. 

Guus voegt toe dat Nick hier ook bij betrokken was. 

Xenia zegt dat de tekst in de mail ook echt door Nick geschreven was. 

Leonie vraagt zijn er vragen voorbereid die niet door de leden zijn gesteld 

Nicole vraagt wat gaan jullie in de toekomst doen om te voorkomen dat een 

situatie zoals deze in de toekomst weer ontstaat? 

Xenia zegt dat het lastig is om te beantwoorden zonder details te noemen. Zegt 

dat het lastig te voorkomen is in een situatie met mensen. Er is een training 

geweest waarin de situatie is besproken waarbij ze hebben gekeken naar wat er 

is gebeurd en of ze anders hadden kunnen handelen. Conclusie daarvan was dat 

ze redelijk goed hebben gehandeld. Belangrijk dat meldingen bij Xenia gemaakt 

worden als bestuursleden zich ergens niet fijn bij voelen of als er iets niet goed 

gaat in het bestuur. 

Nicole vraagt wat hebben jullie gedaan/hebben jullie gedaan om de 

samenwerking en doorstroom naar de moederpartij te verbeteren? 

Lotte zegt dat er op de social mediakanalen aandacht is gegeven over dat je kunt 

solliciteren. Voor de gemeenteraad is er aandacht geweest aan dat er best veel 

PINK!’ers verkiesbaar waren. Voornamelijk dus in communicatie en promotie. 

Guus zegt en de raadssimulatie en dat er ook workshops voor moties en 

amendementen worden georganiseerd. Hier proberen ze ook politieke ervaring 

bij te brengen bij de leden. Vooral gerichte educatie. 

Xenia zegt dat er ook bij hoort dat ze bij het teamoverleg van de pvdd is 

waardoor ze contact heeft met het partijbureau. Iets wat erg aan het groeien is. 

Ook nog iets wat erg nieuws is. 

Leonie zegt Ellinoor loopt mee met Inez. 

Nicole zegt dat het meer is dat binnen PINK! voor de gemeenteraad er een 

appgroep is gemaakt voor PINK!’ers op de lijst. Dit zijn vooral leden initiatieven, 

supertof maar denkt dat dit ook een taak zou moeten zijn voor het landelijk 

bestuur. 
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Xenia zegt dat dat een stukje is voor vorming en ontwikkeling. Dit is een functie 

geweest in het afgelopen jaar met wat problemen. Hier wordt naar gekeken hoe 

dit goed wordt opgezet. Voorbeeld periodieke trainingen. 

Eloy zegt solliciteer voor waterschappen en provinciale staten. Gaat over motie 8 

en 9, is er een soort beleid voor wanneer zoiets gebeurt? Wordt er bijvoorbeeld 

een gesprek gevoerd voor herziening van een motie van treurnis? 

Xenia antwoord nee, dit is wel iets heel belangrijks. Er is van de week gebeld met 

de partij voor de dieren, omdat het voor het landelijk bestuur een nieuwe situatie 

is. Na het congres wordt gekeken naar wat er overgenomen kan worden van het 

pvdd om in de toekomst beter gehandeld kan worden. 

Caro (Utrecht) vraagt hoe kunnen we ervoor zorgen dat leden echt actief worden, 

actief blijven, en afdelingsbesturen voltallig worden en blijven? 

Wouter: PINK! app 

Lotte zegt dat vanuit de kandidaten voor het lb voor dit congres veel goede 

ideeën zijn geweest. Waaronder een landelijke welkomstmail om meteen leden 

te betrekken. Zo zijn er nog veel meer ideeën. 

Xenia zegt dat wij combileden hebben van de partij voor de dieren en hier heel 

lang geen toegang is geweest tot de leden administratie hiervan waardoor het 

lastig is geweest om de nieuwe leden te contacteren. Ook een manier om ervoor 

te zorgen dat afdelingen blijven bestaan. 

Wouter vraagt wat vonden jullie dat heel goed ging in de afgelopen tijd? 

Xenia zegt de congresorganisatie 

applaus voor de congresorganisatie 

Lotte vraagt vind je niet dat de Instagram er inmiddels mooier uitziet? 

Ilse zegt dat we best trots mogen zijn dat we meer aanwezig zijn op 

demonstraties en dat er nu in ieder geval een aantal hesjes zijn 

Xenia zegt dat procedurele dingen nu ook steeds beter gaan. Dat vergaderingen 

ook steeds beter gaan bij het landelijk bestuur. 

Wouter vraagt waarop denken jullie dat jullie als bestuur kunnen verbeteren? Wat 

zijn de focuspunten? 
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Xenia antwoord dat het afgelopen jaar de uitdaging was dat er veel gedoe was, 

en weinig tijd voor andere dingen. Zoals vertrouwenspersonen of iets anders. 

Lotte zegt dat het vooral veel brandjes blussen was, weinig tijd voor langlopende 

projecten en dingen die vaak terugkomen 

Ilse zegt dat ze ook vooral operationeel bezig zijn geweest, echt besturen en 

lange termijn zijn dingen waar weinig voorbereidingen op zijn kunnen treffen. 

Eloy zegt dat nieuwe leden heel leuk is, alleen was er in het programma/leden 

administratie voegt Xenia toe, dat liep niet helemaal goed. Waar had dat mee te 

maken? 

Xenia antwoord dat de administratie werknemer geen toegang had tot de leden 

administratie. Eerst was het niet duidelijk wat de oorzaak was. Telkens met 

contact pvdd duurde het een week voordat er reactie kwam. Dit is nog steeds 

niet opgelost. Afgelopen week is er een Excel bestand gestuurd. 

Eloy vraagt is er vooruitgang te zien wanneer dit opgelost gaat zijn? 

Guus antwoord dat het probleem opgelost is door het ip adres van haar ouders te 

gebruiken. Is een tussen oplossing 

Hasse (NB) heeft vraag over pjo parlement, snapt dat primaire doel was om niet 

mee te doen de veiligheid van leden was. Was er nog een secundair doel? 

Xenia antwoord het niet willen samenwerken met fascistische partijen, en dat 

daar ook een max aan zit. 

Hasse bedankt voor de duidelijke communicatie via de mail. Over nieuwe leden, 

is het een idee om die boodschap ook publiek over te dragen? Omdat veel jonge 

mensen deze boodschap onderschrijven 

Ilse zegt dat hierover is gepraat. Bijvoorbeeld een publiek statement op de 

website, heeft ze contact over met DWARS. 

Leonie biedt aan te helpen met het schrijven van een persbericht 

Torben vraagt hoe gaat het met vegan masters? 

Xenia zegt dat daar zo een puntje over is, wordt straks besproken. 

14:42 afronding hiervan 
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15:00-15:10 10 korte pauze (5 min speling) 

15:15-15:45 30 (15:05u) Vegan masters  

Ilse (LB) leidt in: motie ingediend door Indra, bestuur wil discussie faciliteren voor 

leden en vragen beantwoorden. Context vanuit het bestuur gezien: Vegan 

Masters is een samenwerking aangegaan met Shell. Het verkopen van vegan 

maaltijden bij Shell tankstations. Spanningsveld tussen intentie van Shell, 

verwezenlijking van PINK’s doel en invulling die we daaraan willen geven. Belang 

is dat we opkomen voor dierenrechten. Maaltijden zonder dieren draagt bij aan 

dit doel. Maar er kan sprake zijn van greenwashing bij Shell. Daarbij draagt 

Shell’s bedrijfsvoering bij aan enorme CO2 uitstoot, ontbossing en andere 

praktijken. Anderzijds zou het flink wat dierenleed voorkomen als het 

voedselaanbod bij tankstations vegan zou zijn. Dus het kan aanleiding zijn voor 

Shell om hun businessmodel te herzien; ze komen uiteraard niet op voor dieren, 

maar het kan voor een verandering zorgen. Bestuur heeft zo voor- en nadelen 

genoemd en hoort graag wat congres ervan vindt/welke vragen zij hebben.  

Torben (afdeling?): vraagt zich af hoe het met het bedrijf gaat, niet zozeer een 

vraag over Shell. 

Indra: qua waarde is het 10% minder waard. Er zijn nu veel plannen om na 

corona nieuwe dingen te doen.  

Torben: wat voor dingen moet ik aan denken? 

Indra: ik kom daar straks op terug. Ik had de motie ingediend. Vanaf september 

heeft Vegan Masters het plan om bij 30+ Shell café locaties 4 producten aan te 

bieden. Ik vind het goed dat ook hier geveganized wordt, maar ik denk ook dat 

het afstotelijk is om (indirect) als PINK! een financiële verbintenis te hebben aan 

Shell – gezien schending mensenrechten en ecocide. Vandaar mijn oproep op 

niet zo’n verbintenis met Shell te hebben.  

Eloy (NB): Het doel dat we nastreven is dat er meer plantaardig aanbod is; 

eiwittransitie, minder dierenleed. Is het een idee om hierover in gesprek te gaan, 

om hier advies over te vragen? PINK! is autonoom toch? 

Xenia: lijkt me een goed idee. We zijn inderdaad autonoom. 

Torben: ik vind dat deze samenwerking met Shell geen reden moet zijn om te 

stoppen met onze investering in Vegan Masters. Het is wel een verbetering van 
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het bedrijf, ik zie het ook niet als greenwashing. Verder moeten we inderdaad 

financieel losgekoppeld zijn van Shell, maar tot hoever kun je dit zo doortrekken? 

Kiefer (denktank, afdeling?): wat is de bedoeling dat hierover wordt 

gecommuniceerd naar buiten? Ik ben wel voorstander, maar je wilt niet dat Shell 

nu met dit idee toch een greenwashing-boodschap uitdraagt. Mijn vraag is, wat 

willen we hierover communiceren als PINK! en wat gaat Shell doen? 

Ilse: dat is afhankelijk van wat de stemming gaat uitwijzen. Afhankelijk van of we 

blijven investeren gaan we dat bezien. Er is niet nu al een plan.  

Kiefer: als je het streven hebt om zoveel mogelijk vegan maaltijden bij een zo 

groot mogelijk aantal mensen wilt krijgen, is dit misschien wel onvermijdelijk. 

Nicole (ZH): op basis van de motie was ik een beetje in de war. Wat is Indra’s rol 

nog precies in deze investering? Of is het PINK! die de investering heeft gedaan?  

Indra: ik had een klein aandeel waardoor ik geïnformeerd raak. Het bestuur heeft 

dezelfde informatie. Toen ik de plannen hoorde dacht ik, ik moet de plannen 

aankaarten.  

Nicole: verder heb ik het idee dat hier 2 discussies door elkaar lopen. Als Shell 

onafhankelijk had gezegd dat ze vegan eten zouden aanbieden, zouden we het 

toejuichen – al blijft het risico van greenwashing sterk aanwezig. De andere 

discussie is of we als PINK! wel in een bedrijf moeten investeren – ik vind zelf dat 

een PJO dat niet moet doen – en we zouden op geen enkele manier gelinkt 

moeten zijn aan Shell. Dat moeten we vermijden. Er zijn genoeg andere 

initiatieven zonder Shell waarmee we ook een plantaardige toekomst kunnen 

bewerkstelligen, dus stem tegen. 

Sanne (NB): ik wil kort mijn visie geven. Ik sluit aan bij Nicole. Onze idealen zijn 

voor plantaardig eten, maar ook om de aarde te beschermen. Daar sluit Shell 

niet bij aan, dus we kunnen beter in onszelf investeren om die idealen te halen. 

Frank (NB): bedrijven als Shell buiten de aarde uit en schenden mensenrechten. 

We moeten niet denken dat dit soort bedrijven goede intenties heeft. 

Bevolkingsgroepen tegen elkaar opzetten om meer geld te verdienen. 

Economisch belang voert de boventoon. Veel voorbeelden van wereldproblemen. 

Hoe ga je de netto afweging maken tussen veganistisch voedsel en de enorme 

consumptie van fossiele brandstoffen en de bijeffecten hiervan? 

Gerard (NH): ik twijfel of we ons als PINK! kunnen linken aan Shell. Wij hebben 

een aandeel in Vegan Masters, niet in Shell. Ons doel is om het voedselaanbod 

plantaardiger te maken, ik zie de link met Shell niet expliciet. Verder vraag ik me 

af of de investeringen in Vegan Masters wel goed zijn. de maaltijden van Vegan 

Masters zijn duurder, dus dan zijn tankstations misschien juist wel een veiligere 

keuze. Hebben we als investeerder invloed op waar het aangeboden wordt? 

Indra: knikt nee op laatste vraag. 

