
Aanwezig: Ellinoor, Miroya, Nicole, Lotte, Xenia, Guus (online)

Afwezig: Merel

Notulist: Lotte

Locatie: Utrecht, bij Xenia thuis

Link naar ingekomen stukken:

1. Informatie-uitwisseling – 2. Meningsvorming – 3. Probleemoplossing – 4. Besluitvorming

Vergadering geopend om: 19:00 BST  20:00 CEST

1. Hoe gaat het? (1)

2. Vaststellen agenda (4)

Ja.

3. Vaststellen notulen 9 augustus (4)

Ja.

4. Nabespreken (1, 2)

5. Uitnodigingen & ingekomen stukken (1, 2, 4)

a. Mail Mollie - Guus

Mollie is het betaalsysteem dat we gebruiken. Daar moet op de website het een en

ander voor gebeuren en voor de UBO. Guus gaat met KvK bellen over UBO. Lotte zet

de nodige info op de website.

b. Mail Limburg - Guus

Limburg vroeg weer over het trampoline event. Bestuur Overijssel heeft een halve

pizza p.p. gedeclareerd als lichte snack na vergadering. Leden aten pizza op eigen

kosten. In de gaten houden of Limburg een controlerende functie probeert te nemen,

want dat is iets voor de kascommissie.

6. Mededelingen (1)

a. Verkoop aandelen - Guus

Indra was gebeld door iemand van Vegan Masters. De aandelenmarkt gaat weer open,

dus de aandelen zijn door Guus weer te koop gezet. Waarschijnlijk maken we verlies.

Lastig in te schatten hoeveel verlies realistisch is. Maar veel mensen willen van hun

aandelen af, dus dat is een slecht teken.

b. Congres app - Miroya

Kan het congres op de app komen? Miroya gaat dat doen. 200 soja’s per dag.

Katsjing!

c. Korte mededeling - Nicole

Gister van Ilse de hand-out voor werven op scholen gekregen en ook gedragsregels

voor bestuur op congres. Nicole gaat beiden nog bewerken en stuurt die z.s.m.

Ellinoor vraagt of we ook de onbewerkte versie te zien krijgen. Nicole kan wijzigingen

bijhouden, maar het gaat vooral over moeilijke en Engelse woorden.

7. Langlopende projecten (1, 2, 3)

a. Declaratieprotocol - Miroya

Guus is er nog niet aan begonnen, maar heeft al in zijn hoofd hoe het eruit gaat zien.

Dus het hoeft niet veel werk te zijn. Het idee is: huidige protocol met



voorbeeldkosten. Xenia wil helpen. Graag af hebben voor Miroya op

vakantie gaat.

b. Buitenlandexcursie - Miroya

Vraag aan Guus: is de accommodatie oké? Ja, prima, even kijken hoeveel eigen

bijdrage nodig is. Guus en Miroya gaan bellen om te boeken.

8. Discussiepunten (2, 3)

a. Jubileum feest PvdD - Xenia

Hoe gaan we de pubquiz fixen? Een paar mensen benaderen, bijv. Katalin. Maar die is

geen PvdD lid meer. Ellinoor vraagt zich af of iemand hier zin in heeft en of dit

technisch gaat lukken met de hele zaal. Die verantwoordelijk ligt bij PvdD. Plan is nu:

Miroya: oproepje in appgroepen en Eloy + Katalin benaderen.

b. Cannabis bij evenementen - Miroya

Moeten we hier beleid op hebben? Alcohol mag wel en roken ook, maar cannabis niet

terwijl we daar als partij niet per se tegen zijn. Cannabis is minder genormaliseerd en

intimiderend daardoor. Misschien: geen alcohol op meerdaagse evenementen? Veel

bestuursleden zijn het ermee eens. Nicole merkt op dat er wel een keer een motie

aangenomen over het toestaan van bier drinken. Miroya oppert om bij eendaagse

evenementen te vermelden dat er alcohol gedronken kan worden. Alcohol is voor een

deel ook cultuur. Dus graag langer hierover nadenken en een bredere discussie

houden. Lotte en Nicole gaan hier een vergaderstuk van maken met voors

en tegens.

c. Afdelingsbesturen beter inlichten - Miroya

Afdelingsbesturen hebben vaak totaal geen idee wat het LB doet of wie erin zit. Dat

geven ze zelf ook. De besturen weten nu ook niet wanneer het congres is. Misschien

een aparte nieuwsbrief voor afdelingsbesturen maken? Lotte geeft aan dat ze de

gewone nieuwsbrief moeten lezen, daar staat in wat het bestuur doet. Nicole voegt toe

dat afdelingsbestuursleden zelf ook niet vaak reageren. Ellinoor zegt dat veel

afdelingsbesturen in hun provinciebubbel zitten. We kunnen de besturen wel beter

inlichten, maar ze hebben zelf ook een verantwoordelijkheid. Goed om te vragen waar

ze precies behoefte aan hebben. Er is de afgelopen weken geen voorzittersmeeting

geweest door vakanties, dat maakt ook verschil. Zou goed zijn als de

afdelingsvoorzitters beter terugkoppelen naar hun bestuur. Alle

afdelingsbestuursleden zouden in de Broadcast moeten zitten en die goed moeten

lezen. Het is wel onze taak om de communicatie verder te verbeteren en de connectie

met afdelingen te maken. Xenia probeert wel updates in appgroep met voorzitters te

sturen. Lotte gaat het congres nog een keer promoten samen met de vacatures. Meer

communiceren is niet per se beter, zegt Nicole. Beter uitvragen wat ze missen en dan

gerichter te communiceren. De voorzittersappgroep heeft potentie. Notulen van

voorzittersvergaderingen in appgroep delen net als foto’s/pdf van de nieuwsbrief.

