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1. PINK! 

1.1 Ontstaangeschiedenis 
PINK! is de politieke jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren (PvdD). De PvdD is op 28 

oktober 2002 ontstaan uit het idee van een aantal dierenbeschermers om een politieke partij op te 

richten die exclusief opkomt voor dieren, natuur en milieu. Vier jaar na de oprichting van de PvdD, op 

12 september 2006, werd de vereniging PINK! opgericht. De aanleiding hiervoor was dat de PvdD 

haar eerste zetels had verdiend in de Tweede Kamer. 

De eerste vijf jaar van haar bestaan bestond PINK! voornamelijk uit e en bestuur en enkele actieve 

leden die functieloos daaromheen zweefden. Via Facebook, Twitter en YouTube had de organisatie 

een (al dan niet kleine) online aanwezigheid gekregen, maar om een groter aantal mensen een rol 

toe te kunnen wijzen, en het bestuur beter te laten steunen, zijn eind 2011 de eerste afdelingen 

opgericht: Amsterdam; Rotterdam; en Den Haag-Leiden. 

In december 2011 werd de eerste versie van ons beginselmanifest opgesteld, als uitbreiding van 

artikel 2 van de statuten, die ons doel vaststellen. Het aanscherpen van het beginselmanifest heeft 

een jaar voortgeduurd, en deze is dan ook in zowel mei als oktober 2012 herzien. Het 

beginselmanifest beschermt de identiteit van onze organisatie, en is slechts met een meerderheid 

van 4/5e door de leden van een algemene vergadering aan te passen. 

Het volgende voorjaar werd de eerste Brul uitgebracht. Dit ledenblad is eens per half jaar verschenen 

tot het najaar van 2013, maar opgeheven nadat PINK! haar gebruik van papier reduceerde in begin 

2014, en geen adequate manier zag om online te publiceren. 

Op 13 oktober 2013, rond de tijd dat de laatste Brul uitkwam, werd het politiek programma van 

PINK! gepresenteerd, als uitbreiding van haar beginselmanifest. De DenkTank werd opgericht om 

deze te amenderen en actueel te houden. 

Ondertussen waren meerdere nieuwe afdelingen ontstaan, en was het gebruikelijk geworden voor 

een afdeling om een of meerdere provincies te beslaan, in plaats van een (stads)regio. De afdelingen 

dienden ter ondersteuning van het bestuur bij activiteiten en vooral (actieve) ledenwerving. Zij 

hadden weinig autonomie, en waren vaak afhankelijk van het bestuur voor nieuwe initiatieven en 

suggesties voor activiteiten. Er was geen ethos van wederzijds vertrouwen en verantwoordelijkheid 

ontstaan, en stagnatie of verval van een afdeling was meerdere malen voorgekomen. 

De eerste regionale commissies werden eind 2015 opgezet in afdeling Noord-Nederland. Deze 

commissies maakten nog laagdrempeliger participatie van leden mogelijk, maakten de afdeling 

stabieler en lijken voor een kritische massa te hebben gezorgd waardoor de afdeling voldoende 

momentum heeft om verder te groeien. Hiermee is de volgende fase van onze groei geïnitieerd.  
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1.2 Doelstelling 
Het doel van PINK! is als volgt gedefinieerd in artikel 2 van onze statuten: 

De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel jongeren te betrekken bij het 

verwezenlijken van de doelstelling van de Partij voor de Dieren, te weten het opkomen voor de 

belangen van dieren. 

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het organiseren van activiteiten onder de jongeren 

van Nederland en door alle andere wettige middelen die aan het doel van de vereniging bevorderlijk 

kunnen zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord. 

Het bestuur heeft zich als doel gesteld om dit artikel te wijzigen, voornamelijk omdat het feitelijk 

onjuist is. Onze moederpartij heeft meer doelen dan het opkomen voor de belangen van dieren. Op 

allerlei fronten is er systematische verandering nodig in onze samenleving, en lijkt politieke 

besluitvorming het belang van onze kernwaarden - mededogen, duurzaamheid, individuele vrijheid 

en persoonlijke verantwoordelijkheid - te negeren. PINK! zet zich al langere tijd in op fronten anders 

dan dierenwelzijn, en dit zal noodzakelijk blijven. 

1.3 Visie 
Momenteel luidt onze visie als volgt: 

Visie 

We kunnen niet langer ontkennen dat de inrichting van onze maatschappij oneerlijk en onverantwoord is: 

onze gewoontes zijn riskant en schadelijk, en de toekomst van alles waar de mensheid haar invloed op 

uitoefent is onzeker. Helaas negeren velen dit nog steeds, of ze vallen ten prooi aan de propaganda die 

probeert de status quo te behouden, en twijfelen of het wel anders kan. Anders kan wel, doorgaan kan juist 

niet meer. 

Bewustzijn van dieren 

Het lijkt ons evident dat mensen niet de enigen zijn die gevoelens als pijn, eenzaamheid en plezier kunnen 

ervaren. Leed dat niet te verantwoorden valt, zou niet getolereerd moeten worden, en ook dat geldt niet 

alleen voor mensen. 

De overtuiging die hieruit volgt is dat onze huidige samenleving, waarin onverantwoordbaar lijden normaal is 

geworden, met spoed drastisch moet veranderen. De cyclus van generatie -specifieke genocide waaraan 

weerloze diersoorten zijn onderheven kan net zo min worden goedgepraat als het gebruik van kinderen als 

arbeiders, of het houden van slaven. We zijn niet de eerste generatie die moet erkennen, ten koste haar 

economie, dat haar manier van leven niet valt goed te praten, en dat er in de toekomst met walging naar terug 

zal worden gekeken. 

Het inherente recht dat de iedere man ooit door Thomas Jefferson werd toegekend om in vrijheid te leven en 

te streven naar geluk is geen consequentie van zijn manlijkheid, en ook niet van zijn menselijkheid. Het is een 

direct gevolg van ons inzicht in wat het betekent om bewust te zijn, en we kunnen niet toelaten dat dat dieren 

niet wordt gegund gewoon omdat het empatisch vermogen van veel mensen te zwak is om door hun lijden 

geraakt te zijn, of ze uit onwetendheid de schaal van het lijden onderschatten. 
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De schaal van klimaatverandering 

Het is een bewezen feit dat de biosfeer van onze planeet – de leefomgeving van elk individu dat ons bekend is 

– door ons toedoen op potentieel catastrophale wijze aan het veranderen is. De capaciteit van de oceanen om 

CO2 op te nemen heeft rampzalige opwarming tot dusver uitgesteld, maar dit heeft geleid tot verzuring van de 

oceanen, en daarmee het uitsterven van koraalriffen, lang de meest diverse leefomgevingen van de planeet, 

en verdere negatieve gevolgen die wij nog niet kunnen overzien of bevatten. 

Verzuring van de oceanen, stijging van de zeespiegel, Ontbossing, verwoestijning, verwarming van de aarde, 

verlies van biodiversiteit, de groei van plastic soep en de toename van bacteriele resistentie zijn manifestaties 

van de desastreuze gevolgen van onze huidige manier van leven, waarin huidig materieel bezit waardevoller 

wordt geacht dan een wenselijke toekomst. Een schaal van exploitatie en consumptie wordt toegestaan die de 

planeet simpelweg niet aankan. 

Klimaatverandering is niet meer een probleem van de toekomst, en het is zeker niet een probleem waar alleen 

ongeboren generaties aan zullen sterfen. 

Onze verloren democratie 

Vanwege de complexiteit van onze wereld hebben de meeste mensen niet de tijd om de zaken te doorgronden 

waar beleid over gemaakt moet worden. Daarom is een indirecte democratie, waarbij een aantal 

volksvertegenwoordigers wordt gekozen om namens alle burger s beslissingen te nemen, niet alleen 

effectiever dan een directe democratie maar mag er ook weloverwogener beleid van verwacht worden.  

Het wordt echter steeds duidelijker dat ook deze vorm op grote schaal niet werkt. Grote staten zijn zo complex 

dat ook hun politieke leiders ze niet voldoende begrijpen, en slechts een beperkt en vertekend beeld hebben 

van het gebied waarover zij regeren. Ook houden leiders vaak vast aan simplistische modellen om succes te 

meten. Een voorbeeld is dat economische groei wordt gebruikt als maatstaaf voor algehele vooruitgang van de 

samenleving, zonder dat er kritisch wordt gedacht of dit een redelijke indicator is. Grote groepen mensen 

voelen zich terecht niet vertegenwoordigd, ondanks goede bedoelingen van politici.  

Grote bedrijven kunnen zich veroorloven om te zorgen dat ze aandacht krijgen, en kopen zo invloed. Hoe 

verder poltici van het volk afstaan, hoe moeilijker het is om verantwoordelijkheid voor het individu te voelen, 

en hoe makkelijker ze te beïnvloeden zijn. Tegelijkertijd hebben politici met invloed in een groter gebied ook 

meer macht, en zijn ze meer de moeite van het beïnvloeden waard. Geldstromen gaan beleid steeds meer 

bepalen, en democratie wordt plutocratie (geld regeert). Hier is in Brussel duidelijk sprake van , in Den Haag in 

mindere mate ook, en dit moet teruggedraaid worden. Politici moeten het volk dienen. 

Ons gebroken onderwijssysteem 

Het huidige onderwijssysteem heeft fundamenteleproblemen. Het streeft er voornamelijk naar om jongeren 

vast te zetten en om te smeden tot een norm die het huidige systeem ten goede komt. Het onderwijs bestaat 

momenteel uit leerfabrieken waar jongeren veelal worden gedwongen om ongewenste kennis te stampen en 

te presteren onder stressvolle omstandigheden, en dit alles niet om hun eigen geluk en inzicht te 

maximaliseren, maar vooral om de maatschappij zo goed mogelijk te onderhouden. 

De toekomst waar we onze kinderen voor prepareren zal veel uitdagingen en veranderingen met zich 

meebrengen. Het is onze verantwoordelijkheid om, zonder leerlingen angstig te maken, preventief begrip te 

creëren voor het drastische handelen van de overheid dat op termijn nodig zal blijken om de leefbaarheid van 

onze planeet te behouden. 