Gerard: inzetten op locaties waar meer betaald kan worden, of anders meer 
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betaalbare maaltijden aanbieden. Ik wil ook het bestuur oproepen om de 

aandelen wellicht op termijn terug te trekken.  

Leonie (dagvoorzitter): je doet een oproep aan het bestuur, wil je daar een motie 

van maken? 

Gerard: geen motie. Maar we moeten ons op tijd afvragen of we onze 

investeringen moeten terugtrekken. 

Leonie: daar wordt later over gestemd in de motie.  

Indra: ik wil mijn ‘nee schudden’ aanvullen met informeel stemrecht. Je kunt een 

bedrijf wel opbellen en je mening delen, zeker als aandeelhouder. 

Gabriel (afdeling?): einddoel is dat alle voeding plantaardig wordt, ook bij Shell. 

Hier valt juist vooruitgang te boeken, wat mij betreft goed idee. 

Torben: ik ben aan het denken gezet door Nicole. Moeten we überhaupt 

investeren in bedrijven als PINK!? Wat ik goed vind is dat jullie met restant geld 

maatschappelijke verandering teweeg willen brengen. Is het een idee om anders 

een donatie te doen i.p.v. een investering? 

Guus (LB): dat zouden we kunnen doen. Met subsidie brengen we onze 

organisatie verder. Beter om uitgaven te gebruiken voor PINK!-activiteiten, niet 

aan donaties.  

Torben: is de investering vanuit subsidie of ander geld? 

Indra: het is geen uitgave, het gaat niet van subsidie af. 

Guus: het is een andere manier van geld opslaan. Ip ‘sparen’ zet je het weg als 

investering.  

Torben: goed idee als iemand dan uitzoekt of doneren aan goede doelen een 

idee is. Dien ik daar een motie voor in? 

Guus: we staan ervoor open om het uit te zoeken, maar een motie kan altijd.  

Xenia zegt toe dat het bestuur dit uitzoekt. 

Eloy (NB): wat is onze missie? Is het geld opslaan? Verder; hoe gaan we ons 

hier als PINK! tegen opstellen? In de toekomst komen er misschien meer 

casussen zoals deze voorbij. Het is een dilemma, maar kunnen we dit 

rapporteren en omzetten in een beleid? Hoe doen we het in de toekomst als we 

deze investering aanhouden? 

Xenia: dat is wel een goed idee. Tegelijkertijd ook lastig omdat het allemaal 

verschillende situaties zijn. en het gaat over geld, dus belangrijk om daar de 

leden bij te betrekken. Dus rapporteren kan, maar moet in overleg met congres. 

Eloy: Vegan Masters heeft een ideologische grondslag, maar ze moeten ook geld 

verdienen. Is er onderzocht of er andere organisaties zijn die geen winst 

nastreven, maar wel hetzelfde doel hebben?  

Ilse: ik wil graag de vraag omdraaien. Zijn er volgens jullie bedrijven die dit 

kunnen, en wil iemand dit uitzoeken? Er is bij ons zeker bereidheid om dit uit te 

zoeken, maar als jullie ideeën hebben (in uitwisseling van geld of informatie) dan 
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horen we dat graag (per mail). 

Eloy: concreet: werk samen met onderwijsinstellingen. Mensen eten een kwart 

van de tijd buitenshuis, in deze tijd kun je dierlijke eiwitten al flink terugdringen. 

We kunnen stimuleren om meer in gesprek te gaan met onderwijsinstellingen.  

Ilse: goede suggestie en vraag. Samenwerking met een school is vaak glad ijs, 

want we zijn politiek. We kunnen hen aanschrijven met de vraag om lessen aan 

te mogen bieden. Vaak zijn scholen daar terughoudend in. Ik kan me wel 

voorstellen dat we Animal Rights contacteren – zij bieden ook lespakketten aan. 

Dat is misschien iets voor ons om uit te zoeken.  

Leonie: we hebben nog 5 minuten en 3 mensen, dus ik wil graag doorgaan. 

Nikky (afdeling?): wat willen deze 3 partijen? Als samenwerking met Shell ervoor 

zorgt dat onze aandelen meer waard worden, is dat het dan waard? Shell is 

schuldig aan ecocide, dat druist tegen onze idealen in. Uiteindelijk wil Shell 

gewoon meer geld verdienen en hiervoor gebruiken ze greenwashing. We willen 

systeemverandering. Dus lijkt mij een goed idee om de aandelen te verkopen.  

Nicole (ZH): hier sluit ik me bij aan. En nog een toevoeging: laten we goed 

nadenken of we met bepaalde bedrijven wel in zee willen gaan. Volgens mij 

moeten we überhaupt niet met bedrijven met een winstoogmerk in zee gaan. Dit 

past niet bij ons. 

Floris (ZH): ik wil graag doorgaan op het ethische argument dat we niet in zee 

moeten gaan met bedrijven als Shell. PINK! doet meer uitgaven die ook de 

planeet schaden. Alpro, de melk die hier staat, is onderdeel van Danone. Dat 

bedrijf is ook aardig schadelijk voor de aarde. Dus ik zie het als een parallel 

hiervan. Je investeert in een ethische optie die bijdraagt aan de groei van een 

onethisch bedrijf. Dus ik steun deze motie.  

Mathijs (UT): ik zie het niet als dilemma. Maar er werd gevraagd om alternatieven 

voor Vegan Masters. Er zijn opties die misschien stabieler zijn, zoals een vegan 

ITF. Ik kan er onderzoek naar doen. Kill United, een Noors bedrijf, investeert 

alleen in kleinschalige, plantaardige startups. Kan ook een alternatief zijn.  

Xenia: kun je dit op de mail zetten? 

Fee (NB): het geld dat overblijft van de subsidie mogen we niet doneren, maar 

waarom mogen we dat wel investeren? Het geld dat we overhouden van onze 

begroting investeren we.  

Guus: ik weet niet zeker of het niet kan, dat moet ik uitzoeken.  

Hasse (NB): Ik ben tegen deze motie. Het gaat hier over conflicterende 

belangen. De idealen van PINK! sluiten aan bij Vegan Masters, maar niet bij 
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Shell. Als Vegan Masters in zee gaat met Shell, dan is dat niet met elkaar te 

verenigen en moet Vegan Masters eigenlijk hun idealen opnieuw herzien.  

Xenia: punt van orde, je kunt ook altijd het bestuur mailen, niet alles hoeft per 

motie 

 

15:45-17:35 100 moties en amendementen 

Cynthia (dagvoorzitter): licht toe hoe dit agenda-onderdeel werkt. Eerste moties 

zijn van Job, hij is nog niet aanwezig. 

Ilse stelt voor dan nog even met deze te wachten. Congres gaat hiermee 

akkoord.  

Amendement 11 
Indra: gaat erom dat we feiten in het onderwijs hebben, geen alternatieve feiten 
of onderliggende economische belangen.  
Ilse: oordeel congres is van technische aard. In principe is het niet in strijd met 
waar PINK! voor pleit. Moet vermeld worden dat de toelichting indicatie geeft en 
er meer scenario’s te bedenken zijn waarin wel/niet feit kan spelen. Ook twijfel 
over of de motie als zodanig geïnterpreteerd wordt. Het gaat op deze plek heel 
specifiek over godsdienst en religie, vandaar oordeel congres. 
Indra: het strekt niet verder dan het afschaffen van religieuze scholen, maar 
maakt het misschien net wat concreter. 
 
Amendement 12 
Ilse: Nicole gaf aan tijdens de bestuursverantwoording dat we aan moeten geven 
of de amendementen vanuit bestuur wel of niet overeenkomen met waar PINK! 
voor pleit. Deze lichten wij als bestuur niet toe, maar je kunt als congres vragen 
stellen aan de indiener. 
Wouter (OV): is het aangetoond dat het aanschaffen van begrijpend lezen en 
curriculum lezen zorgt voor betere leesvaardigheid? 
Lotte: nee, maar het is wel onderzocht dat er slechter gescoord wordt op 
leesplezier. Er zijn geen voorbeelden van landen – die ik kan vinden – die eerst 
begrijpend lezen hadden en daarna niet meer. 
Nicole: er wordt gesproken over begrijpend lezen in PO en VO, maar ik heb dit 
nooit gehad. Hoe maak je onderscheid in wat begrijpend lezen is en wat niet? 
Lotte: boeken lezen valt niet onder begrijpend lezen, valt gewoon binnen het vak 
NL.  
Nicole: maar dan wordt er toch niks afgeschaft? De eindexamens voor NL is 
eigenlijk begrijpend lezen dus twijfel over praktische uitwerking van dit beleid. 
Lotte: voorstel in dit amendement om het begrijpend lezen af te schaffen. Is 
inderdaad niet op elke school aan de orde. 
Sicco: als we stoppen met het vak begrijpend lezen, dan haal je toch toetsen niet 
meer? 
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Lotte: onderzoek laat zien dat begrijpend lezen vooral door veel lezen komt. Dus 
bijv. Bij geschiedenis meer erover lezen en daarover doorpraten. Maar 
begrijpend lezen wordt vooral als vervelend ervaren, waardoor ze minder gaan 
lezen. 
Sicco (Gr): als ik een begrijpend lezen toets heb, dan maken ze het wel lastig.  
Lotte: ja begrijpend lezen toetsen zijn wel iets Nederlands. Maar vragen goed 
begrijpen, is iets anders dan een sleutelwoord in een tekst vinden.  
 
Merel (OV): is het een optie om het begrijpend lezen vak samen te voegen met 
NL? Het zijn wel nuttige vaardigheden. 
Lotte: je doet de vaardigheden vooral op door veel te lezen, niet door expliciete 
aandacht te leggen op de ‘trucjes’ in de tekst. BL is vaak al verweven in het vak 
NL. Zeker op de basisschool heb je hier niet een apart vak voor nodig. Meer 
lezen werkt het best. 
 
Matthijs (UT): ik ben geneigd voor te stemmen. Maar ben benieuwd naar waarom 
we dan zo’n vak hebben als andere landen het niet hebben? 
Lotte: daar heb ik geen antwoord op. Het is in de jaren ’90 ingevoerd, sindsdien 
zie je een daling in leesplezier maar ik weet niet waarom het ooit ingevoerd is. 
 
Torben: ik vind het inderdaad een onzinnige tijdsbesteding op school. Ik steun dit 
amendement.  
 
Amendement 13 
Geen vragen. 
 
Amendement 14 
Wouter (OV): hoeveel moeten we als PINK! staan achter het internationaal 
reizen?  
Lotte: het is goed om zoveel mogelijk verschillende perspectieven te hebben. 
Dus het kan wel een toegevoegde waarde hebben. Studenten actief stimuleren 
om (ver) te reizen is wel een vraag, maar het gegeven is dat veel studenten dit 
leuk vinden, scholen het stimuleren en je zou een amendement kunnen indienen 
over het stoppen met reizen stimuleren.  
Wouter: ik stem tegen dit amendement.  
 
Daan (UT): internationaal reizen hoeft niet per se ver weg met een vliegtuig.  
Lotte: dat is mijn volgende amendement. 
 
Hasse (NB): gaat dit meer over inclusiviteit dan het reizen an sich? 
Lotte: ja dat klopt. 
 
Amendement 15 
Nicole (ZH): ik was eerst voor het amendement, maar ik vraag me af of er echt 
geen gevallen te bedenken zijn (krimp, leegloop) waardoor fusie juist wel goed is. 
En er wordt gesproken over een vermoeden. Opnemen als beleidspunt is dan 
misschien wat voorbarig.  
Lotte: het amendement is misschien wat extreem opgezet. Er zijn inderdaad 
gevallen waarin het onontkoombaar is. Maar ik wilde inzetten op ‘nee, tenzij’ 
principe mbt fusies. Maar als je het als zodanig schrijft, zwakt dat een beetje je 
punt af. 
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Nicole: bij scholen heb je het wel zo sterk geschreven. 
Lotte: ja, een school kun je niet openhouden zonder leerlingen. Een gemeente is 
net anders. Maar er zijn inmiddels bijna geen kleine gemeenten meer, het lijkt me 
ook niet wenselijk. 
 
Eloy (NB): fusie kan zorgen dat kleine partijen zich kunnen verenigen tegenover 
grote partijen. 
Lotte: het kan zijn dat er na fusie meer partijen zijn, maar als je een verzameling 
van kleine dorpen hebt, dan wordt de focus misschien onevenredig verdeeld.  
Eloy: kun je dan niet beter daar het amendement op specificeren?   
Lotte: lastig. Klinkt alsof je dan met een quota moet gaan werken. Ik blijf erbij dat 
we moeten voorkomen dat gemeenten fuseren. 
 
