
Aanwezig: Ellinoor, Miroya, Nicole, Guus, Lotte

Afwezig: Merel, Xenia

Locatie: Online

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 2 augustus (4)

Ja.

4. Nabespreken (1, 2)

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

a. Uitnodiging gesprek partijbestuur over jaarplannen (Guus)

Partijbestuur heeft ons uitgenodigd om plannen voor 2023 te bespreken: activiteiten en

begroting. Xenia, Guus en Ellinoor willen graag gaan. Het is 23 september in Amsterdam.

Miroya en Lotte kunnen niet. Misschien kan Merel ook. Dat vragen we volgende week.

b. LSVB (Nicole)

Vorige keer ook al genoemd. Nieuw bestuur en willen graag kennismaken. Ze hebben een

aantal datums gekund, Xenia wil graag z.s.m. meeten met hen. Het is 1-op-1, dus er komen

geen andere PJO’s. 24 aug, 14 sept, 28 sept. Nicole en Xenia kunnen alle dagen, Ellinoor kan

ook de 24e. Nicole mailt ze terug.

c. NJR borrel (Guus)

NJR reageert weinig op mails. Alle NJR leden komen, dus het is gewoon een studentenborrel.

Misschien eerst eens kijken wat wij aan NJR hebben en wat zij aan ons hebben, stelt Ellinoor

voor. Verder niet heel belangrijk om erheen te gaan. Als mensen toevallig 3 september willen

gaan, dan kan het. Maar is geen prio. Nicole lijkt het wel goed om te gaan omdat zij PINK!

tenminste uitnodigen. Ellinoor is het daar wel mee eens, want je kunt ook netwerken met de

andere organisaties die komen. Nicole en Miroya gaan.

6. Mededelingen (1)

a. Bestuurstraining Wendy (Ellinoor)

Bij Pride sprak Ellinoor Wendy, die uit Costa Rica komt en bedrijven bestuurstrainingen

geeft. Peter Fijbes is al een paar keer niet doorgegaan. Vlak na het congres zouden we voor een

lager tarief een training bij Wendy kunnen volgen. Ze spreekt alleen Engels, maar ze is jong en

heeft tijd & zin. Lotte zegt dat we Peter Fijbes wel een keer moeten inplannen, want daar is al

voor betaald. Maar voor op korte termijn is Wendy een goed idee. Volgende keer met Xenia

besluiten of we dit echt gaan doen.

b. Greenpeace (Ellinoor)

Ellinoor had gebeld met de man van Greenpeace. In november is een demo met XR. Ze willen

graag bondgenoten mobiliseren, niet alleen eigen leden. Van tevoren wat lezingen, liefst

hybride. Er is evt. ook een actie training voor PINK!ers in oktober, maar Ellinoor gaf aan dat

het druk is. Ze kunnen ook voor kleine groepjes wat organiseren over pacifistisch activisme.

Eerst een ludieke actie is mogelijk, want we kunnen niet beloven dat PINK! bondgenoot kan

zijn bij burgerlijke ongehoorzaamheid. Naar demo gaan zou op eigen naam zijn, maar de



training vooraf via PINK!. Guus vraagt hoeveel het kost, maar volgens Ellinoor is het gratis.

Greenpeace hoopt organisaties met de juiste idealen aan te sporen om veilig actie te voeren.

Volgende keer als discussiepunt nog over hebben met Xenia en Merel.

c. Aanmelden en betalen via website (Guus)

Voor het event over inheemse vrouwen is het idee dat niet-PINK!ers betalen. Guus heeft een

plug-in gevonden waarmee via de website betaald kan worden via iDeal. Ook handig voor

events en merch. Iedereen is heel blij.

d. Financiële update (Guus)

Er moet een uitgebreid verslag in de notulen, dat is zielig voor Lotte. Dus doen we volgende

week, want Merel is dan beter voorbereid. We staan er financieel in ieder geval goed voor.

Congres zou te duur worden wegens locatie, dus er wordt een andere locatie gezocht.

e. Duitse politieke jongeren (Lotte)

Was destijds met Ilse afgesproken, niet duidelijk of zij nog kan/wil helpen. In Den Haag komt

dus een groepje Duitse jongeren langs. Ellinoor wil graag meehelpen en Nicole ook als ze kan.