Onderwijs is er niet alleen om kennis over te dragen, maar vooral ook jongeren te helpen om vaardigheden en 

manieren van denken te ontwikkelen die hen zullen helpen hun leven te benutten en hier met anderen van te 

genieten. 
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Maak werk van je idealen 

Erkenning is een belangrijke stap, maar volkomen waardeloos als het niet tot actie leidt. Wij streven ernaar om 

een samenleving te creëren waarin mensen zich primair identificeren als burgers, niet als consumenten. De 

mensheid is verlamd door onze verslaving aan entertainment. Mensen die terecht woedend zijn over het 

onrecht waar onze wereld van doordrenkt is worden voldoende afgeleid door media, om overtuigd te raken 

dat ze niet kunnen vechten voor een betere wereld, omdat ze het te druk hebben. PINK! wil als beweging alle 

jongeren betrekken die de existentiele en morele crises in de wereld erkennen; die willen (blijven) ervaren hoe  

voldoenend het is om te strijden voor een mooie toekomst; en voor wie mededogen, duurzaamheid, 

individuele vrijheid en persoonlijke verantwoordelijk – de peilers van de Partij voor de Dieren – kernwaarden 

zijn. Laat niemand jou zeggen dat jij machteloos bent, want dat zijn wij niet. 

Onze visie wordt niet beschermd  door de statuten of het HHR van PINK!. 

1.4 Organisatiestructuur 
Onderstaande organogram toont de huidige structuur van PINK!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en een 

algemeen bestuur waar tot 4 andere bestuurders deel van uitmaken.  

Het bestuur werkt in projectteams. Deze kunnen soms toegankelijk gemaakt worden voor leden 

buiten het bestuur. 

In het verleden heeft de vereniging een kantoormedewerker gehad.  
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2. Het orgaan ‘de afdeling’ 
De afdeling is een orgaan van de organisatie die primaire verantwoordelijkheid heeft voor het 

betrekken van de leden in een bepaalde regio. Artikel 16 van de statuten en artikel 19 van het 

huishoudelijk reglement hebben betrekking tot afdelingen. 

2.1 Rol van de afdelingen 
Een afdeling is verbonden aan een regio in Nederland. Iedere afdeling heeft een bestuur, en deze 

heeft de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de doelen van PINK! in die regio. Het 

afdelingsbestuur is verantwoording verschuldigd aan het bestuur van de vereniging, en kan bij het 

bestuur beroep doen op financiële steun en advies.  

Ieder PINK!lid binnen de regio is in principe lid van de afdeling, en het is de verantwoordelijkheid van 

het afdelingsbestuur om ieder afdelingslid dat actief wil zijn de mogelijkheid te geven om hun 

talenten in te zetten voor PINK!. Dit kan a.d.h.v. werkgroepen of commissies, of door ze te 

informeren over landelijke initiatieven zoals de redactie, YouTube productieteam, DenkTank en onze 

onderwijstak. 

De taakstelling van de afdelingen is o.a. het organiseren van (politieke) activiteiten, zoals ludieke 

acties, trainingen, filmavonden en borrels. Ook ondersteunen zij het bestuur bij de ledenwerving 

(promotietour) en het inspelen op regionale actualiteiten mits in dezelfde lijnen als de standpunten 

van landelijk PINK!. Een afdeling organiseert in ieder geval politiek georiënteerde activiteiten, zoals 

debattrainingen, een spreker uit de politiek, een informatieve filmvertoning of een discussieavond.  

2.2 Oprichting van een afdeling 
Het bestuur onderzoekt in welke regio’s voldoende animo is voor een afdeling. Voor die regio’s waar 

het bestuur een afdeling succesvol acht neemt het bestuur het initiatief tot het oprichten van een 

afdeling. Dit doet zij door het uitzetten van vacatures voor de bestuursfuncties. Wanneer minimaal 

drie geschikte kandidaten zijn gevonden voor in ieder geval de voorzitters- en vice-voorzittersfunctie  

wordt de afdeling opgericht. Vanaf dan draagt de afdeling de naam “PINK! -Afdeling [PLAATS OF 

REGIO AFDELING]”. Het streven is om landelijk dekkend te zijn met afdelingen, waarbij elke provincie  

minimaal één afdeling heeft. Dit is echter geen doel op zich, en grote, succesvolle afdelingen moeten 

niet op worden gebroken in minder effectieve afdelingen om dit maar zo snel mogelijk te bereiken.  
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Om de oprichting te bekrachtigen wordt door de beoogde voorzitter van de afdeling en een 

afgevaardigde van het bestuur een oprichtingsdocument getekend. Hiervan worden ook foto’s 

gemaakt door een professionele fotograaf om leden van PINK! te informeren over de oprichting. 

2.3 Groei van een afdeling 
Iedere afdeling kan privileges verdienen door te groeien en bepaalde doelen te halen. Het 

mechanisme waar dit via gaat wordt uitgebreider beschreven in hoofdstuk 8 van dit document. Hoe 

groter de afdeling, hoe meer privileges zij heeft, maar ook hoe meer verantwoordelijkheden.  

2.4 Interactie met andere organen 
In deze paragraaf wordt toegelicht welke verantwoordelijkheden de afdeling heeft naar andere 

organen van de organisatie. Over de verschillende middelen die afdelingen gebruiken voor die 

interactie wordt gesproken in hoofdstuk 6, ‘Communicatie’. 

2.4.1 Bestuur 
Voor de afdelingen is het vaste aanspreekpunt van het bestuur het bestuurslid communicatie van 

PINK!. Het bestuurslid communicatie belt één keer per maand met alle afdelingsvoorzitters. Tijdens 

dit gesprek worden standaard de toekomstige activiteiten besproken en bij behoefte ook het 

functioneren van het bestuur. Daarnaast maken de afdelingen en het bestuur hun notulen wederzijds 

beschikbaar. De afdeling kan advies vragen aan het bestuur of een verzoek doen tot overleg over een 

bepaald onderwerp. Het bestuur kan de afdeling een agendapunt aandragen. Dit kan een sugges tie , 

verzoek, actiepunt of in uitzonderlijk gevallen een commando zijn.  

Ieder half jaar is er vooraf aan de algemene vergadering een voorzittersoverleg waar alle 

afdelingsvoorzitters vergaderen met de voorzitter van de vereniging. Andere bestuursleden van het 

bestuur kunnen ook het initiatief nemen om een dergelijke vergadering op te zetten voor de 

afdelingsbestuurders die hun functie delen, eventueel op verzoek van een afdelingsbestuurder.  

Alle afdelingsbestuursleden hebben toegang tot een besloten Facebookgroep die zij delen met de 

leden van het bestuur. 
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2.4.2. Redactie 
Afdelingen kunnen bij de redactie artikelen indienen over hun activiteiten of initiatieven, en worden 

aangemoedigd de redactie op de hoogte te stellen van interessante ontwikkelingen binnen hun 

regio, of mensen met wie het waardevol zou kunnen zijn om een interview af te leggen. Vuren 

mogen een aantal pagina’s helemaal naar eigen smaak indelen. Dit staat beschreven in sectie 8.3.  

2.4.3 YouTube productieteam 
Een afdeling mag van het productieteam steun verzoeken voor het live-streamen van een activite it,  

of om te helpen met de promotie van een evenement - bijvoorbeeld door het vooraf opnemen van 

een interview met een spreker om interesse te wekken - of een nieuw initiatief. De afdeling bepaalt 

intern welke van haar leden contact mag initiëren met het productieteam, en het is de afdeling die 

ervoor verantwoordelijk is om dubbele en overmatige communicatie te vermijden.  

2.4.4 DenkTank 
Leden van de afdeling mogen de DenkTank benaderen om hulp te verzoeken bij het schrijven van 

een motie of amendement, zowel bij het correct structureren als bij het proces van het bepalen van 

de gewenste inhoud, op basis van feiten en de universele waarden waar PINK! al haar meningen op 

berust. 

De DenkTank heeft een eigen pagina op de website waar staat hoe zij benaderd kunnen worden.  

2.4.5 Educatiecommissie 
De educatiecommissie heeft expertise over didactiek en produceert waardevol materiaal om scholen 

mee in aanraking te brengen, en is dus waardevol voor de afdeling om contact mee te onderhouden 

in verband met haar schoolbezoeken (Zie 8.1.1). 

Grotere afdelingen worden aangeraden een regionale educatie commissie (of equivalent) op te 

zetten die de schoolbezoeken overziet, en die frequent contact kan onderhouden met de landelijke  

commissie, echter dit kan ook de taak van een bestuurslid zijn.  

Wanneer er budget wordt vrijgemaakt voor trainingen van leden die bij schoolbezoeken betrokken 

zijn zal dat aan de Educatie Commissie beschikbaar worden gesteld. Zij bepalen dus wat er op dat 

front mogelijk is, ook door zelf trainingen te verzorgen. Zij informeren in principe de 

afdelingsbesturen hiervan, maar de afdeling kan ook met verzoeken komen.  
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2.4.6 Afdelingen Partij voor de Dieren 
De afdeling onderhoudt namens PINK! contact met afdelingen en werkgroepen van de Partij voor de 

Dieren binnen haar regio. Vonken hoeven dit contact niet te onderhouden, maar de volgende 

vormen van samenwerking zijn een vereiste om een vlam te zijn: 

• Evenementen worden wederzijds doorgegeven 

• Deelname aan demonstraties e.d. wordt gezamenlijk gecoördineerd 

• Wederzijds mag worden verzocht om deelname aan (deel van) een vergadering 

• Wederzijds mag worden verzocht om notulen van vergaderingen in te zien, en mogen 

agendapunten worden aangedragen om in overweging genomen te worden 

• Wederzijds worden vergaderdata tijdig doorgegeven 

Wanneer de lokale afdeling of werkgroep van de Partij voor de Dieren zich niet aan deze vormen van 

samenwerking houdt, dient het bestuur (van PINK!) op de hoogte te worden gesteld, zodat zij hier 

actie op kunnen ondernemen. 

2.4.7 Fracties Partij voor de Dieren 
De afdeling onderhoudt namens PINK!  contact met staten-, gemeente- en waterschapsfracties in 

haar regio. Wanneer een waterschap overlapt met de regio’s van twee afdelingen, dan wordt één 

van de afdelingen aangewezen als primair verantwoordelijk voor het onderhouden van contact. 

Vonken hoeven dit contact niet te onderhouden, maar de volgende vormen van samenwerking zijn 

een vereiste om vlam  te zijn: 

• De fracties weten wie binnen de afdeling verantwoordelijk is voor (enig) social media en hun 

deel van de website, en kunnen deze benaderen met het verzoek om moties, vragen en 

persberichten te delen. 

• De afdeling geeft gehoor aan verzoeken van de fractie om bij specifieke commissie -

vergaderingen e.d. als publiek aanwezig te zijn, ter steunbetuiging. Zij probeert leden te 

motiveren om hierbij aanwezig te zijn. 