Sicco (GR): hoe wil je bereiken dat gemeenten hier mee stoppen? 
Lotte: bijvoorbeeld werkgelegenheid bevorderen, of in elk geval behouden in 
krimpregio’s. Ook door de bestuurlijke laag zo dicht mogelijk bij de bewoners 
houden (je kent raadsleden, lokale issues). Is makkelijker als de raad dicht bij de 
inwoner blijft. 
Sicco: als een gemeente niet genoeg financiën meer heeft kan dat toch niet? 
Lotte: dat gaat denk ik voorbij de strekking van dit amendement. Hoe je fusie 
voorkomt is een andere kwestie.  
 
Amendement 16 
Geen vragen. 
 
Amendement 17 
Xenia: het is geen standpunt voor een politiek programma. 
Geen vragen. 
 
Amendement 18 
Xenia: leesbaarheid, maar ook om plantaardige voeding te benadrukken.  
Geen vragen. 
 
Amendement 19 
Xenia: niet alleen vrouwen en niet alle vrouwen menstrueren. 
Gen vragen. 
 
Amendement 20 
Fee (NB): De eerste overweging; hoe moet het betaald worden? Budget vanuit 
basisverzekering? 
Xenia: ik heb hier geen antwoord op. als je nu een tolk nodig hebt, heb je een 
budget per jaar.  
Guus: het idee is dat het niet van je eigen risico afgaat. 
 
Amendement 21 
Xenia: lap tekst is niet relevant, mag eruit. Het woord ‘hoer’ moeten we niet 
gebruiken. 
 
Wouter (OV): er was discussie op een vorig congres hierover. Toen werd gezegd 
dat we het juist wel bij de term ‘hoer’ moeten houden, omdat dit een prima 
beroep is en de term geen negatieve connotatie zou moeten hebben. 
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Xenia: we hebben inmiddels nieuwe dingen geleerd. Het is belangrijk om 
woorden met een negatieve connotatie te herclaimen, maar dat is niet aan ons. 
Dat is aan de sekswerkers zelf. Vandaar dat ik het eruit wil laten.  
Ilse: ik heb toen dat amendement ingediend.  
 
Frank (NB): laten we ook meer rekening houden met de exploitatie achter 
sekswerkers. Dus niet alleen het respecteren van, maar ook meer aandacht voor 
exploitatie en illegale circuits.  
Xenia: is dit een vraag waar je een antwoord van mij op wilt? Dit is onderdeel van 
ons standpunt over sekswerkers dat in ons partijprogramma staat. 
Ilse: ik had toen nogal veel geschreven, dus niet gek dat dit ge-heramendeerd is. 
 
Amendement 22 
Xenia: wederom een amendement waarbij er te veel informatie is overgenomen 
in het programma. 
Geen vragen. 
 
Amendement 23 
Xenia: ik vind het een raar oorzaak-gevolg. Het is belangrijk dat het aanzien van 
docenten wordt verbeterd, maar dit komt niet door opleidingsniveau.  
Geen vragen 
 
Amendement 24 
Geen toelichting, geen vragen. 
 
Amendement 25 
“ 
 
Amendement 26 
“ 
Amendement 27 
Ellinoor: al deze punten zijn al eerder besproken bij andere amendementen, dus 
mijn toelichting is denk ik duidelijk 
 
Nicole (ZH): benieuwd naar de overweging waarom ‘personen met alle 
genderidentiteiten’ werd geschreven i.p.v. ‘iedereen’. 
Ellinoor: het gaat over een gemarginaliseerde groep, dus het leek ons belangrijk 
om het juist expliciet te benoemen. 
 
Floris: het kan inclusiever. Personen van alle genderidentiteiten is niet inclusief 
als je met mensen te maken hebt die geen genderidentiteit willen aannemen. 
Ellinoor: goed punt, daar ga ik over nadenken. 
 
Amendement 28 
Ellinoor: gevaarlijk als je drugs koopt waarvan je niet weet wat erin zit. Je moet 
het niet legaal kunnen kopen, maar wel gratis en anoniem kunnen laten testen. 
PINK! staat ook voor preventieve zorg.  
 
Eloy (NB): het gaat erom of we dit in ons programma opnemen. Qua softdrugs 
hebben we hetzelfde punt als de PvdD. Maar hoe ver moet je hierin gaan? Want 
harddrugs kunnen wel echt schadelijk zijn. 
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Ellinoor: het gaat niet over het legaliseren van drugs, maar om het faciliteren van 
gratis en veilige testen. Los hiervan kunnen we de cultuur aanpakken rondom 
harddrugs. 
Eloy: wat is het voordeel van deze testen?  
Ellinoor: je kunt dat overwegen. NL is hard tegen harddrugs. Je moet harddrugs 
ook zeker niet steunen. Maar als het toch gebeurt, moet je het kunnen laten 
testen.  
 
Motie 1 
Indra: bedankt voor de discussie. Als je voor de motie stemt, dan spreek je uit dat 
PINK! desinvesteert uit Shell, liefst voor september (daarna start samenwerking 
Shell). 
Guus: met het uitvoeren van deze motie, moeten we dan z.s.m. onze aandelen 
verkopen, of geen verlies maken? 
Indra: uiterlijk 11 augustus, zoals ik net voorstelde.  
 
Floris: ik wil meer toelichten over andere bedrijven met onethische praktijken. Er 
zijn bedrijven die wel echt ethisch zijn, dit heb ik zelf ook onderzocht. Ik heb een 
lijstje hiervan. 
 
Daan (UT): is het mogelijk om dit soort informatie ook te delen binnen PINK! 
zodat leden kunnen meedenken over een herinvestering? 
Guus: wil je iets organiseren rondom duurzaam investeren? 
Daan: nee, maar het delen van kennis. Ipv investeren in bedrijven, kunnen we 
investeren in een platform dat onderzoekt welke bedrijven ethische 
bedrijfsvoering hebben. 
Xenia: dit zou kunnen. Kan misschien ook via een app groep of Signalgroep. Ook 
kunnen we er een discussieavond over houden.  
 
Floris: ik kan ook wel ideeën in de ‘vegan beef’ app groep sturen.  
 
Motie 2 
Wouter (OV): groot deel van het landelijk bestuur focust enorm veel op 
inclusiviteit. Dit is erg goed, maar het is belangrijk dat we voldoende blijven 
focussen op onze kernthema’s.  
Ilse: vind je dat een aantal bestuursleden zichzelf te veel met inclusiviteit 
bezighouden, of het bestuur an sich/de koers van PINK!? 
Wouter: ik vind het goed dat jullie doen waar de persoonlijke interesse ligt. Maar 
het gaat mij er vooral om dat jullie als landelijk bestuur de plicht hebben om de 
vereniging een koers te geven, en deze koers uit te dragen naar buiten en naar 
leden. Belangrijk dus om een plan op dierenrechten te hebben. 
Guus: in het HR staan ook onze kernpunten. Is de uitwerking hiervan een 
antwoord op je motie? 
Wouter: hier heb ik niet naar gekeken. In het afgelopen jaar/anderhalf jaar ben ik 
met leden in gesprek geweest die zich minder gehoord voelen mbt hun interesse 
in dieren en natuur. Ik kan niet per se hard maken waar het vandaan komt, maar 
ik hoor deze geluiden. 
Guus: is het mogelijk om de themagroepen te promoten en hier mensen voor te 
zoeken, als uitvoering van deze motie? 
Wouter: ja. 
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Ilse: we betreuren het als leden zich niet in de koers van PINK! kunnen vinden. 
Mooie oplossing wat Guus zegt. Als bestuur moeten/willen we meer bezig zijn 
met besturen, dus we willen jullie als leden aanmoedigen om hiermee aan de 
slag te gaan. Wij faciliteren dat middels de themagroepen. We kunnen niet zelf 
iets opzetten als we niet weten wat er speelt. Dus meldt het ons als er behoefte 
is aan dingen.  
 
Frank (NB): mogelijk is intersectionaliteit bespreken onderdeel van de oplossing. 
Anders krijg je misschien een breuk, of verzuiling in thema’s. belangrijk om 
tolerant te zijn, maar ook intersectioneel te blijven kijken. 
 
Merel (OV): in de motie staat dat gevraagd wordt om niet minder aandacht te 
besteden aan diversiteit, maar meer aan de andere kernthema’s. hoe zie je dat 
voor je? 
Wouter: het aantal leden dat nu lid is van landelijk bestuur en 
inclusiviteitscommissie gaat toenemen, daarmee neemt de focus hierop wellicht 
ook toe. Misschien goed om de focus ook over andere werkgroepen te verdelen. 
Merel: momenteel is het landelijk bestuur lid van de werkgroep als 
ondersteuning, niet als inhoudelijk lid.  
Ilse: de inclusiviteitscommissie is begonnen met de helft van de mensen die nu in 
het bestuur zitten. Dit was niet met de bedoeling om een Radicaal te worden, 
maar omdat we gemotiveerd zijn om meer mensen aan te trekken voor PINK!. 
We willen graag meer leden in de commissie hebben, zodat het landelijk bestuur 
uit de commissie kan stappen. We gaan dus ook weer de inclusiviteitscommissie 
promoten. 
Ellinoor: we proberen de commissies vooral draaiende te houden. Je hebt 
mensen nodig om ze draaiende te houden. We zitten niet in de commissies 
omdat wij hier per se bij willen zitten, maar omdat er nog niet genoeg leden in 
zitten. Als bestuur hebben we het hier ook over gehad, dus we gaan hier actief 
mee aan de slag.  
Merel: nou, dan wordt lid van de diversiteitscommissie, haha. 
 
Nicole (NH): checken of ik punten in je motie goed lees. Er staat ‘strategie … 
voor leden’. Kun je lezen als, we moeten ook niet-inclusieve opvattingen gaan 
accepteren binnen de vereniging, maar ik neem aan dat je dit niet zo bedoelt. 
Wouter: onder PINK!’ers verschilt de mening over dit onderwerp. We moeten 
allerlei visies kunnen respecteren, maar ik wil wel tot een coherent beeld komen. 
 
Nicole: waarom wordt er gesproken over BIJ1 en Radicaal? Komt over als ‘als je 
inclusiviteit belangrijk vindt moet je daarheen gaan’. Is dat zo? 
Wouter: Radicaal en PINK! verschillen niet zoveel van elkaar qua standpunten. 
Maar de focus verschilt wel heel erg. Mensen worden lid van PINK! om onze 
focus op dieren en natuur. Dat onderscheidt ons van Radicaal. 
Nicole: ik denk dat themagroepen een goede uitwerking kunnen zijn. Maar het 
actief krijgen en houden van leden is wel lastig. Maar laten we het niet kleiner 
maken. In wil de indieners van de motie dan ook oproepen om actief te worden 
hierin. 
 
Fee (NB): ik krijg het idee dat Guus komt met het themagroepen idee. Waarom 
wordt dan oordeel congres gegeven, als landelijk bestuur wel eens lijkt te zijn 
met de motie? 
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Ilse: wij vinden dat dit vanuit de leden moet komen. Als er de wens is voor 
themagroepen, dan kan dat uitgesproken worden. Maar het is niet per definitie 
onze taak om een werkgroep op te richten. 
Fee: De inclusiviteitscommissie werd opgericht door het bestuur? 
Ilse: nee. Dit was een initiatief vanuit de leden (1 bestuurslid, 5 leden). Wij 
faciliteren en steunen graag, maar de onderwerpen komen vanuit de leden zelf. 
Dit is de suggestie van Guus, want we willen meedenken in wat jullie willen. 
 
Eloy (NB): dit thema kan tot controversie leiden, maar ik ben blij hoe we hier over 
spreken nu. Er staan veel punten in de motie, maar met deze discussie zijn we al 
een heel eind. Ik zie er meerwaarde in als we op het volgende congres een 
concrete strategie zien vanuit het landelijk bestuur om hiermee aan de slag te 
gaan. Je wacht nu oordeel congres af, maar sta je achter deze werkwijze 
wanneer de motie aangenomen wordt? 
Xenia: het is mooi als er meer commissies/werkgroepen komen. Functie V&O 
(vorming en ontwikkeling) moet dit faciliteren. In het verleden hebben we wel 
gezien dat we commissies oprichten waar niemand aan deel wilde nemen. Dus 
zonder animo gaan we het niet doen. 
Eloy: hoe gaat het uitvoeren van de functie V&O in de nabije toekomst opgepakt 
worden? 
Xenia: we hebben op dit moment een interim bestuurslid V&O. Die pakt dit op. 
 
Vivian: het lijkt mij leuk om in zo’n werkgroep te zitten, dus neem contact met me 
op. 
 