Nicole kan evt. gemeentefractie Den Haag benaderen. Ronan is PINK!er uit Noord-Holland

die ProDemos rondleidingen doet, dus misschien hem vragen. Miroya stuurt zijn

nummer naar Lotte.

7. Langlopende projecten (1, 2, 3)

a. Buitenlandexcursie (Miroya)

Is Brussel een goede locatie? Is minder moeite en goedkoop en Miroya heeft niet mega veel

tijd om iets te organiseren. Er is iemand buiten LB die wil helpen met organisatie, dus dat is

fijn. Tussen 10-15 mensen kunnen mee (liefst 12 net als Portugal) qua organisatie en kosten.

Guus geeft aan dat we snel moeten weten wat de eigen kosten zijn, zodat we de aanmeldingen

open kunnen zetten. Retour wordt waarschijnlijk €40-45 p.p. Accommodatie wordt lastig.

Miroya en Guus gaan het over de begroting voor de reis hebben. Lotte vindt €250

p.p. waarvan de helft eigen bijdrage erg veel, zeker voor Brussel. We hebben het er volgende

keer nog eens over. Straatsburg was €240 incl. ontbijt p.p. Eten moesten mensen zelf betalen,

maar er was maar één vegan plek.

b. Kaderkamp (Miroya)

Is volgende week - HYPED! Miroya heeft stress, want deze week zei de yoga-instructrice af. Er

is iemand anders geregeld, maar alles is een beetje last-minute. Maaike gaat killer-yoga geven.

Als het binnen moet, hebben we matjes nodig. Lotte suggereert deelnemers te vragen zelf een

matje mee te nemen. Verder komen er sprekers (PvdD en Stem op een Vrouw), is er een

feestje en kun je mountainbiken. Programmaboekje is hopelijk morgen af en dan is de

organisatie ook zo goed als klaar.

8. Discussiepunten (2, 3)

a. License to heal (Lotte)

License to heal is een manifest dat we als PINK! ondertekend hebben en ze willen eind

augustus een debat organiseren over de voorwaarden voor het financieren van medicatie. Ze

vragen ons om mee te helpen, of we iemand van de PvdD kunnen vragen. Lotte zit nu in de

appgroep hierover maar misschien is het handiger als iemand anders dit doet. Lotte vraagt

zich af hoe actief we ons hier mee moeten bemoeien. Lotte denkt dat we hier niet veel moeite

en energie in hoeven te steken, Miroya is het daar mee eens. Eind augustus gaan ze een datum

prikken hiervoor. We moeten kijken of we hier mee willen helpen als PINK!.

Ellinoor stelt voor dat het goed is als iemand aanwezig is bij de vergadering van eind augustus

om te kijken hoe relevant het is voor PINK!. Lotte zegt dat het relevant is, maar dat na de



vergadering kijken of het relevant is ook goed is. Nicole vraagt om iets meer duidelijkheid over

het onderwerp, Lotte zegt dat dit terug te vinden is in het manifest, dit staat op onze website.

Conclusie is dat we wachten tot een datum geprikt is en een onderwerp voor we een besluit

nemen.

b. Congreslocatie en eigen bijdrage (Merel)

Congreslocatie wordt anders. Zijn nog op zoek wegens kosten. Congresorganisatie is het

erover eens dat eigen bijdragen voor aanwezigheid niet wenselijk is, maar voor overnachting

wel. Kosten voor overnachten is rond €20 per nacht voor hostel en €40 per nacht voor hotel.

Lotte zegt dat van tevoren betalen een goed idee is en dat overnachting zelf betaald moet

worden, omdat reiskosten vergoed worden. De service is dat wij het boeken. Miroya dacht aan

de helft vergoeden, anders gaan mensen misschien heen en weer reizen, wat voor ons weer

duurder is. Het hangt af van de prijs. Guus zegt dat we ook een annuleringsverzekering

nemen. Nicole stelt voor om vast te stellen hoeveel we als PINK! aan de overnachtingen uit

willen geven en de rest door leden te laten betalen. Guus zegt liever niet meer dan €500.

Miroya stelt voor de helft te vergoeden, tenzij In ieder geval is een eigen bijdrage voor de

overnachting dus geen taboe binnen het LB.

c. Vertrouwenspersoon tekstje (Miroya)

Er moet een pagina op de website komen. Er is nu een tekstje van Priya en Ellinoor is bezig

met het protocol over de vertrouwenspersoon, gebaseerd op wat andere organisaties hebben.