De volgende vorm van samenwerking is de Partij  voor de Dieren niet mee akkoord om van haar 

fracties te verwachten, maar afdelingen zijn vrij om het te verzoeken. Het biedt een concrete manier 

om afdelingsleden een gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid te geven bij lokale 

politiek: 

• Wanneer er grote behoefte is vanuit de afdeling om een bepaald punt op gemeentelijk of 

provinciaal niveau op de kaart te krijgen, dan geeft de fractie hier gehoor aan door een 

overlegmoment op te zetten waarin afdelingsleden hun beweegredenen kunnen toelichten.  
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2.5 Splitsing, samenvoeging en opheffing 
Het bestuur beslist in overleg met de afdeling over het splitsen, samenvoegen of opheffen van een 

afdeling. 

Het splitsen van een afdeling zal overwogen worden wanneer er een regio binnen de afdeling is die  

door leden te ver ervaren wordt van de centra van de afdeling om deelname aan activiteiten of 

commissies als laagdrempelig te ervaren, of het bestuur zich slechts capabel voelt om voor een 

kleinere regio verantwoordelijkheid te dragen, en de kleinere regio ten minste één provincie beslaat. 

Succesvolle afdelingen kunnen wel gesplitst worden in regio’s kleiner dan één provincie, maar dit zal 

worden ontmoedigd, omdat het samenwerken met Partij voor de Dieren afdelingen en fracties 

gecompliceerder maakt, en vooral leidt tot het onnodig repliceren van bestuursfuncties. 

Het samenvoegen van afdelingen kan in uitzonderlijke gevallen worden overwogen, maar niet 

wanneer het in strijd is met de wens om in iedere provincie ten minste één afdeling te hebben. De 

voornaamste reden hiervoor is dat grote afdelingen vaak leiden tot regio’s waar geen activiteit is, 

maar waarvan dit niet wordt opgemerkt. 

Het opheffen van een afdeling zal overwogen worden wanneer deze dermate inactief is dat het 

formeel gezien behouden van de afdeling misleidend is. 
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3. Het orgaan ‘de werkgroep’ 
De werkgroep is een orgaan van de organisatie die leden zeer lokaal actief laat zijn voor PINK!, en 

groepen vrienden de mogelijkheid geeft om zich samen in te zetten voor een mooie toekomst. 

Artikel 16 van de statuten heeft betrekking tot werkgroepen. 

3.1 Rol van de werkgroepen 
Een werkgroep is verbonden aan een school, faculteit of bedrijf. Het wordt gevormd door een groep 

vrienden of kennissen die (bijna) dagelijks contact hebben. Wanneer de werkgroep zich  bevindt 

binnen een regio waar een afdeling (vlam of hoger) actief is, dan is deze onderdeel van de 

betreffende afdeling. Anders is deze de verantwoordelijkheid van het bestuur.  

Een werkgroep heeft geen vaste verantwoordelijkheden, maar haar potentiële bestuur moet voor 

haar oprichting wel een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen worden benoemd. 

Haar bestuur bestaat uit minstens drie leden: voorzitter; secretaris en notulist.  

3.2 Oprichting van een werkgroep 
Een groep van drie of meer leden, die bijvoorbeeld een school, campus of werkplek delen, en als een 

consequentie daarvan (bijna) dagelijks samen tijd spenderen, kan een werkgroep oprichten. 

Hiervoor moet haar potentiële bestuur een motivatiebrief opstellen, waar een of meerdere doelen 

worden benoemd. Ook moet beschreven worden welke leden elk van de drie rollen voorzitter; 

secretaris; en notulist op zich nemen. De oprichting van de werkgroep kan door het afdelingsbestuur 

bevestigd worden, maar zij kunnen bij twijfel verzoeken dat het bestuur betrokken raakt bij het 

beslissingsproces, en de verantwoordelijkheid daarvoor op zich neemt.  

Na de bevestiging draagt de werkgroep de naam “PINK!-Werkgroep [ORGANISATIE OF INSTITUUT 

WAAR LEDEN SAMENKOMEN]”. Om de oprichting te bekrachtigen wordt door de beoogde voorzitter 

van de werkgroep en een afgevaardigde van het afdelingsbestuur een oprichtingsdocument 

getekend. Hiervan worden ook foto’s gemaakt door een professionele of amateurfotograaf, om 

leden van PINK! te informeren over de oprichting. 
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3.3 Interactie met andere organen 
In eerste instantie heeft de werkgroep enkel contact met de afdeling waar zij deel van uitmaakt, of  

met het bestuur van de vereniging, wanneer er zich in haar regio geen afdeling bevindt. Aparte 

communicatiekanalen kunnen worden opgezet, maar het afdelingsbestuur heeft hier inspraak over.  

Minimaal ieder half jaar is er een voorzittersoverleg voor alle werkgroepsvoorzitters in de afdeling. 

Deze wordt geleid door de algehele voorzitter van de afdeling. Daarnaast wordt de werkgroep altijd 

ingelicht over activiteiten of evenementen die plaatsvinden in de plaats waar zij is gevestigd, die 

worden georganiseerd of bijgewoond door het bestuur of een commissie van de afdeling. De 

werkgroep licht het  voor haar verantwoordelijke bestuur in over de activiteiten die zij onderneemt. 

3.4 Splitsing, samenvoeging en opheffing 
Omdat werkgroepen aan één plek verbonden zijn, niet een regio, zal in principe geen sprake zijn van 

splitsende of samengevoegde werkgroepen.  

Het opheffen van een werkgroep zal overwogen worden wanneer deze dermate inactief  is dat het 

formeel gezien behouden van de werkgroep misleidend is.  
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4. Het orgaan ‘de commissie’ 
De commissie is een orgaan van de organisatie die steun biedt aan het bestuur boven haar door 

bepaalde nodige taken over te nemen, haar te adviseren, of op een andere wijze, parallel aan of in 

samenwerking met het bestuur, haar doelen na te streven. Artikel 15 van de statuten en artikel 16 

van het huishoudelijk reglement hebben betrekking tot afdelingen. 

Er zijn organen die de naam commissie dragen, maar anders functioneren, zoals de kascommissie en 

de kandidatencommissie. Wat in dit document over commissies heeft op deze niet betrekking. Dit 

geldt ook voor andere landelijke commissies, zoals de educatie commissie. 

4.1 Rol van de commissies 
Commissies bestaan ter ondersteuning van het bestuur bij het uitvoeren van haar taken of ten 

behoeve van het bereiken van specifieke doelen die zij voor de afdeling heeft gesteld. Leden uit de 

hele afdeling kunnen lid worden van de commissie. Het afdelingsbestuur wordt aangeraden om een 

budget vrij te maken voor iedere commissie, op basis van hun behoeften, maar wordt ontraden om 

reiskosten te vergoeden. Dit kan als gevolg hebben dat het voor leden u it bepaalde regio’s van de 

afdeling toch niet haalbaar is zich aan te sluiten bij de commissie, maar dit is moeilijk te voorkomen.  

Samen met de werkgroepen, zijn het de commissies die de waarde van de afdeling bepalen. Zij 

hebben veel minder vaste verantwoordelijkheden dan het bestuur, en kunnen focus leggen op zaken 

die door de leden als echt belangrijk worden ervaren. 

4.2 Oprichting van een commissie 
Het afdelingsbestuur bepaalt welke commissies voor haar van waarde zouden kunnen zijn. 

Commissies die hieronder worden toegelicht mogen zonder expliciete toestemming van het bestuur 

worden opgezet, mits aan genoemde eisen wordt voldaan. Het afdelingsbestuur is vrij om andere 

commissies te willen oprichten, maar moet daarvoor wel goedkeuring verzoeken van het bestuur, 

aan de hand van een omschrijving van de commissie, en een lijst afdelingsleden die er zitten in zullen 

hebben. Het bestuur bepaalt welke bevoegdheden een commissie worden toegekend, op basis van 

de wensen van de afdeling. 

Een commissie bestaat uit één coördinator, met tenminste twee andere leden. Bestuursleden 

mogen ook deel uitmaken van een commissie. Een regionale commissie mag een landelijke of 

internationale focus hebben. Als een commissie een functie heeft die maar door één groep binnen 
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de organisatie hoeft te worden uitgevoerd, mag dit alleen zolang er niet een andere afdeling is waar 

er een wens is eenzelfde commissie op te zetten. Dan moeten de commissies fuseren tot een 

landelijke commissie. 

Hieronder volgt een overzicht van commissies die het bestuur heeft gedefinieerd, en die afdelingen 

vrij op kunnen zetten, mits aan de eisen, waaronder die van de statuten en het HHR, wordt voldaan.  

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur, vooral het bestuurslid acties, door (te helpen met) het organiseren van 

activiteiten en evenementen              

Eisen - Een bestuurslid acties          

(Mogelijke) taken - Het organiseren van activiteiten, en alles wat daarbij komt kijken.       

Bevoegdheden - Namens de afdeling oriënteren op locatie, catering en andere zaken; kalender van de website 

beheren en evenementen aanmaken op Facebook via de afdelingspagina. Leden van de commissie kunnen 

geen financiële toezeggingen doen zonder toestemming van de penningmeester, en alle activiteiten, oo k waar 

geen budget of coördinatie/samenwerking met een andere organisatie voor nodig is, hebben algemeen 

goedkeuring nodig. 

EDUCATIECOMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur, vooral het bestuurslid promotie, in haar educatieve verantwoordelijkheden  

Eisen - Een bestuurslid promotie  

(Mogelijke) taken – Contact initieren en onderhouden met scholen in de regio; gastlessen verzorgen; 

lesprogramma’s opzetten en anderen hierbij betrekken.  

Bevoegdheden – Volgens standaard procedure of via een bekende contact opnemen met scholen in de regio 

(zie handboek gastlessen); relevante pagina’s van de website beheren. 

INTERNATIONALE COMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur in haar (uiteindelijke) verantwoordelijkheid om internationale studenten te 

betrekken in de afdeling  

Eisen - Afdeling is minstens een Vlam  

(Mogelijke) taken - Vertalen promotiemateriaal en afdelingspagina van website; zorgen dat activiteiten van de 

afdeling voldoende rekening houden met internationale studenten; manieren vinden voor internationale 

studenten om van waarde te zijn voor onze beweging.  

Bevoegdheden - Plaatsen en editen van berichten op Facebook of parallelle Engelse Facebook-account 

beheren; afdelingspagina’s op de website beheren 

MEDIACOMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur, vooral de beheerder, in haar communicatieve verantwoordelijkheden 

Eisen - Afdeling is minstens een Vlam  

(Mogelijke) taken - Social media beheren; verzorgen van bepaalde soorten posts met vaste regelmaat (zoals 

ons Debat op Dinsdag); persberichten opstellen over activiteiten; pers uitnodigen naar ev enementen. 
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Bevoegdheden - Plaatsen en editen van berichten op Facebook; namens de afdeling pers contacteren. Leden 

van de commissie mogen niet zonder feedback en toestemming van twee leden van het afdelingsbestuur een 

persbericht versturen. 

NETWERKCOMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur, vooral de secretaris, bij het onderhouden van contact met relevante andere 

organisaties 

Eisen - Afdeling is minstens een vlam  

(Mogelijke) taken - Eventueel het benaderen van scholen; contact initieren en onderhouden me t niet-politieke 

organisaties; andere organisaties die voor elkaar van waarde kunnen zijn met elkaar in contact brengen; een 

database vormen en onderhouden met alle mensen met wie de afdeling contact heeft gehad of die deel van 

de afdeling waren.  

Bevoegdheden - Beheren van een eigen email-adres. Bij alle emails moet de afdelingssecretaris als CC of BCC 

worden toegevoegd aan de verzendlijst. 

POLITIEKE COMMISSIE 

Beschrijving - Steunt het bestuur, vooral het bestuurslid politiek, in haar politieke verantwoordelijkheden  

Eisen - Een bestuurslid politiek  

(Mogelijk) taken - contact onderhouden met en steun bieden aan fracties van de Partij voor de Dieren; 

bijhouden van regionale politieke ontwikkelingen en bepalen wanneer hier op moet worden ingespeeld; 

participeren in politieke besluitvormingen in gemeentes waar Partij voor de Dieren niet vertegenwoordigd is; 

samenwerken met andere PJOs.  

Bevoegdheden – Inhoud politiek programma interpreteren voor lokale kwesties; namens PINK! spreken bij het 

uitdragen van standpunten; namens de afdeling communiceren met andere politieke organisaties  

4.3 Interactie met andere organen 
Primair heeft de commissie intern vooral contact met het afdelingsbestuur, maar contact met 

andere equivalente commissies, om ervaring uit te wisselen, is ook waardevol.  

Commissies kunnen ook niche rollen binnen de vereniging hebben. Zo kan een politieke commissie  

kan met de redactie afspreken onderzoek te doen naar bepaalde onderwerpen; een 

uitwisselingscommissie van een grensprovincie kan contact onderhouden met relevante PJOs in 

(een) buurland(en); en in een stad met veel buitenlandse studenten uit een specifiek land kunnen zij  

een commissie opzetten die zich bezighoudt met de dierenrechtenbeweging in hun land, en 

contacten legt die van waarde kunnen zijn voor het bestuur, of zelfs de Animal Politics Foundation.  
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5. Het afdelingsbestuur 

Het afdelingsbestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, secretaris en beheerder (equivalent van 

het bestuurslid communicatie van het verenigingsbestuur). Daarnaast kan het bestuur worden 

uitgebreid met vier algemene bestuursfuncties die elk hun specialisatie hebben, namelijk: financien, 

politiek, acties en promotie. Een lid van het bestuur mag niet tevens bestuurslid zijn bij een afdeling. 

Een landelijk bestuurslid mag wel actief lid zijn bij een afdeling. Het afdelingsbestuur komt minimaal 

één maal per maand bijeen, maar tweemaal per maand wordt sterk aangeraden. Voor de 

vergadering wordt een agenda opgesteld en van de vergadering worden notulen opgesteld, die 

beschikbaar worden gesteld aan het bestuur door deze in de afdelingsdrive te plaatsen.  

5.1 Rollen binnen het bestuur 
Momenteel is de grootte van het afdelingsbestuur beperkt tot 7 mensen. Dit maakt een goede 

taakverdeling mogelijk, maar beschermt tegen onoverzichtelijke bestuursvergaderingen, en de 

onmogelijkheid om vergaderingen in te plannen. 

Van alle bestuursleden kan worden verzocht dat zij naar evenementen gaan om de afdeling te 

representeren. Dit kunnen lezingen, debatten of uitjes zijn.  

5.1.1 Voorzitter 
De voorzitter is de bindende factor binnen de afdeling. Hij of zij kan goed netwerken en zit de 

vergaderingen van het afdelingsbestuur voor. Ook is de voorzitter ervoor verantwoordelijk dat 

deadlines worden vastgesteld en nageleefd en is hij of zij het eerste aanspreekpunt voor het bestuur.  

De voorzitter is eindverantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling. Ondanks dat anderen in 

de afdeling verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor specifieke handelingen of vaste taken, 

blijft de voorzitter eindverantwoordelijk omdat hij of zij verantwoordelijk is voor het delegeren. 

Momenten dat de voorzitter niet betrokken is bij een beslissingsproces, waar deze niet duidelijk 

gedelegeerd is aan (een) ander(en), zouden uitzonderlijk moeten zijn.  

De voorzitter heeft ook de rol van coach, en moet trachten het beste uit de afdeling te halen , en dat 

kan alleen door het beste uit alle individuen te halen die er een deel van vormen. De voorzitter helpt 

actieve afdelingsleden zichzelf te ontplooien binnen de organisatie, maar ook in het algemeen.  

In eerste instantie is het aan de voorzitter om de vergaderfrequentie van het bestuur vast te ste llen, 

en dit heeft grote consequenties voor de effectiviteit van de afdeling. Veel afdelingen vergaderen 

eens per twee weken.  
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5.1.2 Secretaris 
De secretaris is verantwoordelijk voor het plannen van de bestuursvergadering, de agenda en de 

notulen van de vergadering. De secretaris houdt ook de activiteitenkalender en de actiepuntenlijst 

van de afdeling bij (eventueel samen met de voorzitter). Daarnaast houdt de secretaris van een 

afdeling het bestuur op de hoogte van de plannen en activiteiten van zijn/haar afdeling en is het 

aanspreekpunt voor secretaris-overleggen. In principe is de secretaris verantwoordelijk voor 

communicatie naar de leden van de afdeling, en ook het overzichtelijk houden van de Drive van de 

afdeling, maar deze verantwoordelijkheden kunnen herverdeeld worden.  

5.1.3 Beheerder 
De beheerder is verantwoordelijk voor het onderhouden van de afdelings ’ deel van de website en 

haar sociale media. De beheerder heeft ook een overkoepelende functie als het gaat om: het 

aanleveren van teksten en het inplannen van Facebook/Twitter berichten (in samenwerking met 

diens mede-bestuursleden) over bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd of bijgewoond.  

Daarnaast ondersteunt de beheerder bij het organiseren van activiteiten en eventueel de promotour. 

Communicatie wordt uitgebreider behandeld in hoofdstuk 6 van dit document. 

5.1.4 Bestuurslid acties 
Het bestuurslid acties is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende activiteiten zijn voor de leden in 

de afdeling. Hij of zij overziet als een soort project manager de realisatie  van deze activiteiten en 

zorgt dat ze zo waardevol mogelijk zijn, in lijn met het handboek activiteiten. Ook is hij of zij 

verantwoordelijk voor deelname van de afdeling aan landelijke acties zoals de voormalige 

Nietommijnnek en Dierproefweigeraars, en een waardevolle bijdrage van de afdeling in 

campagnetijd. 

5.1.5. Bestuurslid financien 
Het bestuurslid financien stelt jaarlijks een begroting en bewaakt het budget gedurende het jaar. Ook 

draagt hij of zij zorg voor de betaling van facturen. Het bestuurslid financien is het aanspreekpunt 

wat betreft financiële kwesties binnen zijn of haar (afdelings)bestuur, en onderzoekt ook 

mogelijkheden voor aanvullende fondsen en projectaanvragen. De financiën worden uitgebreider 

behandeld in hoofdstuk 7 van dit document. 

5.1.6 Bestuurslid politiek 
Het bestuurslid politiek is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende politieke inh oud is bij 

ledenactiviteiten. Hij of zij kan PINK! ook vertegenwoordigen op debatten en onderhoudt contact 

met andere politieke jongerenorganisaties en regionale werkgroepen en fracties van de partij.  



 
 

20 
 

5.1.7 Bestuurslid promotie 
Het bestuurslid promotie is verantwoordelijk voor de promotie van PINK! op lokale markten en 

festivals. Hij of zij plant de promotour, zorgt voor materialen, huurt stands en werft leden die de 

stand willen bemannen. Tenzij anders bepaald is de bestuurslid promotie ook verantwoordelij k voor 

contact met onderwijsinstellingen in de regio, waaronder ook het verzorgen van gastlessen valt.  

5.1.8 Vice-voorzitter 
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter indien nodig - zowel ad hoc als permanent, mocht de 

voorzitter diens taak op moeten geven voordat een eventuele junior voorzitter voldoende is 

voorbereid om de functie over te nemen. Vice-voorzitterschap is de taak van een ander bestuurslid, 

en niet een losstaande functie voor een achtste persoon.  

5.1.9 Junioren 
Een junior is een (jong) lid dat gecoacht wordt door een specifiek bestuurslid om diens positie op 

den duur over te nemen. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, 

maar wel de verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur op zich te nemen. Er kunnen 

ten hoogste evenveel junioren zijn als dat er bestuursleden zijn, want er kan geen junior zijn voor 

een positie in het bestuur die niet is gevuld. Een bestuurslid kan een junior zijn voor een andere 

functie. 

Coaching van junioren kan verschillende vormen aannemen, van het aanraden van waardevolle 

boeken of documentaires, tot het meedraaien terwijl een bestuurslid bepaalde taken uitvoert. Van  

het samen reflecteren op trainingen waar de junior aan heeft meegedaan, tot het bediscussiëren 

van de rol van de bestuurslid en het belang van de verschillende taken die deel uitmaken van zijn of  

haar pakket. 
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5.2 Wijzigingen in de bestuurssamenstelling 
Wanneer iemand als bestuurslid wil aantreden, kan dat door een vrijwilligerscontract in te vullen dat 

hen door de voorzitter van de afdeling beschikbaar kan worden gemaakt via het besloten deel van 

de website. Bij het elektronisch ondertekenen van dit contract wordt hun informatie gebruikt om de 

pagina van de afdeling te actualiseren. Binnen enkele dagen zal het nieuwe bestuurslid toegang 

krijgen tot de Google Drive, en worden verwelkomd binnen de PINK!-afdelingen groep op Facebook. 

Eventuele toegang tot de webmail wordt intern geregeld, en toegang tot de website editor moet 

apart worden aangevraagd. 

Wanneer een bestuurslid van positie wil wisselen, moeten zij met toestemming van de 

afdelingsvoorzitter het bijbehorende contract goedkeuren. Nadat deze aanpassing door de 

voorzitter van de afdeling is goedgekeurd verandert de informatie op de website en is de wijziging 

van kracht. Wanneer de voorzitter een nieuwe positie op zich neemt, moet dit door de vice -

voorzitter worden goedgekeurd, die vervolgens de functie van voorzitter toegewezen krijgt. 