Gaby: kan er niet beter een commissie opgericht worden die niet alleen over 
inclusie van mensen, maar ook dieren en evt. Natuur gaat? 
Xenia: dat is een vraag voor de inclusiviteitscommissie, je kunt hen mailen op 
inclusiviteit@pinkpolitiek.nl.  
 
Wouter: het is aan leden om onderwerpen te belichten. Dat is zeker waar. Maar 
als de commissie al bestaat, is het een belangrijk handvat. Er moet meer moeite 
in gestoken worden door de leden en het landelijk bestuur.  
 
Motie 3 
Nicole (ZH): als de motie wordt aangenomen, wil ik verzoeken dat dit alle 
congresstukken betreft.  
 
Motie 4 
Eloy (NB): het gaat vooral over financiële zelfbeschikking. Dit zorgt ervoor dat de 
last op het landelijk bestuur kleiner wordt. Ik wil graag zien dat er uitgewerkt 
wordt/onderzocht wordt wanneer een afdeling onafhankelijk zou kunnen zijn. Het 
legt veel verantwoordelijkheid van een afdeling, maar dat hoort er ook bij. Ik denk 
dat de risico’s opwegen tegen de werkdruk van het landelijk bestuur. 
Ilse: deze motie roept ook concreet op tot het opstellen van een protocol, dat 
geeft ons meer werkdruk. Dit is het spanningsveld tussen iets uitbesteden en 
besturen. Dit is een taak die een bestuurslid doet. Deze rol zal ook groter 
worden. We twijfelen of het in lijn is met het HHR.  
Eloy: het is niet erg dat het advies negatief is. Als er iets van verduidelijking of 
protocol opgesteld kan worden, denk ik graag mee. Ik wil graag dat hiernaar 
gekeken wordt.  

mailto:inclusiviteit@pinkpolitiek.nl
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Ilse: neem vooral contact met ons op. Onze penningmeester denkt ook graag 
met je mee.  
 
Indra: ervaar je een tekort aan financiële zelfbeschikking, waar loop je tegenaan? 
Eloy: bijvoorbeeld bij het organiseren van evenementen. Aanleiding was het 
PJO-debat (ineens meer kosten voor een afdeling dan verwacht). Voor de 
continuïteit van een afdelingsbestuur kan het van meerwaarde zijn. 
 
Miroya (OV): binnen OV hebben we een goed beleid op declaraties, we hebben 
een kort lijntje met Guus. Als je een afdeling een bankpas geeft komt er veel 
verantwoordelijkheid bij kijken en kan het misgaan met declaraties. Dus lijkt mij 
beter om het bij Guus te laten. 
Guus: de toezegging in onze toelichting is dat we het declaratieprotocol 
verduidelijken. 
Eloy: ik ben tevreden met dit antwoord. 
 
Wouter: een PJO is een ‘learning route’, dus je groeit dan als landelijk bestuur? 
meer vrijheid geven aan afdelingen kan het gat tussen uitgaven en inkomsten 
dichten (?). (dit snapte ik niet helemaal) 
 
Motie 5 
Eloy: fijn dat ik hier al over heb kunnen communiceren met het landelijk bestuur. 
ik heb een concreet voorstel ingediend voor een ambassadeur binnen PINK!. Op 
deze manier krijg je ook toezicht op de commissies, voor de thema’s die relevant 
zijn voor PINK!. De ambassadeurs worden dan zo herkend en de thema’s goed 
vertegenwoordigd. 
Ilse: het HHR (art. 19) sluit hierbij aan, net als ons bestuursadvies. We vinden dat 
hierin initiatief moet komen vanuit de leden. Thematische werkgroepen zouden 
een mooi initiatief zijn (met ondersteuning vanuit V&O), maar het initiatief moet 
komen vanuit leden.  
Eloy: helaas een negatief advies, maar ik denk graag met jullie mee. Fijn dat dit 
gesprek op gang komt.  
 
Motie 6 
Eloy: ik ga ervan uit dat het bestuur integer handelt, maar ik vind het van 
meerwaarde als een onafhankelijke commissie de moties en amendementen 
beoordeelt. 
Ilse: ik denk niet dat het ‘wij van wc-eend raden wc-eend aan’ van toepassing is 
hier. Ook zijn wij gekozen als bestuursleden en is dit een bestuurstaak. 
Eloy: ja, het is goed dat er controle op zit. Maar qua belangenverstrengeling is 
het de vraag of dit wenselijk is. Een commissie zou een oplossing kunnen zijn. 
Als in het landelijk bestuur iemand zijn functie niet uitvoert zoals het zou moeten, 
dan voel ik weerstand om er een motie over in te dienen. 
Ilse: dat laatste probleem zou je misschien ook hebben bij een commissie. Het 
blijven individuen.  
 
Motie 7 
Eloy: het bestuur mag zichtbaarder worden, ik zou het leuk vinden als hun werk 
vastgelegd wordt (een jaarboek idee).  
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Ilse: dank voor het indienen van deze motie. Heel sympathiek idee. We kunnen 
ons wel voorstellen dat de leden misschien behoefte hebben aan een andere 
invulling, en ook of zij het wenselijk vinden. Daarom oordeel congres.  
 
Katalin (UT): oude documentatie is misschien al wel verdwenen.  
 
Xenia: is het de bedoeling dat we teruggaan naar 2006 en vanaf dat punt 
vastleggen, of vanaf nu? 
Eloy: ik laat de invulling wat vrijer aan het bestuur.  
Xenia: oproep aan één van de leden die niet in het bestuur zit, om dit te doen. 
Frans (OV): misschien kun je een historie commissie oprichten hiervoor.  
Xenia: verzoek aan Ellinoor om dit te noteren.  
Eloy: misschien ook leuk om een fysieke boom te planten. 
 
Motie 8 & 9 
Worden morgen besproken.  
 
Motie 10 
Gerard namens Thomas: we zitten in een klimaat- en biodiversiteitscrisis. Het lijkt 
me goed om stil te staan bij een veerkrachtiger landbouwsysteem en daarom te 
kijken naar de potentie van schimmels. Oproep van Thomas is vooral om hierbij 
stil te staan. We kunnen het opnemen in ons politieke programma, maar moeten 
we niet meer doen? 
Ilse: we willen hier iets mee doen, maar dat hoeft niet d.m.v. een motie. Kan ook 
per mail of andere communicatie. Het uitwerken van een uitgebreider 
standpunten pallet gaat per amendement, niet per motie. Dus dit is een suggestie 
voor een volgend congres. Als deze motie aangenomen wordt, is het lastig, want 
we kunnen niet zonder toestemming van het congres een standpunten pallet 
schrijven. 
Gerard: dus dan kunnen we hier een volgende keer een motie op indienen. 
Ilse: ja, of een activiteit organiseren, of werkgroep, o.i.d. Ik denk ook graag mee 
over het standpunt pallet.  
 

17.20 uur: einde agendapunt.  

17:35-17:40 5 afsluiting + borrel promoten 

Vivian licht het avondprogramma van vandaag toe.  

17.22 uur: sluiting vergadering. 

18:30-19:00 30 lopen naar de stad, inchecken en dan naar restaurant 
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Zondag 1 mei 2022 

Tijd Min Wat Wie 

10:15-
10:20 

5 Opening  

Leonie heet iedereen welkom. Zij en Cynthia stellen zichzelf 
voor. Cynthia heeft een boek geschreven over 
konijnenverzorging en de opbrengst daarvan gaat naar dieren. 
Opmerking notulist: koop allemaal het boek van Cynthia! 
Leonie is actief bij de PvdD Den Haag en wijst nu even mensen 
aan die belangrijk zijn in de congresorganisatie. Emma is 
afwezig, want ze heeft corona.  
Leonie neemt de agenda nog eens door. Er druppelen nog wat 
mensen binnen. Ook wat er gisteren is gebeurd wordt 
besproken. Leonie doet ook nog wat huishoudelijke 
mededelingen. Mensen die in het hotel hebben overnacht 
krijgen de mededeling dat ze ook nog uit moeten checken, als 
ze dat nog niet hebben gedaan. Er is iemand van het 
partijbestuur aanwezig. Mensen die iets willen zeggen in de 
microfoon krijgen het verzoek om duidelijk in de microfoon te 
praten, zodat mensen thuis het ook kunnen horen.   

Leonie en Cynthia 

10:20-
10:40 

20 Motie 8 van Antonius Keunen wordt voorgelezen door Leonie. 
Dit gaat over dat er declaraties niet zijn goedgekeurd. Moties 
zijn op extranet te vinden, notulist gaat ze niet herhalen. 

Antonius licht motie 8 toe. Hij vindt dat de situatie die hieraan 
voorafging niet acceptabel is en zijn afdeling voelde zich 
gedwongen om deze motie in te dienen. 

Xenia is verbaasd dat deze motie is ingediend en hoopte dat 
het op een andere manier had kunnen worden opgelost. Dit 
besluit is door het hele landelijk bestuur gemaakt, niet alleen 
door Guus, daarom spreekt zij. De declaratie was onduidelijk 
en ze had gehoopt dat de afdeling van tevoren had overlegd.  

Antonius geeft aan dat de afdeling vaak heeft geprobeerd om 
contact te zoeken, maar dat er geen gehoor was. Ze hopen op 
deze manier wel antwoord te krijgen. 

Motie 9 is een motie van treurnis over dezelfde situatie. Xenia 
reageert hierop. Het landelijk bestuur betreurt het dat er door 
deze situatie mensen in financiële problemen zijn geraakt. Ze 

Antonius 
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vragen zich af waardoor het kan dat de benodigde informatie 
niet beschikbaar was.  

Antonius zegt meerdere keren te hebben aangekaart dat de 
problemen er zijn. Hij ervaart geen medewerking door het 
landelijk bestuur.  

Nicole vraagt zich af hoe het kan dat bepaalde financiële 
gegevens niet zijn opgeslagen en hoe de indiener daar dan 
achter is gekomen. 

Xenia kan dit niet vertellen, maar het kan dat er te veel op de 
Drive staat, waardoor bepaalde dingen moeilijk te vinden zijn. 
Het kan zijn dat de indiener toegang had de Drive, omdat hij in 
de Kasco heeft gezeten. 

Antonius had intern het verzoek gedaan om dit te bespreken. 
Hij zegt dat hij geen toegang heeft tot de Drive. 

Nicole vraagt om welke Drive het gaat. Ze merkt op dat ze als 
voormalig bestuurslid van Flevoland nog steeds toegang tot de 
Drive van PINK! Flevoland heeft.  

Guus geeft aan dat dit om de gedeelde drive gaat waar 
iedereen toegang tot heeft. 

Xenia geeft aan dat ze een nieuw boekhoudprogramma 
hebben gekocht, waardoor die gegevens niet meer op de Drive 
staan. 

Frank merkt op dat dit meer voelt als een hoorzitting dan een 
congres en vraagt wie hier verantwoordelijk voor is. Is dit de 
penningmeester? Dit kan een menselijke fout zijn en kan in de 
toekomst worden opgelost door een heads-up. 

Guus zegt hier niet verantwoordelijk voor te zijn en het is de 
bedoeling dat men bij zijn gegevens kan. 

Laurens snapt niet wat de bedoeling is voor deze motie en wat 
ermee bereikt moet worden en vraagt zich af hoe deze motie 
zich verhoudt tot het tegen kandidaatschap van Antonius voor 
penningmeester. 

Antonius heeft gegevens gevonden waarvan hij denkt dat de 
penningmeester moet vinden dat dit hij hem moet liggen. De 
motie zal verder geen verschil moeten maken. 
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10:40-
10:45 

5 
Robin van de sollicitatiecommissie komt naar voren om de 
kandidaten voor te dragen. Leonie kondigt hem aan. Robin 
leest de voordracht voor. Die brief is ook op extranet te vinden. 
Een van de commissieleden in de tussentijd corona gekregen 
en moest worden vervangen (daarom zijn er vier 
commissieleden). Merel wordt voorgedragen voor secretaris, 
omdat ze betrouwbaar en empathisch is en goede ideeën 
heeft. Guus wordt weer voorgedragen als penningmeester, 
want zijn eerste halfjaar beviel goed en is heel enthousiast over 
de functie en heeft goede ideeën over de invulling van de 
functie. Miroya wordt voorgedragen als bestuurslid Organisatie, 
omdat ze veel ervaring heeft met activiteiten organiseren en 
toe is aan de volgende stap. Ellinoor wordt voorgedragen als 
bestuurslid VO, zij was al interim, deed het goed en het zou 
mooi zijn als ze haar werk kan afmaken.  