Xenia geeft aan dat er bijna nooit wordt gereageerd op haar berichten, daardoor lijkt

het alsof het niet werkt. En misschien toevoegen aan het vrijwilligerscontract wat de

verantwoordelijk is. De functie-vergaderingen moeten ook meer routine worden en in

de vrijwilligerscontracten.

d. Overnachtingen regelen leden - Guus

Overnachtingen regelen kost nu heel veel moeite en energie, terwijl de locatie een stuk

belangrijker is. Miroya zegt dat we ook rekening moeten houden met inflatie. Lotte

zegt dat alleen het aanbieden van een overnachting al genoeg is: leden kunnen zelf

betalen, maar PINK! kan het boeken op zich nemen. Gaan we het betalen voor leden?



Sowieso eigen bijdrage. Gaan we het regelen voor leden? Wel de insteek. Nicole wil

dat we tijdens het bestuursweekend na het congres meteen overgaan tot actie wat

betreft locatie en overnachting boeken. Er is ook beleid nodig over of overnachting

betaald wordt als je in de stad zelf woont, bijv. Conclusie is wel: leden betalen zelf,

eventueel met kleine tegemoetkoming vanuit PINK!. Wenselijk om de

congrescommissie na het congres meteen rond te hebben en snel te meeten, dat eerste

lukte deze keer heel goed, het tweede minder. In het protocol wat Xenia maakt is het

handig om een duidelijke checklist te maken van waar een locatie aan moet voldoen.

Ook een lijstje met mogelijke locaties van eerder. Conclusie: wel een eigen

bijdrage voor overnachting. Voor dit congres regelen we het sowieso.

Her-evalueren na een volgende poging meteen na het congres.

e. Jonge klimaatagenda - Nicole

Eind september is er een presentatie van de jonge klimaatagenda. Ilse is hiervoor naar

de klimaatdialoog van JKB geweest. Er is inmiddels een tweede versie rondgestuurd.

We moeten nog antwoorden of we het willen ondertekenen. Het LB heeft het concept

van de klimaatagenda niet gezien. Xenia geeft aan dat het genoeg is om te zeggen of

we akkoord zijn en of erheen gaan. Nicole en wie verder wil zullen het lezen en

dan een mening erover vellen.

f. PJOP - Xenia

Kreeg vraag van DWARS wat onze lijn hierin is. De evaluatie gaat nu alleen over de

afgelopen editie en is nog geen vooruitblik op de volgende.

g. Tegengeluid veehouders - Miroya

Demo tegen misinformatie vanuit boeren. Komt neer op een tegenactie tegen boeren

tijdens stikstofdebat of spoeddebat. Gaat vooral over de vorm, of we erachter staan en

of we budget willen geven. Begroting ligt rond €300-€400. Ze willen neppoep,

klompen en overalls kopen. Ze willen dit herhaaldelijk bij ieder stikstofdebat doen. Er

zijn een Insta en Twitter aangemaakt om misinformatie te ontkrachten. Er is geen

zicht op vanuit PINK!, dus dit willen we niet. We hebben er nu geen zicht op en het

kan een gevaarlijke situatie veroorzaken, daar willen we onze leden niet op af sturen.

Nicole stelt voor dat we wel in gesprek gaan met de organisatie omdat ze misschien

niet beseffen wat de impact gaat zijn. We willen in ieder geval niet de naam van PINK!

erbij. We kunnen het voorbeeld geven van toen Xenia op zo’n actie was met iemand

van PvdD en een logo van PINK! dragen gevaarlijk zou zijn. We kunnen ook PvdD

vragen hoe ze hier mee omgaan zegt Guus, want dat geeft wat meer kracht erachter.

Dit sluit aan op wat Lotte zei: leden willen acties, daarom lopen ze weg bij PINK!. Dus

dat het niet lijkt alsof PINK! geen actie wil. Ellinoor zegt: wil je iets als PINK!

organiseren, dan moet dit in een officiële PINK! appgroep georganiseerd worden en

via PINK! kanalen gecommuniceerd/gepromoot worden. Nog een ander punt: als het

spoeddebat is, hoeveel mensen gaan er daadwerkelijk komen opdagen? Plan: Miroya

en Xenia gaan 2 mensen van de organisatie praten en werken naar een

tussenoplossing. Xenia gaat Tim Crutzen vragen hoe de TK hier in staat.

h. Grondfest - Nicole

JS organiseert een dag over democratie voor jongeren. We hebben al toegezegd dat we

erbij zijn op 1 oktober. We kunnen onze leden uitnodigen, maar die dag gaan we ook

als LB aan de moties en amendementen werken. Is wel een mooi event. We gaan niet

helpen met de organisatie. Precieze invulling staat nog niet vast. Nicole gaat een

oproep delen met de leden.