Wanneer een bestuurslid wil aftreden, dienen zij dit een zeker termijn vantevoren aan te geven, 

zoals beschreven in het vrijwilligerscontract. Vervolgens kunnen zij hiervoor op de website hun 

contract eindigen. Nadat deze aanpassing door de voorzitter van de afdeling is goedgekeurd 

verandert de informatie op de website en is de beëindiging van kracht. 

Het bestuur dient automatisch melding te krijgen van alle contractwijzigingen. 

Wanneer de afdeling een junior heeft voor de positie die wordt vrijgesteld, kan de voorzitter het 

aantreden van de junior synchroniseren met het aftreden of overstappen van het bestuurslid.  

5.3 Begroting en budgetaanvraag 
De afdeling stelt één maal per jaar, in oktober, voor het komende jaar een begroting samen middels 

het format voor budgetaanvragen. Het bestuur verstrekt het format jaarlijks aan de afdelingen. 

Daarnaast is het advies aan de afdelingen om een werkplan op te stellen met daarin afspraken die 

men niet kwijt kan in de budgetaanvraag. Tijdens vergaderingen van het afdelingsbestuur komen de 

planning van de activiteiten en de financiële en inhoudelijke voortgang voldoende aan bod. Welke 

zaken wel en niet declarabel zijn is terug te vinden in het declaratieprotocol, te vinden in de Google 

Drive en de website. 
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6. Communicatie 

Hoewel afdelingen zoveel mogelijk autonoom zijn, zijn er toch bepaalde regels waarvan wordt 

verwacht dat zij zich eraan houden, vooral op het gebied van communicatie. Enerzijds is dit omdat 

andere organisaties met wie gecommuniceerd wordt bepaalde verwachtingen zullen hebben, en dus 

moeten afdelings(bestuurs)leden houvast hebben om onzekerheid te vermijden. Anderzijds is dit om 

het bestuur te beschermen. Zij draagt eindverantwoordelijkheid voor de hele vereniging, maar kan 

niet alles overzien, tenzij we groei tegengaan. Zolang duidelijke afspraken niet onnodig beperkend 

zijn, zijn ze waardevol om misverstanden en problmen te voorkomen. Als er zaken omtrent 

communicatie onduidelijk zijn, en niet worden opgehelderd door dit hoofdstuk van het handboek, is 

het verzoek om contact op te nemen met het bestuurslid communicatie. Deze zal vragen direct 

kunnen beantwoorden, en het handboek zal zo snel mogelijk worden aangevuld.  

6.1 Interne communicatie 
Iedere afdeling krijgt een eigen e-mailadres [NAAM AFDELING]@pinkpolitiek.nl voor de 

communicatie naar leden en het bestuur. De voorkeur gaat uit naar het gebruik van dit e -mailadres 

en geen privéaccounts. Wanneer een mail gestuurd wordt naar meerdere personen of instanties die  

niet met elkaar verbonden zijn worden de ontvangers als BCC toegevoegd zodat hun e -mailadressen 

wederzijds onzichtbaar zijn. Bij het verzenden van een mail, stuur het naar de mensen die er actie  op 

moeten ondernemen, en CC mensen die er alleen van op de hoogte moeten zijn.  

 

Een afdeling heeft toegang tot de e-mailadressen van leden binnen haar regio. Het bestuur raadt 

overbodig of overmatig mailen naar leden in de regio af. Via mail kunnen leden bijvoorbeeld worden 

opgeroepen campagne te voeren bij verkiezingen of op de hoogte worden gesteld van vrije  functies 

binnen de afdeling of landelijke organen van PINK!. 

 

Alle afdelingsbestuursleden worden toegevoegd aan de Facebook groep ‘PINK! -afdelingen’ voor 

afdeling overstijgende communicatie. Daarnaast raad het bestuur aan een eigen afgeschermde 

faceboekgroep PINK! – afdelingsbestuur [NAAM AFDELING] op te richten of een BaseCamp project  te 

laten opzetten voor intern overleg, alsook een Whatsapp-groep voor het dagelijkse contact van het 

bestuur te creëren. 

Het bestuur kan ook overwegen om een WhatsApp groep aan te maken voor alle actie ve leden in de 

afdeling. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat sommige mensen hun 

telefoonnummer graag privé houden, en dus altijd om toestemming moet worden gevraagd. Het is 
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ook mogelijk een link te creëren waarmee mensen automatisch toegang krijgen tot de groep. Deze 

kan bijvoorbeeld met nieuwe leden worden gedeeld via een welkomstmail.  

6.2 Externe communicatie 
Mailingen naar externe personen, zoals de pers, andere organisaties of afdelingen, fracties of andere 

organen van de Partij voor de Dieren, gaan via het officiële pinkpolitiek e -mailadres. Wanneer een 

mail gestuurd wordt naar meerdere personen of instanties die niet met elkaar verbonden zijn 

worden de ontvangers als BCC toegevoegd zodat hun e-mailadressen wederzijds onzichtbaar zijn. 

6.3 Persberichten en woordvoering 
De woordvoering wordt in principe gedaan door de voorzitter van de afdeling. Persberichten word en 

altijd afgestemd met de het dagelijks bestuur van PINK!. Hiervoor is de voorzitter in principe 

aanspreekpunt. In de Google Drive staat een perslijst waar gebruik van kan worden gemaakt. Deze 

wordt in principe jaarlijks geactualiseerd. In dezelfde Drive staat een handleiding met template  voor 

het opzetten van een persbericht. Hier is ook voldoende informatie over te vinden op het internet.  

6.4 Social media 
Social media is een waardevolle manier om actieve en passieve betrokken te houden bij de 

organisatie en de thema’s waar zij zich op richt, maar ook om een wijder publiek te bereiken en aan 

te spreken. Omdat het voor veel mensen de voornaamste manier is waarop zij met PINK! in 

aanraking komen, is het erg belangrijk dat wij ons professioneel neerzetten, en het bestuur staat dan 

ook niet toe dat afdelingen zonder uitdrukkelijk toestemming op enig platform een eigen account 

creëren. Weloverwogen gebruik wordt gestimuleerd en zo goed mogelijk gefaciliteerd.  

6.4.1 Facebook 
PINK! heeft een Facebookpagina waarop regelmatig content wordt geplaatst en waar evenementen 

worden aangemaakt. De beheerder van elke afdeling wordt beheerder van de pagina tenzij de 

afdeling een andere verantwoordelijke aanwijst. Deze persoon kan dan ook content plaatsen en 

evenementen aanmaken. De beheerders van de pagina dienen zich te houden aan het Social Media 

beleid van het bestuur. 

 

Het is mogelijk om een eigen openbare Facebookpagina uit naam van een PINK!-afdeling te beheren. 

Hiervoor moet een afdeling laten zien dat zij in staat is om regelmatig zinnige content te plaatsen, 

door samen met het landelijke bestuurslid communicatie een concept content-kalender op te zetten, 
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die houvast kan geven tijdens de eerste 2 maanden van het gebruik. De beheerder wordt (passend 

genoeg) als beheerder aan de afdelingspagina toegevoegd, maar maakt hier in principe geen gebruik 

van. Verdere regels of principes staan in het Social Media protocol.  

6.4.2 Twitter 
Eerstegraads vonken hebben het recht om een twitter account aan te maken en te gebruiken. 

Hiervan wordt verwacht dat er ten minste één tweet per dag wordt gedeeld, waarbij retweets van 

andere PINK! of PvdD accounts niet worden geteld. Gebruik van twitter wordt aangeraden bij 

evenementen die via live-stream te volgen zijn, of in andere gevallen waar snelle interactie het doel 

is. Verdere regels of principes staan in het Social Media protocol.  

6.4.3 Instagram 
Eerstegraads vlammen hebben het recht om een instagram accound aan te maken en te gebruiken. 

Instagram biedt afdelingen een eenvoudige manier om te laten zien wat PINK! in hun regio doet 

door het plaatsen van foto’s en video’s. Bij het plaatsen van een foto of video wordt verwacht dat de 

locatie wordt aangegeven en mensen in de foto getagd worden. Het loont ook om veel hashtags (#)  

te gebruiken, die het mogelijk maken om naar de term waar ze voor zijn geplaatst te zoeken. Dit 

vergroot het bereik, en het aantal likes op een post. 

Zolang zij geen eigen account hebben kunnen afdelingsbestuursleden, of commissieleden  met wie 

dit is afgesproken, foto’s en video’s sturen naar de beheerder van het instagram account (te  vinden 

op onze website (contact/social media). Diegene zal soms kiezen om het ook op Facebook en/of 

twitter te delen. 

Houd rekening met het volgende: 

• Het profiel is openbaar. Het is voor alle volgers te zien welke foto’s zijn geliked.  

• Het is mogelijk om erg veel tags te gebruiken om meer likes te krijgen, maar het wordt van 

afdelingen verwacht dat zij alleen relevante tags gebruiken. 

• Foto’s dienen vierkant uitgesneden te worden. 

• Engelse tags werken over het algemeen beter dan Nederlandse. 

• In de omschrijving dien je #pinkpolitiek te gebruiken wanneer je vertelt over PINK!, zo 

kunnen gebruikers die deze hashtag zoeken alle foto’s vinden. (Dit is anders dan 

@pink.politiek. Dat zorgt er alleen voor dat pink.politiek een melding krijgt)  

• De beschrijving van de foto of video moet niet te lang zijn, omdat dit niet past bij de 

vluchtige manier waarop de meeste mensen Instagram gebruik. 

• Het is gebruikelijk om leden of organisaties die jou volgen ook terug te volgen.  
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6.4.4 Overig 
Afdelingen kunnen niet actief zijn op social media waar PINK! geen landelijke aanwezigheid heeft. 

Actieve afdelingsleden die enthousiast zijn over een bepaald medium dat nog niet door de 

vereniging wordt benut, kunnen in overleg gaan met het bestuur over het opzetten van een landelijk 

account. Dit geldt bijvoorbeeld voor Flickr, Snapchat en LinkedIn.  

6.4.5 Vormgeving 
Om professioneel over te komen, is het erg waardevol om aandacht te besteden aan de vormgeving 

van social media. Denk hierbij aan de profielfoto’s en banners van accounts die de afdeling beheert,  

maar ook de layout van je Facebook pagina. Onder settings (rechtsboven) > edit page (menu links) 

vindt men een lijst opties om de opmaak van de afdelingspagina aan te passen. 

Maak gebruik van de officiële vormgeving en logo’s van PINK!. Het is niet toegestaan het logo aan te  

passen of de afdelingsnaam hierin te verwerken. 