Nicole vraagt naar het vierde commissielid vanwege corona, 
vraagt zich af wie dat was. Iemand zat nu voor de tweede keer 
op rij in de sollicitatiecommissie. Er waren geen vrijwillige 
aanmeldingen, dus het bestuur kon volgens Lotte niet anders.  

Laurens vraagt zich af of er veel sollicitaties waren voor de 
bestuursfuncties. Daar mag geen info over worden gegeven 
wegens privacy. 

Indra merkt op dat Guus zich alsnog voor een volle termijn 
verkiesbaar heeft gesteld en vraagt zich af of de commissie dit 
heeft meegewogen. Dat is gebeurd, maar uiteindelijk is de 
keuze gemaakt op basis van de geschiktheid en motivatie van 
de kandidaten.  

Nicole probeert haar vraag te herformuleren. Is het LB tevreden 
met het aantal sollicitanten? Het antwoord is ja. 

sollicitatiecommissie 

10:45-
11:35 

50 Merel mag een speech geven van vijf minuten. Ze houdt het 
kort, zegt ze. Ze verwacht niet over de timing te gaan. Merel is 
19 en komt uit Almelo. Ze heeft veel geleerd als 
afdelingsbestuur in Overijssel. Ze studeert Natuurkunde en een 
beetje Sterrenkunde. Ze studeert veel vanuit huis, waardoor ze 
genoeg tijd heeft voor het bestuur. Ze is ook actief bij de 
Kindertelefoon. Ze wil zich nog meer inzetten voor het goede 
doel. Binnen PINK! wil ze een nieuwe welkomstmail sturen die 
landelijk is, plus ook een welkomstmail per afdeling. Ze wil 
zorgen dat leden sneller actief kunnen worden. Merel wil de 
nieuwsbrief toegankelijker maken, zodat leden meer aansluiting 
kunnen vinden. 

Sanne is benieuwd naar wat Merel heeft geleerd van het 
afdelingsbestuur en wat ze mee gaat nemen. Merel antwoordt 

dagvoorzitters timen 
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iets van organisatie en niet te lange notulen. Daarnaast merkt 
ze dat ze beter heeft leren samenwerken en dat ze anderhalf 
jaar geleden hier niet had durven staan. 

Indra vraagt of de notulen weer beschikbaar mogen worden 
gemaakt voor de leden. Dat mag van Merel. 

Wouter zegt dat Merel goed werkt. Ze zit al bovenop alles en 
Wouter vraagt zich af hoe ze dat twee jaar volhoudt. Merel zegt 
dat dit geen zorg is, omdat ze dat nu al anderhalf jaar volhoudt. 

Emma vraagt online. Emma vraagt zich af of Merel ervoor open 
staan dat de notulen in de mail komen te staan. Merel zegt dat 
een extra mail misschien te veel wordt. Emma zegt dat 
DWARS dat ook doet. Merel geeft aan dat dat niet extra werk is 
en als mensen ervoor open staan, waarom niet.  

Guus mag zichzelf voorstellen. Hij krijgt ook vijf minuten, hij 
pakt zijn notities erbij. Guus is 27, nu 10 jaar lid van de PvdD 
en 6 jaar lid van PINK!. Hij is blij dat hij is voorgedragen is. Het 
gesprek ging goed en de commissie was kritisch. In 2016 werd 
hij lid van PINK! en inmiddels vijf jaar actief. Hij heeft heel veel 
gedaan, afdelingsbestuur, activiteiten, protesten. Het afgelopen 
halfjaar was hij al actief al penningmeester en hij wil hier graag 
mee door, want de rol past goed bij hem. Hij heeft veel gewerkt 
aan de verbetering van de sfeer in het bestuur en voor de rest 
heeft hij veel werk dat hij af wil maken. Vanuit zijn achtergrond 
in de IT is hij gewend om alles goed te documenteren en dit 
komt goed uit in deze rol. Hij is snel met de facturen en wil 
meer contact met de afdelingsbesturen. Hij wil door met het 
vastleggen van processen en wil hij graag weer activiteiten 
organiseren. Hij wil een reis organiseren en werken aan 
inclusiviteit. Voorts ben ik van mening dat er een einde moet 
komen aan de bio-industrie. 

Antonius wil iedereen bedanken dat die er is. Hij stelt zich nu 
voor de tweede keer tegenkandidaat. Hij voelt zich vereerd dat 
hij weer hier mag zijn en noemt de aanwezigen zijn engeltjes. 
Hij denkt dat hij de meest geschikte kandidaat is voor 
penningmeester. Hij kaartte vorig jaar aan dat de 
organisatiestructuur beter kan, omdat de kerntaken dan weer 
beter kunnen. Verder wil hij zorgen dat de afdelingen en 
commissies weer beter kunnen. Afdelingen en commissies zijn 
de fundering van de vereniging en dat verwatert. Hij wil niet dat 
de pandemie de reden is dat er taken worden neergelegd. In 
Limburg heeft hij meegebouwd aan een actieve afdeling en liet 
hiermee zien dat dit ook kan in een pandemie. Hij heeft ook in 
de Kasco gezeten en dit was spectaculair. Hij roept ook 
mensen op om onderdeel te worden van de Kasco. Hij wil 
zorgen dat de financiën overzichtelijker worden gemaakt. Hij wil 
tijd vrijmaken om dit te realiseren. Hij merkt dat men te veel wil, 
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waardoor minder spannende dingen verwateren. Hij wil terug 
naar de kerntaken, zodat het leven op aarde hersteld kan 
worden. Wij zijn engeltjes, aldus Antonius. 

Vragenrondje voor de kandidaat-penningmeesters. Er ontstaat 
een big ass rij voor de microfoon. Dat geeft niks, we hebben 25 
minuten. 

Wouter: Antonius, wat zou je anders doen dan Guus?  

Antonius: Dat weet hij niet precies, maar hij weet wel wat hij 
hetzelfde wil doen. Hij wil de jaarrekening duidelijker maken.  

Fee: Antonius, je zegt goede dingen, maar waarom kies je voor 
penningmeester i.p.v. VO, want bestuurslid VO past beter bij je 
motivatie. 

Antonius: Penningmeester is 10 uur per week en dit zijn dingen 
die naast de hoofdtaken komen. Dat heeft inderdaad overlap 
met VO, dus daar zou ik veel mee gaan samenwerken.  

Nicole: Guus, bij het vorige aan gaf je aan dat je maar een 
halfjaar wilde. Waarom kan het nu wel opeens langer?  

Guus: De vorige keer had ik niet gesolliciteerd in verband met 
de gemeenteraad, maar inmiddels heb ik er een half jaar over 
na kunnen denken. Ik merk dat de rol bij me past en dat ik het 
leuk vind. Ik merk dat ik er wel de energie en de tijd voor kan 
maken en daarom wil ik langer door. 

Sanne: Antonius, kun je specifieker toelichten waarom je kiest 
voor de rol van penningmeester? 

Antonius: Ik ben goed met cijfers, administratie en organisatie. 
De financiën moeten van ons zijn, daar wil ik voor zorgen.  

Gerard: Antonius, hoe zou je de tijd die je over hebt in de taak 
als penningmeester willen gebruiken voor de groei van PINK!? 

Antonius: Meer tijd maken voor afdelingen en leden. Zorgen 
dat de uitvoering van taken bij de afdelingen van commissies 
komen te liggen. Zorgen voor meer betrokkenheid en de 
werkdruk van het bestuur verlagen. Kijken wat we nog meer 
kunnen doen aan promotie en werving van nieuwe leden. 

Gerard: Stel, je wordt niet verkozen, wil je dan meehelpen met 
de ondersteuning van deze zaken?  

Antonius: Dat heb ik al gedaan en daar ga ik mee door. 
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Indra: Antonius, stel je wordt verkozen, stop je dan bij de 
afdelingen Limburg, Kasco en Debatcommissie? 

Antonius: Ik stap dan wel uit het afdelingsbestuur. Ik wil wel in 
de commissie werkzaam blijven. Ik blijf wel betrokken bij de 
afdeling Limburg. 

Laurens: Allebei, fijn dat er zo’n enthousiasme voor financiën. 
Stel je wordt het niet, waarom heb je dan niet gesolliciteerd de 
Kasco? 

Antonius: Het is belangrijk dat de structuur van de organisatie 
goed aangepakt wordt. 

Guus: Er zijn al twee fantastische kandidaten. 

Laurens: Antonius, je bent in je moties heel fel naar het 
bestuur, hoe zie je in de toekomst de verdere samenwerking 
met het bestuur? 

Antonius: Ik heb begrepen dat het overkomt alsof ik het bestuur 
wantrouw. Ik merk dat die spanning er nog steeds is. Ik vraag 
me nog steeds af of ik mijn toon had moeten aanpassen. Ik 
weet niet wat de intenties zijn vanuit de andere partij.  

Laurens: Antonius, je spreekt van politiek pestgedrag vanuit het 
landelijk bestuur. Dat is heftig. Wees hier voorzichtig in. 

Antonius: Ik heb documenten doorgestuurd die jij niet gezien 
hebt. De vraag is of ik terecht van politiek pestgedrag spreek. 

Falco: Was jij Kasco? Heb je vanuit de Kasco aangegeven dat 
er documenten openbaar stonden die niet openbaar hoorden te 
zijn? 

Antonius: Dit waren andere documenten die ik toegestuurd heb 
gekregen. Het probleem is al jaren bekend. Dit staat los van de 
Kasco an sich. 

Falco: Motie van treurnis is wel heftig. Van welke activiteit was 
de declaratie geweigerd en wat had jij als penningmeesters 
anders gedaan? 

Antonius: Ik weet niet wat ik anders gedaan had, maar het is 
ook niet altijd duidelijk wat er wel en niet wordt gedeclareerd. Ik 
zou dingen vergoeden en vragen waarom dingen op bepaalde 
manieren zijn gedeclareerd. We moeten afdelingen stimuleren 
om dingen te declareren, want dat betekent dat ze dingen 
doen. Twee van mijn declaraties zijn afgekeurd, er zijn er ook 
een paar later weer goedgekeurd. Ik heb de indruk dat er 
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regels ter plekke worden verzonnen. Het ging om 
afdelingskosten. Het gaat om een presentje voor iemand die 
ons geholpen heeft. Daarnaast reiskosten. Aan dat soort 
kosten kun je denken.  

Eloy: Beiden, als jullie een meningsverschil hebben, hoe gaan 
jullie ermee om? 

Antonius: Meningsverschillen zijn er altijd en dat mag. Ik ga 
ervan uit dat iedereen goede bedoelingen heeft, ook het 
huidige bestuur. We hebben gezamenlijke idealen en dat bindt. 
Ik heb er meer dan vertrouwen in. 

Guus: Je moet duidelijk maken waarom je bepaalde meningen 
hebt en keuzes maakt. Uitleggen waarom je iets vindt en dan 
samen een besluit maken. Motivering duidelijk communiceren.  

Indra: Guus, het lijkt me handiger als een penningmeester 
wisselt in het voorjaar i.p.v. het najaar. Als je in het najaar 
wisselt, moet de nieuwe penningmeester er in de eerste 
maanden hard aan trekken omdat de jaarrekening er dan 
binnen een paar maanden moet komen. Ook moet je een jaar 
aan werk van je voorganger verwerken. Sta je ervoor open om 
voor een of twee kandidaat te zijn? 

Guus: Ja.  

Rene: Guus, je wilt graag in gesprek gaan bij 
meningsverschillen. De moties van onze afdeling gingen over 
declaraties waren afgekeurd. Graag toelichting over deze 
situaties?  

Guus: Ik denk dat die activiteit niet goed bij ons is 
gecommuniceerd. De inhoud is veranderd, waardoor de kosten 
onverwacht hoger zijn geworden. Ook is de activiteit nauwelijks 
gepromoot. We hebben wel een deel van de declaraties 
goedgekeurd. 

Antonius: We hebben de activiteit in de app gepromoot. 

Guus: Het landelijk bestuur kon de activiteit niet terugvinden. 

Caro: Beiden, hoe kijken jullie aan tegen financiële 
onafhankelijkheid van de afdelingen? 

Antonius: Dit gaat alleen maar extra taken geven. De oorzaak 
van dit debakel ligt ergens anders. 
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Guus: Ik sluit me aan bij het bestuursadvies. Ook wil ik beter 
communiceren wanneer er dingen wel en niet kunnen worden 
gedeclareerd, zodat afdelingen niet voor verrassingen staan.  

11:35-
11:45 

10 korte pauze 
 

11:50-
12:50 

50 Pauze is voorbij 

Cynthia kondigt de volgende kandidaten voor. Weer 5 minuten 
speech, 10 minuten vragen. 