Ze is deze week met de structuur/opmaak bezig. Merel en Ellinoor gaan het nog bespreken.

Nicole vindt het protocol fijn want ze miste in het tekstje van Priya nog wat kaders. Bijv. dat je

ook eerst naar het LB kunt met dingen die niet over het LB gaan. Guus is het daarmee eens,

want het is erg duur (€120 per uur) en kan alleen betaald worden uit contributie, niet uit

subsidie. We wachten dus met online zetten tot het protocol er is. Lotte gaat een

webpagina maken.

d. Begroting 2023 (Guus)

Naar aanleiding van gesprek met PvdD en omdat het congres eraan komt: de begroting moet

gemaakt worden. Guus wil een penningmeesterdag organiseren en afdelingen vragen ook een

begroting aan te leveren. Fijn dat Guus er nu al mee bezig is. De afdelingsbegrotingen moeten

aangeleverd worden. Miroya stuurt door hoeveel activiteiten ongeveer kosten en

communiceert de zachte deadline 12 september naar afdelingen. De harde deadline

is 26 september. Miroya wil wel meekijken naar de begroting en/of feedback geven. Guus

gaat de begroting van 2022 aanpassen, zodat iedereen erop kan reageren.

9. Besluiten (4)

10. WVTTK

a. Vrijwilligerscontracten (Miroya)

Lid vroeg waarom in art. 8 van het vrijwilligerscontract geen vertegenwoordigende functie

hebben. Dat was omdat we niet willen dat dingen die gezegd worden reflecteren op PINK!.

Maar dat is weinig genuanceerd dus misschien anders formuleren. Op deze manier is het lid

het er niet mee eens en wil hij het niet ondertekenen. Nicole is het wel een beetje met Eloy

eens. Je bent vrijwilliger en spreekt niet namens PINK! als afdelingsbestuurslid, maar toch

vertegenwoordig je PINK! of in ieder geval de afdeling wel. Lotte denkt dat het er

voornamelijk om moet gaan dat ze overleggen met LB voordat ze als PINK! spreken. Guus en

Ellinoor benadrukken dat het gaat om een niet-verkozen functie. Het klinkt ook wel stom hoe

het er nu staat.

b. Beantwoording vragen leden (Nicole)



Het is onduidelijk of de mails verstuurd zijn. Dit kan ook iemand anders dan Merel doen. Het

is vrij gevoelig, dus Ellinoor stelt voor dat wel Xenia of Merel het uitstuurt wegens integriteit.

Guus wil ook niet langer wachten omdat nog moet reageren op de declaratie van een lid.

Miroya appt Merel.

c. Mail Noord-Brabant (Guus)

Voor de introductieweken moet iets ondertekend worden. Normaal doet Xenia dat. Als zij er

niet is, doet Guus dat.

11. Wel/niet openbaar maken

12. Volgende vergadering plannen

Dinsdag 16 augustus, fysiek

13. Rondvraag

Guus geeft nog aan dat Merel, Miroya en hij druk bezig zijn met de Drive. De toegang moet

nog geregeld worden, dat is makkelijker om samen te doen bij een fysieke vergadering.

Voor Nicole is niet helemaal duidelijk wat er van de overdracht vanuit Ilse bekend is bij de

rest van het LB. Donderdag de 18e is de evaluatie van het PJOP. Ilse is daar ook bij, want dat

wilde de organisatie. Altijd fijn om terug te koppelen wat er speelt - dubbele info is niet erg.

Let op wat je successen zijn en waar je mee bezig bent, want dan kan Miroya dat meenemen in

de bestuursverantwoording en Merel in de 24 uur in het bestuur voor de nieuwsbrief. Er is

een kanaal voor de nieuwsbrief. Guus en Ellinoor vinden dat er te veel kanalen zijn, maar die

kun je ook archiveren/muten.

14. Actiepunten volgende vergadering

-

Vergadering gesloten om: 21:29

Gelezen door: Miroya (akkoord), Lotte (akkoord), Ellinoor (akkoord) Guus (Akkoord)

In de nieuwe Drive omgeving hebben we hier een speciale functie voor :) - Guus