6.5 Website 
De afdeling heeft een eigen deel van de website. Een deel hiervan, het bestuursoverzicht, wordt 

automatisch ingevuld aan de hand van de informatie in de vrijwilligerscontracten. Die wordt 

toegelicht in sectie 5.3 ‘Bestuurswijzigingen’. Een deel van dit proces is het toevoegen van een 

bioblurb en foto van ieder bestuurslid, om benaderbaarheid te bevorderen. 

Daarnaast bevat de hoofdpagina van de afdeling een agenda met alle aankomende evenementen en 

vergaderdata van commissies. Het wordt aangeraden om gebruikers zaken in de agenda toe te laten 

voegen aan hun Google of Microsoft calendar. Het bestuurslid communicatie van het bestuur kan 

uitleggen hoe dit kan. 

Iedere commissie en werkgroep binnen de afdeling kan een eigen pagina toegewezen krijgen, mits 

ze deze voldoende zullen benutten. Hier kunnen o.a. de doelen van het orgaan worden toegelicht en 

kunnen de leden zichzelf voorstellen. 

6.6 Data opslag 
Elke afdeling krijgt een eigen map voor dataopslag in Google Drive. Alle afdelingsbestuursleden 

krijgen rechten om te bewerken. De afdeling is zelf verantwoordelijk voor de indeling van 

documenten binnen deze map. Zaken als werkplannen, agenda’s, agendastukken en notulen moeten 

hier minimaal worden opgeslagen. Binnen de map staat een link naar een map waar documenten 

staan die voor alle afdelingen relevant zijn.  
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7. Financiën 

Financiën zijn voornamelijk de verantwoordelijkheid van de penningmeester van het bestuur. Hij  of  

zij moet zorgen dat er een balans is tussen inkomsten en uitgaven, en wordt hierop gecontroleerd 

door de kascommissie en de accountant. 

PINK! heeft in wezen twee bronnen van inkomsten: leden en zetels. Ieder lid betaalt contributie , en 

ieder lid tussen de 14 en 28 is subsidiabel, wat wil zeggen dat de overheid voor ieder lid van die 

leeftijd een bepaald, fluctuerend bedrag uitbetaalt aan PINK!. Daarnaast krijgt PINK! jaarlijks een 

bedrag op basis van het aantal zetels dat de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer heeft.  

7.1 Jaarbudget 
De afdeling doet in oktober een budgetaanvraag bij het bestuur voor het komende kalenderjaar, op 

basis van haar jaarplan. Voor deze aanvraag geldt een plafond op basis van de fase en graad van de 

afdeling. Het bestuur kan kiezen om bepaalde kosten ten behoeve van de afdelingen toch niet op 

het afdelingsbudget te laten drukken, en geeft dit tijdig aan.  

Op basis van de aanvraag stelt het bestuur het afdelingsbudget vast. Uiterlijk dertig dagen na het 

indienen van het werkplan laat het bestuur weten of het werkplan en dus het budget akkoord is.  

De begroting moet per jaar worden bepaald, omdat het afdelingsbudget deel vormt van de totale 

begroting van PINK! dat ook per jaar wordt vastgesteld. 

Wanneer een afdeling tijdens het jaar een hogere graad of fase bereikt, dan wordt hen in principe 

een deel van het resulterende budgetsplafondverschil beschikbaar gesteld gelijk aan het resterende 

deel van het kalenderjaar. Dergelijke groei moet worden geanticipeerd in de begroting van PINK!, en 

dit kan niet perfect worden gedaan. Het is dus mogelijk dat groei te klein ingeschat wordt, en extra 

financiële middelen niet beschikbaar zijn tot het volgende kalenderjaar.  

7.2 Administratie en rapportages 
De gemaakte kosten worden centraal geadministreerd en betaald op basis van facturen en 

declaraties. Eens per kwartaal ontvangen de afdelingen een financiële rapportage van hun gemaakte 

kosten. Zo kunnen zij bijsturen op hun budget. Indien er grote afwijkingen zijn tussen de realisatie  en 

begroting moeten deze worden toegelicht aan de penningmeester van het bestuur. Door de 

subsidieregels is het jaarlijks behalen van de afgesproken budgets belangrijk. Het is niet mogelijk 

budget te sparen over de jaren heen.  
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7.3 Fondsenwerving 
Het bestuurslid financien van de afdeling is verantwoordelijk voor het zoeken naar aanvullende 

fondsen voor de activiteiten en projecten van de afdeling.  

7.3.1 Privéfondsen 
Om voor projectsubsidie in aanmerking te komen bij een privéfonds dient er bij het project vrijwel 

altijd een globaal maatschappelijk belang te zijn. Dat sluit activiteiten die alleen voor leden zijn in 

principe uit. Een evenement mag overigens wel kleinschalig zijn. Zolang het voor vele mensen 

toegankelijk is, en een maatschappelijk doel heeft, is het de moeite  waard om te proberen een fonds 

te strikken. 

Het is onbegonnen werk om zelf alle mogelijke fondsen te onderzoeken. Bij de Nationale  Jongeren 

Raad (NJR) in Utrecht zijn bestanden beschikbaar waar alle fondsen in te vinden zijn. Deze kunnen 

alleen ter plaatse geraadpleegd worden, en het maken van kopieën is niet toegestaan.  

Zorg altijd voor een professionele indruk en stuur jouw aanvraag nooit te snel op. Fondsen houden 

niet van slordigheden en van verbeterwerk achteraf. Denk dus op voorhand goed na ove r wat je 

precies wil doen en schrijf verzorgd. De meeste fondsen letten echt op details en houden van 

spitsvondigheden. Creatief zijn loont. 

7.3.2 Belangrijke punten bij aanvraag 
• Begin door jezelf voor te stellen. Geef aan dat je actief bent voor PINK!, en wat je functie is. 

• Beschrijf duidelijk je project: wat je wil doen; wanneer; waar; met hoeveel mensen als 

personeel (of vrijwillig). Geef ook aan hoeveel bezoekers je verwacht. Wees zo concreet 

mogelijk. 

• Maak een duidelijke begroting. Laat zien dat je over het kleinste detail nagedacht hebt. Het 

is cruciaal dat je laat zien dat je aan alles hebt gedacht. Daarmee toon je je professionaliteit,  

en laat je zien dat je een betrouwbare partner bent. Op basis van je begroting zal je ook geld 

krijgen van dat fonds. Schat dus zeker niets te laag in, maar blijf wel realistisch.  

• Wees je er bewust van dat geld dat je gekregen hebt, maar niet hebt opgebruikt, zal worden 

teruggevraagd. 

• Betrek meerdere partijen bij de organisatie. Ga op zoek naar expertise. Je he bt vaak zelf niet 

alle kennis in huis om een groots project op te zetten. Geef duidelijk in de aanvraag aan met 

wie je samenwerkt, en wie welke competentie heeft. 

• Soms kan het handig zijn om meerdere fondsen te betrekken bij je evenement. Let dan wel 

goed op, want sommige fondsen werken nooit met een ander fonds samen, en haken dan 

af. Ga dit daarom op voorhand na bij de NJR, of eventueel bij het fonds zelf.  
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7.3.3 Overige Fondsen 
Ook bij bijvoorbeeld de EU en gemeentes kunnen fondsen worden aangevraagd. Er bestaan ook 

subsidies om workshops en trainingen te volgen in het buitenland. Daarnaast hebben sommige 

provincies een apart potje geld voor activiteiten van politieke jongerenorganisaties. Het kan dan zijn 

dat dit moet worden aangevraagd via een overkoepelende stichting waar je je als afdeling bij aan 

kunt sluiting. Ook over dit soort fondsen is het goed om te rade te gaan bij de NJR. Zij hebben zelf 

veel kennis, maar ook een uitstekend netwerk, waardoor ze met iedere vraag raad weten.  

7.4 Declaraties 
In het declaratieprotocol staat beschreven welke kosten door de afdeling kunnen worden 

gedeclareerd, en hoe dit proces verloopt. Het declaratieprotocol staat in de gedeelde Drive, en op de 

website (onder ‘intern/statuten en reglementen’). Ook he t standaard declaratieformulier staat op 

beide plekken. 
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8. Niveaus van afdelingen 

Gamificatie is het toepassen van aspecten die games leuk of verslavend maken, in de echte wereld, 

om mensen te stimuleren daarin handelingen te verrichten of vooruitgang na te streven. Het is een 

vrij nieuw fenomeen, dat erg krachtig blijkt wanneer het goed wordt toegepast. Door gamificatie 

worden afdelingsleden gestimuleerd om aan groei te werken, en niet alleen het onderhouden van 

wat bestaat. Op moment van schrijven is PINK! de enige politieke organisatie die gamificatie benut 

op structureel niveau. 

8.1 Vereiste aspecten van groei 
Hier volgt een overzicht van alle aspecten die in zekere mate zullen worden vereist van afdelingen 

om verder te groeien, met een toelichting voor de eis. Niet alles in dit overzicht wordt in welke mate 

dan ook van kleine afdelingen verwacht. In 8.3 wordt voor iedere fase beschreven welke eisen er 

gelden. 

AANTAL BESTUURSLEDEN 

Beschrijving - Een afdeling kan bestaan zolang het een bestuurskern heeft, maar mag tot zeven bestuursleden 

hebben. Behalve de kernfuncties is er in een afdelingsbestuur ook ruimte voor een  bestuurslid 

financien,  bestuurslid acties, bestuurslid promotie en bestuurslid politiek.  

Waarom - Het bestuur is het hart van de afdeling, en bepaalt voor een groot deel haar potentieel. Een grote 

afdeling heeft een groter bestuur nodig om haar goed te leiden, en haar zichtbaarheid te vergroten.  

AANTAL JUNIOREN 

Beschrijving - Een junior is een (jong) lid dat gecoacht wordt door een specifiek bestuurslid om diens positie op 

den duur over te nemen. De functie van junior brengt geen verantwoordelijkheden met zich mee, maar wel de 

verplichting op den duur de gekozen functie in het bestuur op zich te nemen. Er kunnen ten hoogste evenveel 

junioren zijn als dat er bestuursleden zijn, want er kan geen junior zijn voor een positie in het bestuur die niet 

is gevuld.  

Waarom - Een grote zorg voor afdelingen is altijd continuïteit geweest. Door vooruit te denken aan de 

volgende generatie bestuursleden komt er zekerheid, continuïteit en stabiliteit in de afdeling. Daarnaast gaat 

kennis en ervaring in mindere mate verloren, en kan de afdeling evolueren. Om te kunnen rekenen op het zo 

zorgeloos mogelijk voortbestaan van de afdelingen zijn junioren nodig. 
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AANTAL ACTIEVE LEDEN 

Beschrijving - Een actief lid is een lid die een bepaalde functie of verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. 