Miroya is kandidaat VO. 23 jaar, 2 jaar actief voor PINK!. Ze 
kwam 2 jaar geleden een oud-klasgenoot tegen die actief was 
voor PINK! en toen werd zij ook actief. Met Ellinoor heeft ze de 
afdeling Overijssel een nieuw leven ingeblazen. Ze merkte dat 
het leuk is om met een fijn bestuur activiteiten te organiseren. 
PINK! heeft haar ook een baan als fractiemedewerker bezorgd, 
daar is ze dankbaar voor. Ze dankt Wouter voor al zijn hulp. Ze 
heeft gemerkt dat het soms moeilijk is om een bestuur op te 
richten en levend te houden. Soms voelt het als 
afdelingsbestuur hoogdrempelig om het landelijk bestuur te 
contacteren, ze wil de drempel verlagen. Ze wil met afdelingen 
kijken wat ze nodig hebben en naar gepaste oplossingen voor 
problemen zoeken. Ze wil zorgen dat afdelingen stevig staan. 
Daarna uitbreiden en gesneuvelde afdelingen een nieuw leven 
inblazen. Ze heeft er zin in! 

Wouter: Ik heb veel met je samengewerkt en je hebt je werk 
goed uitgevoerd. Je hebt nog ideeën om afdeling Flevoland 
weer tot leven te brengen. Hoe dan? 

Miroya: Eerst kernbestuur oprichten. Hard werken, werven, 
naar debatten, scholen. Contact met leden zoeken, ook tijdig 
contact zoeken. Hand aanreiken aan leden die actief willen 
worden en ze hierbij helpen. 

Nicole: Ik zat bij afdeling Flevoland, als je vragen hebt, kom bij 
mij. Heb je specifieke ideeën om mensen actief te krijgen die 
niet bij een afdelingsbestuur willen? 

Miroya: Er zijn inderdaad mensen die niet in een 
afdelingsbestuur willen, maar wel actief willen worden. Zij 
kunnen in commissies, maar de kern van leden actief maken, 
ligt bij het afdelingsbestuur.  

dagvoorzitters timen 
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Torben: Hoe denk je dat je al je taken kunt combineren en 
volhouden? 

Miroya: Hier heb ik over nagedacht en een afweging voor 
gemaakt. Als ik merk dat ik geen tijd heb voor Amnesty en 
PINK! allebei, dan kies ik voor PINK! en stop ik voor Amnesty.  

Guus: Je hebt bij de congresorganisatie samengewerkt met het 
LB. Hoe vond je dat? 

Miroya: Dat vond ik leuk en gezellig. Veel netwerken, gezellige 
vergaderingen, goed gecommuniceerd en samengewerkt. Er 
was ruimte voor feedback en gezelligheid. Positieve sfeer. 

Xenia: Wat vind je van Amersfoort? 

Miroya: Voor mij is het bereikbaar, maar ik ben er nog nooit 
geweest, dus ik weet het niet. 

Ilse: Wat zou je anders doen dan Vivian? 

Miroya: Ik wil de nieuweledendagen hetzelfde blijven doen. Het 
contact met afdelingen wil ik nauwer houden, zodat ze weten 
waar ze terecht kunnen met problemen. Eventueel bij 
afdelingsvergaderingen aansluiten om te weten hoe het gaat.  

Eloy: Er is een voorzittersbijeenkomst voor de afdelingen, maar 
hoe zit dat met de andere functies?  

Miroya: Het lijkt me goed om te kijken in hoeverre er behoefte 
aan is. Het lijkt me goed om te zorgen voor een plek om vragen 
te stellen. Is een mooi iets om op te zetten, maar wil ik niet in 
mijn eentje hierover besluiten.  

Het in nu 12 uur, om half 1 gaat de stemming open.  

Vivian: Heb je nagedacht over een bepaalde structuur die je 
wilt hanteren in het contact houden met je afdelingen? 

Miroya: Ik wil een planning hiervoor opzetten en inventariseren 
hoeveel contact afdelingen willen hebben. Zo een strategie 
vaststellen. 

Indra: Soms is het onduidelijk wat de taakverdeling is voor 
Organisatie en VO. Hoe wil je dit aanpakken? 

Miroya: Dit moeten we met zijn allen bespreken, ik kan hier 
geen concreet antwoord op geven. 
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Gerard: Nieuwe Ledenborrel was top. Als nieuwe leden zich 
niet meteen aanmelden om hierbij te zijn, heb je dan nagedacht 
aan andere manieren om ze te benaderen? 

Miroya: Soms heb je een borrel met nieuwe leden. Dan 
inventariseren waar ze actief willen zijn. Ook in appgroepen 
zetten. Buitenlandexcursies zijn ook een goeie. Bewustzijn 
kweken dat we allemaal deel zijn van PINK!. 

Joel: Verbinding tussen activisme en politieke acties. De 
politieke interesse van jeugd lijkt af te nemen. Hoe kijk jij daar 
tegenaan, in relatie tot dingen als XR? 

Miroya: We moeten focussen op gezelligheid en politieke 
activiteiten. Daarbuiten ook stimuleren dat mensen de 
activistische kant opzoeken. Niet per se de main focus op 
activisme leggen.  

Ellinoor wordt voorgedragen als bestuurslid VO.  

Ellinoor: Jullie kennen me vast vanuit afdeling Overijssel. Ik 
was nu interim bij het landelijk bestuur en hier heb ik een hele 
fijne tijd gehad. Ik vind PINK! een hele fijne organisatie en ben 
meteen door Wouter gestrikt om actief te worden. Ik word heel 
blij van de dingen waar ik aan mag bijdragen. Voor VO merk ik 
dat mensen hele mooie passies hebben en mooie idealen. In 
een commissie is het mooi om dit in praktijk te brengen. Ik vind 
het mooi hoe commissies zichzelf weer op de been hebben 
geholpen, dat er veel passie en energie voor is. Ik wil ook 
zorgen voor richtlijnen en handvatten om commissies te helpen 
om te blijven draaien en bestaan. Zorgen dat iedereen zich 
goed kan redden. Ik vind het leuk dat ik veel geappt word door 
mensen die me overal voor uitnodigen. Met enthousiasme en 
dingen samendoen is alles haalbaar. Ik heb de samenwerking 
in het landelijk bestuur als heel prettig ervaren. Vergaderen is 
vaak toch een beetje een feestje.  

Vragenrondje. 

Laurens: Wie wil je trainingen laten geven? 

Ellinoor: Eerst kijken aan welke skills er behoefte is, dan op 
basis daarvan kijken waar die trainingen het mooiste kunnen 
worden gehaald. Het liefste door een PINK!’er laten doen.  

Sanne: Je wilt commissies structureren. Wat wil je structureren 
en hoe? 

Ellinoor: Zorgen dat je weet waar je je bij kunt aansluiten en 
zorgen dat dit ook kan. Ook zorgen dat leden democratisch 
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kunnen aansluiten. Nu weten mensen soms niet waar ze 
terecht moeten en dat is zonde.  

Wouter: Hoe zou je vorm willen geven aan de aanpak van de 
kern idealen? 

Ellinoor: Ik merk dat de ambitie heerst om een commissie op te 
richten. Daar wil ik met zijn allen naar kijken. Mail me over 
ideeën, dan kijk ik mee. Als je met z'n tweeën bent, kun je ook 
al beginnen met meer mensen werven. 

Wouter: Je steekt altijd overal veel energie in. Hoe hou je dit 
vol? 

Ellinoor: Ik heb dit nu een half jaar gedaan en ik merk dat 
hoewel dit wel energie kost, het ook veel energie oplevert. Het 
is ook goed te combineren met de rest van mijn leven, dus dit 
kan ik wel twee jaar volhouden. 

Eloy: Wat kwam er uit je onderzoek naar de invulling van je 
functie? 

Ellinoor: Het gemak van opzetten van commissies valt tegen, 
maar ik heb mijn draai erin gevonden. Ik merk dat hier structuur 
voor nodig is. Het was wat kort dag om meteen al trainingen 
aan te bieden, maar dit ga ik nog doen.  

Eloy: Wat vind je van de historiecommissie? 

Ellinoor: Het is tof als de historie van PINK! wordt onderzocht.  

Laurens stelt zich voor voor de Kasco. Hij zit er al een jaar in. 
Hij wil de dingen die hij heeft gedaan en meegemaakt 
voortzetten. Hij is enthousiast. Hij raadt iedereen aan om te 
stemmen, want de Kasco moet twee leden hebben. 

Sanne is 26 en is sinds het vorige congres interim Kascolid. Ze 
ging bij de Kasco omdat Laurens anders alleen zat en dat mag 
niet. Sanne is al jaren actief bij PINK! en bij de Kasco wilde ze 
een nieuwe uitdaging aangaan. Ze merkt dat ze veel van 
Laurens heeft kunnen leren en ze is een leergierig persoon. 
Voor de continuïteit is het goed om de kennis die er is door te 
geven. 

Vragen. 

Wouter: Waarom wel Kasco en niet penningmeester? 



PINK! Notulen Voorjaarscongres | 30 april/1 mei 2022 | Ecocide 

NOTULEN ZIJN NOG NIET GOEDGEKEURD BIJ ALV 

 

Sanne: Landelijk bestuur kan ik niet combineren met mijn 
leven, Kasco en commissies/afdelingen wel. 

Laurens: Hetzelfde, geen tijd. 

Ellinoor: Jullie hebben met de penningmeester samengewerkt, 
jullie zeiden dat dit prettig was. Wat kan er beter? 

Laurens: Inzichtelijkheid.  

Sanne: Fysiek afspreken met Kasco + penningmeester voor 
samenwerking.  

Indra: Is jullie termijn een halfjaar of een jaar zoals vroeger? 
Wat is de bedoeling? Voor de jaarrekening is een jaar 
handiger. 

Sanne: Dat moet worden nagekeken in de statuten. Als het een 
half jaar is, dan dat, als een jaar, dan een jaar. 

Laurens: Same. Ik zou het wel fijn vinden als er meer leden bij 
de Kasco mogen, want dat is handiger voor de overdracht.  

Xenia: In de statuten staat niets, in het HHR hetzelfde als bij 
een bestuur. 

Laurens: Oké, dan een jaar. 

Sanne: Same. 

Nicole: Zien jullie voor je dat jullie een rol voor jezelf zien om in 
de toekomst meer kandidaten te hebben voor de Kasco dan 
twee? 

Laurens: Ja, ik wil graag mensen enthousiasmeren. Het is 
leuker dan je denkt.  

Sanne: We hebben ook gekeken naar voor wie de Kasco 
interessant is en we kunnen kijken naar wat ervoor wie 
mogelijk is.  

STEMMEN!!!!!!!!  

Xenia komt wat vertellen over het HHR en de statuten. Die 
kunnen ook worden geamendeerd. Doe dat voor het volgende 
congres.  

Guus: Leg uit wat het HHR is.  
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Xenia: Statuten zijn statuten, HHR is huishoudelijk reglement. 

Katalin: Kijk ff de statuten na voor wat de procedure is voor de 
verandering van de statuten.  

Landelijk bestuur: Doen we.  

12:00 - Opening Verkiezing 2 (zo 12.30u- zo 14.30u) 

● Nieuwe bestuursleden landelijk bestuur 
● Nieuwe leden kascommissie 
● Notulen Najaarscongres 2021 
● Jaarrekening 2021 

 

 

 

    

12:50-
13:00 

10 Opbouwen eetzaal gecoördineerd Miroya, 
Sanne,  

Floris Torben en Nicole 

13:00-
14:00 

60 Lunch 

Bestuur komt terug op aanpassen statuten. Xenia heeft 

geen toevoeging behalve wat op het scherm staat. Guus 

zegt: we moeten van tevoren aankondigen dat op congres 

x de statuten worden aangepast. Het is duidelijk.  

Cynthia deelt mede dat we eerst een stukje voorstellen 

gaan doen, spreker is namelijk iets later en we lopen voor 

(woohoo).  
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14:30 
 

stemming sluiten 
 

14:00-
14:30 

30 Chautuileo Tranamil 

● introductie door dagvoorzitter – wereldwijd gewerkt met 
inheemse volkeren. Ze gaat vertellen over de relatie 
tussen ecocide en kolonialisme. [aanvullen want ik kon 
het niet verstaan van Cynthia] 

● Highlights praatje 

CT komt hier nooit. Ze gaat haar best doen binnen de 
tijd blijven, misschien loopt ze een minuutje uit. Quote: 
“beschaving is meetbaar aan wat ze achterlaten” 

Ze hoopt dat de lezing een aanzet is tot verder 
ontdekken. Koloniale ideologieën: christendom, 
staatsvorming, neokolonialisme. Die hebben geleid tot 
de situatie waar we nu in zitten.  