9. Besluiten (4)



a. Contracten aanpassen - Miroya

Genuanceerder neerzetten dat je geen uitspraken mag doen namens PINK! als

afdelingsbestuurslid en wijzigingen n.a.v. deze meeting. Akkoord.

b. Bestuurstraining Wendy - Ellinoor

Akkoord.

c. Greenpeace - Ellinoor

Ellinoor moet nog een keer contact hebben met de persoon van Greenpeace na 24

augustus. Willen we de lezing? Ja. Willen we de workshop? Ja. Willen we de ludieke

actie? Ja. Willen we de burgerlijke ongehoorzaamheidsactie? Nee. Niet namens

PINK!, maar leden mogen op eigen naam.

10. WVTTK

a. Miroya merkt op dat de actiepunten de laatste paar vergaderingen niet op de agenda

stonden, waardoor dingen een beetje op de achtergrond raken. We missen Merel!!😭
b. Declaratie voor pizza activiteit: duidelijker in protocol hoeveel “1 drankje” mag

kosten. Sommige dingen kunnen niet via de subsidie op de jaarrekening. Dat weten

leden niet, LB’ers wisten dit ook niet. Nu is de declaratie van Overijssel te hoog en

niet de helft zoals afgesproken. Guus heeft om opheldering gevraagd. In het bestand

met de tussentijdse jaarrekening is te zien wat er uitgegeven is.

c. Merel stuurde in Slack iets over Reglement van Orde. Lees het als je het nog niet

gelezen hebt. Stemmen mag alleen als iedereen er is.

11. Wel/niet openbaar maken

12. Volgende vergadering plannen

13. Rondvraag

a. Miroya: Jonatan wil een art/media commissie en gaat daar met Lotte over bellen. Hij heeft

Ellinoor ook geappt. Bij XR hebben ze een mega document met logo’s, visuals, layouts, etc.

Layouts voor alles. Huisstijl gaan we niet veranderen. Ook opletten dat dit niet te pas en te

onpas wordt gebruikt. Een nieuwe commissie is niet haalbaar (moet je minstens 3 mensen

voor hebben), dus het mag onder het Social Media Team vallen. Waarschijnlijk kan Jonatan

veel hiervan zelf.

b. Xenia: checken of Limburg Antonius verwijderd heeft? Ja, graag.

c. Guus: we heten PINK!, niet PINK! Politiek. Corrigeer dit als organisaties of mensen dit

verkeerd zetten. We hebben geen toegang meer tot de PINK! LinkedIn.

d. Nicole: heeft wat dingen niet goed op de agenda gezet. Wil graag uitleg over hoe dat moet.

Xenia gaat het uitleggen.

14. Actiepunten volgende vergadering

- Nicole: mailt over LSVB gesprek op 14 september 14:00-15:00. Nicole, Xenia en Miroya

gaan.

- Lotte: maakt webpagina voor vertrouwenspersoon zodra er info is op erop te zetten.

- Miroya: stuurt door hoeveel activiteiten ongeveer kosten/geeft feedback op concept

begroting.

- Iedereen: check of er in eerdere agenda’s nog actiepunten voor jou staan.

- Guus: bellen met KvK bellen over UBO.

- Guus: stuurt info over wat er op website moet komen naar Lotte.

- Lotte: zet de nodige info op de website.

- Miroya: maakt congres aan op de app.

- Guus en Miroya: bellen om accommodatie voor buitenlandexcursie te boeken.



- Miroya: vraagt wie pubquiz wil maken in DGG.

- Lotte en Nicole: maken vergaderstuk met voors en tegens over alcohol, roken en cannabis

op evenementen vóór buitenlandexercusie.

- Lotte: congres en vacatures LB promoten.

- Miroya en Xenia: wijzigingen in vrijwilligerscontracten doorvoeren (bewoording n.a.v.

opmerking Eloy en over verantwoordelijkheden.

- Nicole: stuurt mail over klimaatagenda naar iedereen en zorgt dat 2 mensen hiernaar gaan

kijken.

- Xenia en Miroya: gaan praten met organisatie veehouder tegenactie.

- Xenia: vraagt adviseur van Esther over veehouder tegenactie.

- Nicole: samenvatting Grondfest in Broadcast promoten.

- Xenia: gaat naar PINK! LinkedIn kijken.

- Nicole en wie verder wil zullen de klimaatagenda lezen en dan een mening erover vellen.

Vergadering gesloten om: 21:01

Gelezen door: Lotte (akkoord), Xenia (akkoord)



Hallo wat doe jij hier op deze (bijna) lege pagina?