Hiertoe worden niet alleen leden gerekend die een functie hebben binnen de afdeling, maar ook die met een 

rol binnen de landelijke organen van PINK!. Dit zijn dus (o.a.):  

Afdelingsbestuursleden, werkgroepleden, commissieleden, redactieleden, leden van de DenkTank, 

bestuursleden van de vereniging, productieteamleden, leden van de Raad van Toezicht  

Waarom - Het uiteindelijke doel van een afdeling is om zoveel mogelijk leden in de regio de kans te geven om 

zich in te zetten voor hun idealen, door actief te worden. Vandaar dat dit een belangrijke maatstaaf is voor de 

grootte van een afdeling. Om afdelingen niet te ontmoedigen hun leden deel te laten worden van landelijke 

initiatieven, worden leden die niet direct bij de initiateven van de afdeling betrokken zijn wel als actief 

rekenen. 

AANTAL ACTIVITEITEN 

Beschrijving - Onder activiteiten worden evenementen verstaan, georganiseerd namens de afdeling, die 

toegankelijk zijn voor een grotere groep mensen dan betrokken was bij de organisatie ervan. Een 

kennismakingsborrel voor leden, een lezing voor alle jongeren tussen 14 en 28 jaar of een excursie waar ook 

‘ouderen’ bij aan mogen sluiten zijn dus allemaal activiteiten, maar een bestuursuitje is dat niet. In het 

Handboek Activiteiten1 staat een overzicht van alles wat als activiteit wordt beschouwd. 

1 In principe beschikbaar voor iedere afdeling, anders op te vragen bij de bestuurslid acties. 

Waarom - Activiteiten bieden mogelijkheden om zichtbaar te worden als afdeling, leden te informeren over de 

zaken waarmee we begaan zijn, en hen te vermaken en dus belonen voor hun inzet. Het zijn goede momenten 

om potentiële leden in aanraking te laten komen met onze organisatie, en niet-potentiele leden toch wat 

begrip laten krijgen voor wat ons beweegt, en waarom we onze taak zo serieus nemen. Activiteiten vergr oten 

de sociale cohesie binnen de afdeling, en kunnen leden inspireren tot meer betrokkenheid.  

AANTAL SCHOOLBEZOEKEN 

Beschrijving - Een schoolbezoek houdt in dat er aan een middelbare schoolklas – die voornamelijk bestaat uit 

leerlingen van PINK! leeftijd – de door het bestuur beschikbaar gestelde gastles wordt gegeven, of een ander 

(uitgebreider) programma wordt verzorgd.  

Waarom - Schoolbezoeken zijn van groot belang voor het uitdragen van onze waarden bij de volgende 

generatie. Hoe meer tieners bewust worden van onze doelen, de noodzaak van verandering, en hun vermogen 

om hieraan bij te dragen, hoe meer zich bij PINK! aan zullen sluiten. Jongere leden leveren langer subsidie op, 

maar kunnen ook langer van waarde zijn en kunnen we dus meer in investeringen qua trainingen, coaching 

e.d. Ze waarborgen continuïteit, en daarom wordt van iedere afdeling verwacht dat ze hier aandacht aan 

besteden. 
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AFDELINGS-ALV 

Beschrijving - Op een eigen ALV kan een afdeling haar afdelingsbestuur, of de volgende junioren, kiezen. Ook 

kunnen de jaarrekening en het jaarplan voorwaardelijk worden goedgekeurd, en kunnen eventuele resoluties 

over het functioneren van de afdeling worden ingediend en besproken. Het is een goed moment voor het 

bestuur om nieuwe initiatieven te introduceren, of leden op te roepen om zich in te zetten waar er behoefte 

is. 

Waarom - Momenteel zijn er dermate weinig actieve leden in iedere regio dat iedereen die dat wil, en 

daarvoor de juiste talenten en ervaring heeft, bestuurslid kan worden. Het moet zo blijven dat iedereen die 

hiervoor gekwalificeerd is een redelijke kans heeft, gegeven de privileges die een bestuursfuncties met z ich 

meebrengen. Een voldoende groot afdeling moet dus een moment hebben waar bestuursleden dan wel 

junioren worden verkozen. 

RESPONSTIJD MAILADRES 

Beschrijving - Iedere afdeling heeft een eigen mailadres, waarnaar belangrijke en soms urgente zaken worden 

gemaild, met de verwachting dat deze terechtkomen bij de relevante personen. Om te zorgen dat dit gebeurt 

zijn er vereisten voor afdelingen qua frequentie waarmee de afdelingsmail wordt gecontroleerd en op 

binnengekomen mail wordt gereageerd.  

Waarom - Door een zekere responstijd een vereiste te maken voor afdelingen, is het belang hiervan helder, en 

kan er, mocht dat ooit nodig zijn, druk op afdelingsbesturen worden gelegd om deze verantwoordelijkheid 

serieus te nemen. 

AANTAL PROMOTIEMEDIA 

Beschrijving - Er zijn vele vormen van sociale media die gebruikt kunnen worden door een afdeling om hun 

boodschap uit te dragen, en (niet-)leden te betrekken bij de zaken waar wij ons mee bezig houden. O.a. 

Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Flickr, Google+, Pinterest of Tumblr. In de toekomst zullen er andere 

vormen verschijnen.  

Waarom - Ieder medium heeft vaak een eigen doelgroep en andere voordelen, en dus is het waardevol om 

meerdere te benutten. Hoewel er van grotere afdelingen daarom verwachtingen zijn dat zij meer media 

benutten om de verschillende doelgroepen van PINK! te bereike n, worden er ook beperkingen gesteld. De 

belangrijkste daarvan is dat een afdeling geen medium kan gebruiken dat niet landelijk wordt gebruikt.  

PROMOTIEMEDIA VOOR NIET-NEDERLANDSTALIGEN 

Beschrijving - Social media wordt zo ingericht dat ook mensen die niet Nederlands spreken het begrijpen, en 

betrokken kunnen raken. Dit betekent dat berichten op Facebook in zowel Nederlands als Engels worden 

gedeeld, dat ondertiteling van YouTube videos waar de afdeling verantwoordelijk voor is in die beiden talen 

beschikbaar is, en dat posters en flyers beide talen bevatten en in beiden beschikbaar zijn, respectievelijk. 

Bovengenoemde overzicht is mogelijk niet volledig, en er kan meer verwacht worden wanneer promotie op 

meer wijzen plaatsvindt.  
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Waarom - De visie en doelen van de PINK! zijn, net als die van de Partij voor de Dieren, grensoverschrijdend. 

Het is in ons belang om zoveel mogelijk mensen in het buitenland te hebben die zich ook inzetten voor 

gedeelde idealen. Door internationale studenten, die vaak terug zullen keren naar het buitenland, zich te laten 

ontwikkelen binnen PINK! en ons ethos aan hen over te dragen hebben we grotere kans om een internationale 

beweging te katalyseren. 

BIOBLURBS & FOTO’S OP PAGINA VAN AFDELINGSBESTUUR 

Beschrijving - Een bioblurb is een korte beschrijving van iemand. Enerzijds hoort het iets over een persoon’s 

achtergrond te bevatten, zoals waar zij zijn opgegroeid en welke studie(s) zijn volgen of hebben gevolgd. Enige 

werkervaring, al dan niet als vrijwilliger, is ook goed om op te nemen.  Anderzijds moet het persoonlijk zijn. Er 

moet uit blijken wie de persoon is, wat hem of haar drijft, en waarom ze zich bij onze beweging hebben 

aangesloten. 

Waarom - In combinatie met een foto maakt een bioblurb de bestuurders van een afdeling benader baarder, 

en geeft het de functie meer status. Verder laat het mensen die de pagina bezoeken zien dat bestuurders 

gewone jongeren zien, en dat niets hen weerhoudt om zelf ook een dergelijke functie te ambiëren. Dit is een 

relatief kleine moeite, die toch zorgt voor een meer levendig beeld van de afdeling. 

BELEIDSPLAN 

Beschrijving - Een beleidsplan is een document waarin het afdelingsbestuur vastlegt wat de plannen en 

intenties voor het volgende kalenderjaar zijn. Hierin wordt de visie van de afdelingsbestuursleden verwerkt, 

aan de hand van de visie van de visie van de organisatie en eventueel een geactualiseerde interne versie die 

tijdig door het bestuur wordt geleverd.  

Waarom - Zonder duidelijk doelen is het moeilijk om succes te behalen, of vast te stellen dat inzet 

teleurstellend is. Dat ontneemt een bron van moticatie voor de actieve leden, en maakt het moeilijker om 

zelfcorrigerende maatregelen te nemen wanneer deze nodig zijn. 

8.2 Fase overgang 
Wanneer een afdeling aan de eisen voldoet van een hogere fase, kwalificeert ze daarmee om de fase 

overgang te doorgaan. De afdeling gaat niet zomaar naar de volgende fase. Dit is een belangrijk 

moment om te reflecteren op wat is bereikt, en eventueel prioriteiten bij te stellen voor het vervolg 

van de afdeling. Het afdelingsbestuur moet ook kunnen kiezen of zij de nieuwe 

verantwoordelijkheden die horen bij de hogere fase op zich willen nemen: dit kan niet afgedwongen 

worden door het bestuur. 

8.2.1 Proces 
Wanneer een afdeling een faseovergang wil doorgaan, moet ze daarvoor een bepaalde proces 

doorlopen, die het bestuur dient te begeleiden. 
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Het bestuur schrijft een reflectieverslag, waarin wordt teruggekeken op de doorloop van de fase. 

Hierin wordt specifieke aandacht besteed aan opvallend tegenslagen en successen. Er wordt 

nagegaan wat de afdeling onderscheidt van anderen: aspecten van mentaliteit of handelen die 

waardevol zijn om te delen; maar ook een eventuele bijzondere focus, vanwege de demografie, 

geografie of politieke ‘kleur’ van de regio. Ook wordt de manier waarop de afdeling is verbonden 

met andere afdelingen, het bestuur, en overige landelijke organen van de vereniging besproken.  

Het reflectieverslag moet niet langer zijn dan nodig, maar het hele bestuur dient er bij betrokken te  

zijn, en gepoogd moet zijn om alles van waarde dat bij reflectie opkwam er helder in te verwerken. 

Verder moet er een regionale poll opgezet worden, waarmee bekendheid van de organisatie  wordt 

getest onder jongeren in de regio. Het bestuur kan expertise bieden bij het representatief maken 

van de poll, en zal na het aanvragen van de fase overgang nader toelichten hoe dit deel van het 

proces exact verloopt. De resultaten van de poll worden, met commentaar, in het reflectieverslag 

verwerkt. 