Natie Vorming, waar heb je het dan over. Quote laat 
zien hoe mensen denken over inheemse volkeren in 
Chili. Conclusie: heel racistisch. Stappenplan 
natievorming: landonteigening, vaak genocide [first 
nations of australia – wat is er gebeurt na de komst van 
kolonisten, hoeveel zijn er nog over]. Mooie film: true 
nog iets. Taal is ook een ding; we denken bij Zuid-
Amerika aan spaans maar dat is niet de voornaamste 
taal. Veel talen, die gaan verdwijnen waarschijnlijk. 
Verlichtingsdenken heeft er ook mee te maken; gezien 
als vooruitgang, werd geïmplementeerd in het globale 
Zuiden. We zien nu waar dit toe heeft geleid. 
Destructieve gevolgen.  

Kerk is een vernietigend instituut geweest want 
gedwongen bekering bij kolonisering (vernietiging van 
symbolen en tempels van inheemse volkeren). 
Opleggen van Christelijke overtuigingen -> afbreuk van 
gemeenschappen en culturele identiteiten van First 
Nations.  

Overlevers vertellen steeds meer hun verhalen, wat er 
destijds is gebeurd. Vreselijke verhalen die ze als kind 
hebben meegemaakt. Intergenerational trauma is een 
groot ding. “Omvorming tot beschaving”. Er is 
ontzettend veel wat we nog niet weten. 
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Femicide -> #mmiw campagne om vermoorde 
meisjes/vrouwen van inheemse volkeren. Wordt vaak 
niks aangedaan. 5000 reported, 116 iets mee gebeurt. 
Ook nog eens gedwongen sterilisatie van vrouwen 
(medische genocide).  

80% biodiversiteit wordt beschermd door inheemse 
volkeren, terwijl ze maar 20% van het land bezitten. 
Hadden we wel ecocide gehad als die genocides niet 
hadden plaatsgevonden? Genocide = ecocide. Kennis 
en best practices hebben gezorgd voor centuries of 
bescherming van de ecosystemen – die moeten 
bewaard blijven. Het perspectief van inheemse 
volkeren mag en kan niet ontbreken wanneer je het 
over ecocide wil hebben.  

Strijd is nog steeds actueel, tegen de internationale 
bedrijven. “ecocide-genocide team” bestaat oa uit 
Shell. Preventief optreden tegen ecocide is moeilijk 
door ontbrekende wetgeving. We moeten kennis 
overnemen van inheemse volkeren. We moeten vooral 
culturele genocide (gedwongen assimilatie, op welke 
manier dan ook, gepaard met vernietiging verdwijning 
en ondermijning van inheemse cultuur en 
waardesystemen). Die genocides zijn nu nog steeds 
gaande, zoals in Chili. 

Hydro-elektrische dammen bedoeld om groene energie 
op te wekken; gele puntjes zijn de aantallen. In 2050 
moet dat 70% zijn, we hebben nu ongeveer 20%. Dat 
gebeurt op grondgebied van een inheems volk. 
Rivieren zijn bloedbanen van de aarde, die zouden niet 
gestopt moeten worden. Niet stromen verstoord de 
waterkwaliteit, vissentrek, zorgt voor watertekort 
“downstream”. Talloze verwoestende effecten te 
vinden.  

Inheemse volkeren willen: landherstel, autonomie, 
borging inheemse kennis, tweetalig onderwijs, identiteit 
reclaimen, heling van het (intergenerationele) trauma, 
inheemse rechten in verdragen en wet- en regelgeving.  

Vraag aan het publiek: wat is onze rol of onze bijdrage 
in deze? Neem het inheemse perspectief mee! In 
handelsverdragen, in business calls, multinationals. 
Respecteren van inheemse rechten is een van de tools 
om ecocide te voorkomen en zelfs te herstellen.  

● Vragen 
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Kiefer, afdeling?: in hoeverre is deze informatie en 
deze achtergrond bekend onder de huidige bevolking 
van chili. 

CT: protestgolf gehad, jongeren kwamen in opstand. 
Veel politiegeweld, wekelijks, scherp schieten. Kweekte 
meer begrip voor inheemse perspectieven; samen 
strijden tegen de dictatuur. Waarschijnlijk weten ze wel. 
Terroristen Wet, kan snel opgepakt worden als je 
specifieke dingen zegt of doet. Er komt een 
grondwetswijziging! Minstens 17 van de 51 stoelen 
gaan naar inheemse volkeren. Voorzichtig hoopvol.  

Vivian, Noord-Brabant: dank, interessant om te 
ontdekken hoe de samenhang is. Tip documentaire? 
Wat voor methoden gebruiken zij ter bescherming? 

CT: Verschillende opties, wij wonen in globale noorden, 
tegen Shell agenderen, zorg ervoor dat inheemse 
rechten hier worden verspreid. Wij hebben niet te 
maken met de frontlinie. 18e jaar met 8000 tribes in 
brazilië gingen protesteren. In Chili ga je 800 km lopen, 
klimaatmars is er niks bij. Iedereen heeft social media, 
zoek en deel artikelen. Het is een wetenschap, 80% is 
een bewezen cijfer. Wetten zijn een westers kader – 
welke kennis lag aan de grondslag van het 
beschermen van die natuur? 

Frank, NB: compensatie en land bescherming, Chicago 
Boys? Leeft het sentiment van opstand nog steeds in 
chili, tegen het neoliberalisme? Hoe kan je vanuit het 
westen een consistent beleid vormen tegen 
buitenlandse inmenging? 

CT: Politiek debat over welk grond van wie is – vanuit 
Chili zeg je dat alle grond inheems is. Verdrag na 
gigantische slachtpartij is alleen anders bepaald. Kan 
je de settlers eruit zetten? Dat kan niet zomaar. Zoveel 
mogelijk de negatieve gevolgen van neoliberalisme 
beperken. Handelsmissie van NL naar Chili met 
energiebedrijven; van Chili mogen die alles hebben, 
totaal geen rekening met inheems grondbezit. CT heeft 
gesproken met verantwoordelijke van de handelsmissie 
en die is niet doorgegaan!! Helaas vanuit andere 
landen nog steeds missies naar het land. Als eerste 
neoliberalisme zien als gevaarlijke ideologie; we lijken 
het in Nederland niet te snappen dat het een stap 
richting ecocide is. Dat besef helpt om ertegen te 
agenderen.  
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Xenia, LB: ook richting Bart van PB – wat kunnen wij 
als PINK! en PvdD meer doen tegen ecocide.  

CT: bezig met inheems manifest, zo goed als rond, 
staan aantal inheemse kaders. Bedoeld om politieke 
partijen een handleiding te geven. Essentieel 
onderdeel – intersectioneel perspectief op ecocide. 
Besef dat er ook gewoon mensen wonen op de 
plekken waar we over spreken als het om ecocide 
gaat. Zowel menselijke als niet-menselijke dieren. 
Politieke partijen moeten kennis vergaren – wat is het 
inheemse perspectief? We mogen bij haar aankloppen 
voor kennis en advies! Met natuur- en dierenrechten 
alleen komen we er niet. 

Bart, PB: Esther gaat over de politieke lijn, maar 
kennisnemen van wat er speelt is heel belangrijk. NL 
zelf speelt een rol. Niet altijd de schuld van de politiek; 
investering door Rotterdamse haven in Amerika. Breed 
onderwerp, gelaagd probleem. Dus ingewikkeld, maar 
heeeeeel belangrijk om kennis te verbreden als PvdD! 
NL heeft wereldwijd een vinger in de pap.  

CT: duorol voor mij – ik ben Nederlander maar ik heb 
ook te maken met dat intergenerationele trauma vanuit 
inheemse roots. Ik ga naar Chili om te zoeken naar de 
manieren waarop mijn grootouders het gaan doen. 
Gemiste kans om niet handen ineen te slaan (politiek, 
activisten, zelfs multinationals) komen we er niet.  

Gerard, NH: Hoe komt het dat inheemse volkeren een 
andere visie hebben op mens-zijn in relatie tot de 
natuur? Hoe is dat in het Westen verloren gegaan en 
kunnen we dat herontdekken? 

CT: we waren way back ook zo close met de natuur. 
Die zijn er nog steeds. Men heeft het in zich. Vrouwen 
op brandstapels die zich met de natuur bezighielden. 
Westerse beschaving is beschaving van de dood, wij 
geloven in bezit. Haaks op inheems perspectief; 
wederkerigheid is een belangrijk concept met enorm 
verschillende vormen. Dat moet toegepast worden in 
het leven; anders ga je dingen zien als “van jou”. 
Westen gelooft in “belongings”, inheems perspectief 
gelooft in “belonging to”. 

Gerard: opkomst van kennis over plant medicijn – meer 
idee wederkerigheid.  
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CT: dat is eigenlijk gewoon een lokale farmacie. Veel 
medicijnvrouwen; die kennis hebben wij ook nog 
beperkt. Andere benadering van wat je doet als je je 
niet goed voelt -> niet meteen grijpen naar de 
medicijnen. Documentaire heet: rabbit proof fence 

Emma, chat: internationale wet- en regelgeving die dit 
bevordert? 

CT: het is er, conventie 169, succesvol door inheemse 
medicijnvrouw gebruikt, nadeel is dat het vaak blijft bij 
declaratie/verklaring. Zet geen zoden aan de dijk. 
Welke druk kunnen we uitoefenen om die kaders meer 
te doen laten gelden? Verhalen van inheemse 
frontlinies ontbreken. Wie zorgen ervoor dat de kaders 
worden uitgevoerd? 

Jolan: taalwetenschapper, kan hij hier ook een rol in 
spelen? 

CT: Ja, heel veel apps ook op social media, 
herwaardering van de taal. Spreek zelf minimaal de 
inheemse taal. Concept wederkerigheid, de manier hoe 
je leeft, daar moeten we bij beginnen. We moeten het 
met elkaar doen om die talen te behouden. 1 
braziliaanse vrouw is medicinale planten aan het 
archiveren, maar in inheemse taal om te beschermen 
tegen multinationals.  

Guus, LB: zijn er voorbeelden waar het wel goed gaat, 
positieve verandering in omgang inheemse volkeren? 

CT: Netflix, serie van inheemse helden, helpt identiteit 
te beschermen. Bolivia of Equador, plurinational, 
zoektocht die helpt om te kijken naar welke staten die 
recht doen aan de nationaliteit. Australië heeft excuses 
aangeboden maar het is nog afwachten wat dat in de 
praktijk mee wordt gedaan. Welke verantwoordelijkheid 
heeft NL ten aanzien van de misdaden die zijn 
gepleegd? Geen staat die daadwerkelijk recht doet aan 
inheemsen.  

Wouter, Overijssel: spreekt over inheemse volkeren als 
homogene groep, verschillen heel erg in cultuur. 
Waarom toch die keuze? 

CT: juridische invalshoek, inheems mag je je alleen 
noemen als je voldoet aan – kolonisatie en dan aparte 
groep, andere voorwaarde. Zelf nadelen rondom 
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inheems als term, in setting zoals hier met weinig 
inheemse volkeren noem ik me zo, maar in een setting 
met meer inheemsen dan noem ik me [volk]. Inheems 
is eigenlijk net iets als “neger” want het is een koloniale 
term voor al die verschillende groepen. Je ziet alleen 
wel gelijkenissen in de manier waarop die verschillende 
groepen naar de natuur kijken. Verschil is gebruiken en 
taal, maar je herkent van andere volkeren gelijkenissen 
in hoe zij naar de wereld kijken en hoe zij omgaan met 
de aarde.   

20 min spreken 10 vragen 

14:30-
15:00 

13:45 

30 - Noord-Nederland 

Miroya en Joel gaan wat leuks zeggen. Heleboel 

weilanden. Eva Akerboom oud PINK! voorzitter, dit 

stuk aarde heeft een structuur nodig. Zijn bezig met 

enig succes om een afdeling te starten. Joel is sinds 

2019 lid en is penningmeester. In leven gehouden 

tijdens corona. Esther is secretaris, kan er sad genoeg 

niet bij zijn. Jammer. Eindelijk persoon van het 

noorden aanwezig. Miroya vult aan; zij is interim-

voorzitter want het ging lekker in Overijssel en ze 

sprong graag bij. Er is veel potentie in noord 

nederland. Het bestuur is: lawful good – chaotic good. 

Veel leuke activiteiten in Groningen. Dus als je (een 

beetje) in de buurt woont.  