Nadat dit proces succesvol is doorlopen wordt door het bestuur de overgang vastgesteld. Hier wordt 

een evenement van gemaakt, waarvoor pers wordt uitgenodigd, een artikel over geplaatst wordt in 

de Brul en een video over geproduceerd voor ons YouTube kanaal.  

8.2.2 Beloningen 
Wanneer een afdeling een nieuwe fase heeft bereikt, krijgt ze daarvoor behalve haar nieuwe  

rechten, ook een concretere beloning. Alle actieve leden worden op het volgende congres van de 

vereniging als V.I.P. behandeld, en het bestuur biedt de afdeling een masterclass aan waarvoor een 

prominent partijlid of bekendheid wordt gezocht, die in principe enkel voor leden van die afdeling 

toegankelijk is. Daarnaast krijgt de afdeling een materiële beloning, waar zij ook voordeel van zullen 

hebben mochten ze op den duur weer krimpen: 

• Afdelingen kunnen worden beloond door een professioneel ontworpen banne r en 

profielfoto voor social media, die op basis van hun wensen wordt ontworpen.  

• Afdelingen kunnen worden beloond door voldoende PINK! t-shirts voor het hele bestuur. De 

t-shirts zijn echter niet van de bestuursleden zelf, maar voor de afdeling als geheel.   
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8.2.3 Fase terug door krimp 
Er zijn verschillende problemen die voor krimp kunnen zorgen. Voor iedere situatie is er een andere 

manier waarop hiermee wordt omgegaan: 

• Een bepaalde verantwoordelijkheid wordt niet genomen. Bijvoorbeeld de responstijd voor de 

mail is te lang.  

In dit geval krijgt het afdelingsbestuur een waarschuwing. Als een maand later hetzelfde 

probleem nog steeds geldt, worden alle actieve afdelingsleden op de hoogte gesteld, zodat 

zij hun bestuur hierop kunnen aanspreken, en eventueel hulp bieden. Binnen twee weken 

moet dan worden aangegeven hoe is verzekerd dat de verantwoordelijkheid voortaan wel 

wordt nagekomen, en na een maand moet dit ook het geval blijken.  

• Verlies van bestuursleden, maar voldoende actieve leden.  

Het afdelingsbestuur wordt aangeraden een afdelingsvergadering op te zetten, waar de 

(actieve) leden samen de mogelijkheid hebben om uit hun midden een nieuw 

afdelingsbestuur te vormen. Als er te weinig afdelingsbestuursleden over zijn om dit goed op 

te zetten, krijgt ze hierbij steun van het bestuur. 

• Verlies van (bestuurs)leden, waardoor onvoldoende leden.  

De afdeling krijgt één periode om haar actieve ledenaantal te herstellen, en aan alle eisen te  

voldoen. In die tijd zullen landelijke commissies, de redactie en het productieteam 

betrokken worden bij het enthousiasmeren van afdelingsleden om actief te worden, door 

hen te laten zien welke mogelijkheden hiervoor bestaan. 

• Junioren schuiven door naar bestuur, waardoor onvoldoende junioren.  

Hier is reeds rekening gehouden door een lage eis qua junioren. Om dit te voorkomen is het 

verstandig om junioren gefaseerd in te laten treden bij het bestuur, en worden 

afdelingsbestuursleden aangeraden om niet gelijktijdig af te treden. De afdeling kan ervoor 

zorgen dat dit probleem zich niet voordoet. 

Helaas kan krimp voorkomen, en hierbij verliest de afdeling haar rechten en plichten. Het 

budgetplafond gaat ook omlaag voor volgend jaar, maar wordt niet nog datzelfde jaar omlaag 

gehaald. Ook de beloningen mag de afdeling behouden. 
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8.3 Rechten en plichten per fase 

Dit hoofdstuk wordt vernieuwd. 
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8.6 Afdelingsrecords 
Om niet alleen nadruk te leggen op de grootte van een afdeling, maar ook op haar impact, worden 

naast de aspecten die de grootte weergeven ook bepaalde records bijgehouden. Deze zijn zichtbaar 

op de afdelingenpagina voor ingelogde gebruikers, en het is mogelijk om afdelingen te sorteren op 

basis van ieder record. Zo kan bijvoorbeeld makkelijk worden nagegaan waar expertise op bepaalde 

gebieden lijkt te liggen. 

Grootste publiek bij de toespraak van een lid 

Hiermee worden toespraken, lezingen of presentaties gegeven vanuit de rol die de persoon heeft binnen PINK! 

bedoeld. Eventueel kunnen andere momenten worden meegerekend, wanneer de persoon duidel ijk de idealen 

van de organisatie uitdraagt, en op onze website te genoemd staat als lid van de organisatie. 

Record aantal afdelingsleden aanwezig op een congres 

Dit wordt vastgesteld door het landelijk bestuur. 

Record aantal gasten op een evenement 

Er wordt enkel gekeken naar evenementen die geheel of grotendeels zijn georganiseerd door de afdeling, niet 

evenementen waar de afdeling slechts een bijdrage aan heeft geleverd. 

Record aantal views voor een YouTube video 

Er wordt enkel gekeken naar video’s die vanuit de afdeling gecoördineerd of volledig door hen geproduceerd 

worden. Een video kan door meerdere afdelingen geproduceerd zijn, en wordt dan voor alle afdelingen die 

hebben bijgedragen meegerekend. 

Totaal aantal amendementen op het politiek programma aangenomen op congressen 

Aangenomen amendementen ingediend door afdelingsleden worden geteld. Het bestuur mag bepalen dat een 

aantal amendementen bij elkaar horen, en als één worden geteld. 

Totaal aantal leden doorgestroomd naar de Partij voor de Dieren 

Er wordt enkel gekeken naar (oud-)leden die een actieve rol op zich hebben genomen binnen onze 

moederpartij. 

Totaal aantal ledenevenementen 

Alle activiteiten en evenementen waar leden naar worden uitgenodigd, die de afdeling (mede) organiseert of 

waarvoor zij deelname door haar leden coördineert gelden. 

Totaal aantal scholen bezocht 

Er wordt gekeken naar scholen waar een of meerdere gastlessen zijn gegeven of een projectdag is gehouden. 
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Huidig aantal volgers op Facebook 

Als een afdeling losse pagina’s hanteert voor berichtgeving in verschillende talen, worden de volgers van de 

verschillende accounts opgeteld, mits beide accounts voldoen aan onze voorwaarden voor Facebook pagina’s.  

Huidig aantal volgers op Instagram 

Dit spreekt voorzich. 

Huidig aantal volgers op Twitter 

Als een afdeling losse accounts hanteert voor berichtgeving in verschillende talen, worden de volgers van de 

verschillende accounts opgeteld, mits beide accounts voldoen aan onze voorwaarden voor Twitter accounts. 

Totaal aantal vonken afgeworpen 

Er wordt gekeken naar het aantal succesvolle werkgroepen dat is ontstaan. Een werkgroep wordt succesvol 

geacht als het een kwartaal na oprichting nog aantoonbaar actief is en haar doelen nastreeft. Het totaal dat 

wordt bijgehouden kijkt niet alleen naar nog bestaande succesvolle werkgroepen. 

Beste prestatie 

De beste prestatie van de afdeling, gemeten tijdens een periode zoals gedefinieerd en beschreven in sectie 8.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Voor nieuwe voorzitters 

Deze bijlage is bedoeld om een zo volledig mogelijk overzicht te geven van de 

afdelingsverwachtingen waar voorzitters van op de hoogte dienen te zijn, die niet gegarandeerd 

naar voren zullen komen bij het standaard functioneren van de afdeling.  
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Emailen van nieuwe leden 

Mensen die lid worden van PINK!, krijgen eerst een welkomstbrief per post waarin wij hen bedanken, 

en uitleggen dat het lidmaatschapsgeld voor het eerste jaar via incasso van hun rekening zal worden 

gehaald. Als zij deze niet storneren binnen de periode dat dat mogelijk is, krijgen ze nog een brief met 

het welkomstcadeau. Via deze brieven krijgen leden een algemeen beeld van de vereniging, en 

worden ze geenthousiasmeerd om actief te worden. 

Degene die de administratie voor PINK! doet stuurt in principe maandelijks een overzicht met alle 

aanmeldingen en opzeggingen, zodat afdelingen hun ledenlijst kunnen aanpassen. Het is een 

gewoonte om aan de hand hiervan vanuit de afdeling de nieuwe leden ook te verwelkomen via een 

mail. Zorg dat jij beschikking krijgt over de mail in de afdeling, als je het voorzitterschap van iemand 

overneemt. Ga eventueel na wat andere afdelingen als welkomstmail hebben en stel een (variatie) 

op waar jij gelukkig mee bent als jij voorzitter bent geworden van een nieuwe afdeling.  

In kaart brengen van politieke ambities 

Onze vereniging probeert op allerlei wijzen impact te hebben. Eén van de meest waardevolle dingen 

die wij doen, is het creëren van een omgeving waarin idealistische jongeren zich verder kunnen 

ontwikkelen. Vanuit de coachende rol die de voorzitter heeft, is het goed om op de hoogte te zijn 

van de politieke ambities van afdelingsgenoten, zodat deze gekoesterd kunnen worden. 

Kennismaken met regionale leiders van de PvdD 

Ga na in welke gemeentes, provinciale staten en waterschappen de Partij voor de Dieren binnen 

jouw afdeling actief is, en welke afdelingen en werkgroepen er bestaan, en maak een keer kennis 

met de (fractie)voorzitters zodat jullie je er comfortabel bij zullen voelen elkaar aan te spreken.  

Controleer uiteraard eerst wel welke connecties de eventuele bestuurslid politiek, politieke 

commissie of andere actieve leden, die misschien zelf ook bij de Partij voor de Dieren actief zijn, al 

hebben, maar zie dit niet als een alternatief. Voorzitterschap brengt een zekere prominentie met 

zich mee, en die mag je in alle nederigheid uitdragen. 

Weet van onze verwachtingen 

Iedere afdeling heeft bepaalde verantwoordelijkheden, op basis van de fase waarin zij zich bevinden. 

Zorg dat je op de hoogte bent van welke verwachtingen er zijn van jouw afdeling. 

Gebruik vrijwilligerscontracten 

Zorg dat je beschikking krijgt tot alle vrijwilligerscontracten die huidige actieve leden hebben 

getekend, en de lege contracten weet te vinden en gebruikt wanneer nieuwe leden actief  worden.  

Stuur deze ook door naar het verenigingsbestuur. 