- Overijssel 

Job en Frans zitten ook in bestuur, naast Miroya en 

Merel die wat vertellen. Het gaat soepel want er is 

niets afgesproken over de presentatie. Miroya gaat 

graag op zoek naar rare beesten dus PINK! is super 

daarvoor. Houd van gezelligheid en lekker eten. Het 

feitje van Frans: hij onthoudt namen van planten beter 

dan mensen, lievelingseten is pasta pesto. Merel doet 

sterrenkunde en ze heeft moeite met fietssloten. 

Authentiek zegt Miroya. Jonathan houdt van kikkers 

en hij helpt met de paddentrek. Nieuwsgierig. Leah is 

pers en promo, heeft veel huisdieren zoals ratjes, nog 

nieuw en patatje joppie chips is lekker blijkbaar. Job 

is nieuwste lid, speelt viool, twijfelaar, 

pannenkoeken. Leuke plaatjes van leuke activiteiten: 

 

Krystal 
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gewandeld, geborreld, geschaatst, heel veel (matige) 

foto’s. In juni: 70s party in Utrecht.  

- Utrecht 

Nayra en Ivo gaan vertellen. Ivo is politiek en Nayra 

is voorzitter. Mini-bestuur, dank voor ex-

bestuursleden (esther, marieke en luuk). Wonnen 

afval opruim battle! Debatten organiseren is nice, 

sluit je aan. Maandelijkse borrel, laatste vrijdag van 

de maand. Binnenkort vegan BBQ. Zet m in de 

agenda. Also kom bij het bestuur pls.  

- Limburg 

4 personen, altijd zoek naar andere mensen want 

mensen verhuizen. Organiseren leuke en serieuze 

activiteiten. Samen koken, spellenavonden, debatten 

met andere PJO’s. Verbeter Jezelf reeks.  

Nu komen er filmpjes, als dat mag van de techniek. Het 

geluid is niet te verstaan. Krystel wordt geroepen. Die 

repareert het. 

- Gelderland 

Drie leuke mensen op het filmpje. Verspreid over 

Nijmegen en Arnhem. Ze zoeken leuke 

bestuursleden! 

- Zuid-Holland 

David is voorzitter. Ook de zwakkeren moeten 

worden gehoord vindt hij. Hij wil mensen betrekken. 

Goed op weg, sluit je aan! Cees is bestuurslid 

politiek. Sterre is secretaris, hiervoor pers en promo, 

en acties. We zijn cool want we hebben 

controversiële standpunten als PINK! & PvdD. 

Jongeren moeten niet onderschat worden!  

 

De filmpjes worden nog een keer gekeken (leuk!) want de 

mensen thuis konden het niet zien/horen. 

Nog meer filmpjes! 

- Noord-Holland 

Robin is blij bestuurslid. Het is slecht te verstaan 

verder. Het is een natuurdocumentaire. We zien de 

secretaris van Noord-Holland in zijn natuurlijke 
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habitat, het bos. Nu zien we Torben, een bijzondere 

soort. Het is weer hilarisch. Chapeau voor de inzet.  

 

Voorstellen commissies, zonder slides. 

- Merel, inclusiviteitscommissie, is onvoorbereid. 

Hoofdboodschap: word lid! We hebben meer mensen 

nodig, niet wenselijk dat het grootste deel van de 

commissie bestaat uit landelijk bestuursleden – straks 

op 1 persoon na. Amendement Schrijfsessie 

georganiseerd, aantal uitgekomen. Focus op 

inclusiviteit, politiek programma inclusiever te 

maken. Posts voor socials, zoals black history month, 

zodat er meer bekendheid voor dergelijke 

gebeurtenissen komt. Meer mensen nodig!!! 

- Hielke, Brul, gaat iets vertellen over de redactie. Er is 

er weer een, zoals de aanwezigen ook op hun stoel 

kunnen zien. Neem er gezellig eentje of meer mee. 

100 in totaal. Wil je erbij? Kom erbij! Er komt nog 

weer een oproep.  

- Wouter, videoproductie team en de app. Bezig met 

productieteam om filmpjes te maken over 

verschillende perspectieven op hoe landbouw 

toekomstbestendig moet worden. Verschillende 

boeren aan het woord laten en toetsen aan 

wetenschap. Spreek Wouter aan als je erbij wil.  

- Kiefer zegt iets over de denktank. Lezing van net 

heeft hem aan het denken gezet. Je blijft je constant 

afvragen wat je ergens nou van vindt, dat hoort ook 

bij een politieke organisatie. Denktank is het platform 

dat er op een vrijblijvende manier over dingen gepraat 

kan worden. Er moet nieuw leven worden geblazen in 

de denktank. 12 mei (voorlopig) komt er een avond 

samen met debat commissie om te oefenen met 

vanalles. Sluit je aan bij de denktank en komt allen 12 

mei.  

- Vivian en Gerard zijn van de actiecommissie. Het is 

nog een vrij nieuwe commissie die nog aan het 

opstarten is. PvdD is activistisch en PINK! moet dat 

zeker ook zijn. Actiecommissie is heel belangrijk. We 

willen allemaal onze idealen omzetten in concrete 

acties. Demonstraties, maar ook voorbeeldbrieven om 
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te verspreiden. Er komt een volgende vergadering, de 

datum wordt naar alle leden gecommuniceerd. Bij 

interesse kan je bij een van de sprekers terecht.  

15:00-
15:20 

15:05 

20 voortzetting moties en amendementen 

● korte herhaling over stemmingen 
● vervolg doornemen moties en amendementen 

Amendement 2:  

- Nicole zegt zie eigen aantekeningen 
- Landelijk bestuur geeft aan dat er heroverweging heeft 

plaatsgevonden en geeft nu oordeel congres 
- Job, afdeling: twijfelt over eigen intentie, weet niet meer 

waar het precies in het programma stond, vraagt zich wel 
af hoe ver die bescherming dan gaat en of je dan ook 
geen onkruid meer mag plukken 

- Falco geeft aan het amendement niet te steunen, alle 
planten en dieren moeten beschermd worden, kan 
ingediend worden.  

Amendement 3: 

Job: duidelijk wat er staat, “beter” misschien beter toegelicht 
worden 

Ilse; geeft het zelf aan, moet concreter ingevuld worden, 
wenselijk te specificeren want anders gaan mensen hun eigen 
invulling geven 

Job: erg fijn, beter of strikt gehandhaafd, wordt niet bij alle 
projecten goed naar gekeken wat er voor natuur is. Volgend 
amendement kan het eventueel concretiseren of volgende keer 
opnieuw indienen 

Ilse: formele intrekking? 

Job: twijfel 

Gelderland: biedt aan om te helpen concretiseren. Geeft aan 
wat een Rode Lijst betekent. Rode Lijst geen juridische status 
dus moeilijk beleid op voeren 

Guus: punt van orde – geen aanpassingen want een deel heeft 
al gestemd 

Ilse, indiener 
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Merel: het amendement kan eruit gehaald worden, geen 
verschil, niet zo veel gestemd, handen stem om te kijken of je 
het toelaat? 

Laurens: voor amendement pleiten, ondanks dat het niet 
concreet genoeg is, gaat het programma er wel op vooruit en 
dan volgende keer concretiseren. 

Amendement 5: Nieuwe Natuur 

Job: iets raadt aan dat 30/50 procent natuur moet zijn, Europa 
heeft gezegd we streven naar 30 procent, wij zouden voor 50% 
moeten gaan.  

Ilse: oordeel congres want kritiek op IPCC die die aanrading 
doet. 50% is een verbetering tho dus oordeel congres 

Wouter, Overijssel: lastig dat we een rijk land zijn en dit dus 
kunnen bewerkstelligen maar ook vruchtbare landbouwgrond 
en woningnood wat ook land nodig heeft. Hoe gaan we om met 
andere bestemmingen als we voor 50% natuur gaan.  

Job: we produceren nu meer voedsel dan nodig dus landbouw 
teruggeven aan de natuur. Het is nog niet ingevuld op welke 
manier die natuur dan moet vorm krijgen. Incompleet 
amendement dus.  

Wouter: zelfs als je 70% van de grond voor landbouw, volledig 
plantaardig kunnen we net wel of net niet onze bevolking 
voeden. Dan moeten we ergens anders natuur opgeven. 

Miroya, Overijssel: van onze landbouwgrond wordt 80% 
geëxporteerd naar het buitenland. Dus niet nodig om alle 
landbouwgrond nodig te hebben om onszelf te voeden. En 
stikstof crisis is ook een ding.  

Job: natuurgebieden in Nederland vindt migratie plaats, dat zou 
dus gecombineerd kunnen worden.  

Indra, NB: wouters bewering in twijfel trekken, je zei dat we 
efficiënte landbouwgrond hebben, lage kwaliteit grond dat er 
alleen maar koeien op kunnen. Alleen Amerika exporteert meer 
dan NL, plantaardig is efficiënter en dan kunnen we maar net 
aan onze eigen bevolking voeden. 

Wouter: een van de grootste exportlanden, we verbouwen niet 
ons eigen voedsel, hoge productie per hectare 
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Job: NL leek me wel geschikt omdat het goede landbouwgrond 
is maar ook een delta en veel verschillende bodemtypen en 
dus veel soorten natuur herbergen. Geen sahara.  

Amendement 6:  

Job: omgevingswet, vervangt natuurwet die er was, bang dat 
de natuur minder goed beschermd wordt dan nu. Nu bestaat er 
een nee, tenzij principe en dat willen ze wijzigen naar ja, mits je 
dingen verbetert. Zou het makkelijker kunnen maken om iets in 
de natuur te doen.  

Ilse: negatief advies want te maken met kritiek op 
omgevingswet an sich. Die omgevingswet brengt complexe 
vraagstukken samen en de klimaat- biodiversiteit en stikstof 
crisis is complex. Kritiek op omgevingswet in het politieke 
programma, dus staat er raar op.  

15:20-
15:40 

15:25 

20 Bestuurswissel 

● uitslag verkiezingen 
● Afscheidsspeech Emma, Vivian, evt Guus, evt Ellinoor 
● Bestuur zegt doei 

Leonie leest de uitslagen voor! 

Notulen najaarscongres aangenomen! 

Kasco Sanne: aangenomen met 44 voor 

Kasco Laurens: aangenomen met 45 voor 

V&O: aangenomen met 44 stemmen 

Organisatie: aangenomen met 45 stemmen 

Penningmeester: Guus 38, Antonius 5 

Secretaris: aangenomen 45 stemmen 

We gaan afscheid nemen van bestuursleden, stom. 

- Vivian 
Gefeliciteerd Miroya! Anderhalf jaar geleden bij bestuur 
gekomen. Begon intens, als bestuurslid communicatie. 
Heel veel komt op je af maar gelukkig goede 
ondersteuning. Vervolgens bestuurslid Organisatie. 
Nieuwe ledendagen gedaan. Afdelingen hadden het zwaar 

Sanne checkt uitslag 

Leonie en Cynthia maken 
bekend 
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tijdens corona. Supertrots op iedereen. Hoop dat veel 
meer mensen zich aansluiten bij afdelingen en 
commissies. Dank aan mn bestuur. Tijd om me in te gaan 
zetten voor Breda als burgerraadslid, daarom termijn niet 
volgemaakt. Succes aankomend bestuur, tot ziens! 

- Emma belt in via Teams 
Raar om in te bellen. Ze heeft corona en ze baalt 
ontzettend. Het is saai thuis. Machteloos als dingen gaan 
zoals ze je niet wil. Er is verwarring. Emma zwaait. Ik kan 
het niet verstaan, RIP. Dag Emma, we gaan je missen. Ze 
kijkt er naar uit om irritant lid te worden.  

- Emma en Vivian hebben een “ABC” tje gemaakt. 

Xenia wil ook nog wat zeggen. ER staat “bestuur zegt doei”, 
dus, doei.  

Afgelopen dinsdag versprak iemand zich over een ABC’tje. Dat 
was grappig, want de rest van het bestuur heeft ook een 
ABC’tje. Twee zelfs, een voor beiden. Er is nog een cadeautje 
voor Viv en Emma.  

15:40-
15:45 

5 Afsluiting + borrel promoten 

Dagvoorzitter Leonie vindt dat de leden zich goed 

gedragen. De foto moet snel want Lotte moet om 16:00 

weg. Er is nog een heeeeeele lange borrel. De 

dagvoorzitters krijgen OOK een cadeautje.  

Eind: 15:46 

Vivian 

15:45-
15:55 

10 Groepsfoto + Bestuursfoto, organisatie Tara  

16:00- 
23:00 

7 
uur 

borrel Xenia 

 
 


