
Beste leden,

Op 31 juli 2022 hebben we als landelijk bestuur het PINK! lidmaatschap van Antonius

Keunen beëindigd. Dit heet officieel ‘ontzetten uit een lidmaatschap’. In deze brief zullen we

uitleggen wat onze motivatie was voor de ontzetting.

De gebeurtenissen die tot dit besluit hebben geleid, zijn in drie categorieën op te delen. We

zullen per onderdeel een toelichting geven.

1. Het overtreden van de wet

Zoals op het voorjaarscongres van 2022 is besproken, tijdens het behandelen van een

motie, heeft PINK! mogelijk een gegevenslek gehad. In juni 2021 heeft het bestuur ook al

een melding gekregen, vermoedelijk van hetzelfde probleem. Het bestuur heeft hier toen

gelijk op gereageerd, en was in de veronderstelling dat het probleem hiermee was opgelost.

Het lid dat dit deze keer aan ons heeft gemeld was Antonius Keunen. We schrokken van

deze melding en hebben contact met hem gezocht om te achterhalen wat het lek precies is

en hoe hij bij de gegevens kon. Hierop kwam geen antwoord, waardoor we na lang zoeken

zelf maatregelen hebben genomen. Ondanks meerdere gesprekken en mails over en weer,

weten we nog steeds niet op welke manier de melder bij de gegevens kon en of dit volledig

verholpen is.

De melder heeft vervolgens de gegevens gekopieerd naar eigen apparaten en deze

vervolgens op een online omgeving geplaatst die met een openbare link toegankelijk was.

Dit was waarschijnlijk om te laten zien tot welke bestanden hij toegang had. De melder heeft

gebruik gemaakt van deze gegevens. Voor zover bekend, heeft hij alleen Esther Ouwehand

een berichtje gestuurd. Het moedwillig kopiëren én gebruiken van (persoons-)gegevens, die

niet van hem zijn, is strafbaar. Hiermee werd wel aangetoond dat hij toegang had tot de

gegevens, maar niet hoe.

De houding van de melder was niet constructief en hielp de organisatie niet met het vinden

en dichten van het mogelijke lek. Hij heeft bewust gegevens gedownload en gekopieerd

waarvan hij wist dat hij deze niet in bezit zou mogen hebben.

2. Het beschuldigen van de penningmeester zonder duidelijke argumentatie

Op het voorjaarscongres 2022 is een motie van treurnis ingediend tegen de

penningmeester. In deze motie werd de penningmeester ervan beschuldigd onzorgvuldig

met (financiële) gegevens om te gaan, ten onrechte declaraties af te keuren en leden in



financiële problemen te brengen, en niet zou luisteren naar leden die problemen proberen

aan te kaarten. Zoals bij het vorige punt ook al beschreven, is meermaals contact gezocht

met de melder van het lek. Hierbij is ook gevraagd naar opheldering over de

beschuldigingen. Vanwege de ernst van de beschuldigingen, wilden we hier als bestuur

graag meer over horen. Bewijzen of toelichting op de beschuldigingen zijn nooit met ons

gecommuniceerd.

Naar aanleiding van de melding over het gegevenslek, is het bestuur de hele Google

Drive langsgegaan om zo veel mogelijk persoonsgegevens te verwijderen. Eerder waren

afdelingen al gevraagd om dit uit hun eigen Google Drive mappen te verwijderen. Daarnaast

is gezocht naar de mogelijke oorzaak van het lek. De penningmeester heeft een map

gevonden waar een geheime link naartoe leidde. Deze link is meteen onbruikbaar gemaakt.

3. Onacceptabel gedrag naar zowel het landelijk bestuur als andere leden

De eerste melding kwam bij het landelijk bestuur binnen in het najaar van 2021.

Hierbij gaf een lid aan de samenwerking met Antonius als onprettig te ervaren. Hier is toen

vanuit het landelijk bestuur actie op ondernomen door met beiden in gesprek te gaan over

de situatie. Later volgden meer meldingen, zowel uit een afdelingsbestuur als uit

commissies.

Het is nooit direct naar Antonius gecommuniceerd dat deze meldingen er waren,

omdat het landelijk bestuur dat alleen mag doen met expliciete toestemming van de melder.

Wel zijn er meerdere gesprekken gevoerd in een poging de situatie te verbeteren. We

merkten echter dat het gedrag van Antonius, zoals op een passief-agressieve manier

communiceren, het niet respecteren van grenzen en intimidatie, voor een onveilige sfeer

zorgde. Dit had een negatieve impact op de bereidheid van leden om zich actief in te zetten

voor PINK!. In één geval was er zelfs sprake van actieve pogingen om een medebestuurslid

van een afdeling te laten vertrekken.

Na de mail van 31 juli 2022, waarin we de ontzetting van Antonius hebben

gecommuniceerd zonder hem bij naam te noemen, zijn er nog meer leden naar het landelijk

bestuur gekomen om verhalen te delen van vervelend gedrag en een onprettige

samenwerking. Hierbij ging het om meldingen van voor, maar ook van na zijn ontzetting.

Het bestuur heeft meerdere pogingen gedaan om aan Antonius duidelijk te maken

dat zijn gedrag en communicatie anders moet. Deze pogingen hebben uiteindelijk niet tot

een verbetering geleid. Daarom zag het landelijk bestuur geen andere mogelijkheid meer

dan Antonius uit zijn lidmaatschap te ontzetten. Deze beslissing is genomen op basis van



Artikel 4 lid 3b van de Statuten en Artikel 24 lid 1b en lid 1e. De relevante artikelen zijn

hieronder bijgevoegd:

Relevante artikelen

Statuten

Artikel 4 Leden

[...]

3 a. [...]
b. Het lidmaatschap eindigt:
- door de dood van het lid;
- door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur;
- door opzegging door het bestuur van de vereniging. Dit kan gebeuren als het lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook indien van de vereniging niet kan worden
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
- bij het bereiken van de leeftijd van eenendertig jaar;
- door ontzetting. Dit gebeurt als een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging.
c. Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken.
d. Ontzetting door de vereniging kan onmiddellijk geschieden, mits schriftelijk en
gemotiveerd door het bestuur.
e. Het lid dat is ontzet, heeft recht op beroep bij de algemene vergadering of bij de Raad van
Toezicht indien deze is ingesteld en dit binnen één maand na ontvangst van het besluit tot
ontzetting. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
f. Wanneer het lidmaatschap eindigt in de loop van het verenigingsjaar blijft de jaarlijkse bijdrage
voor het gehele jaar verschuldigd.

Huishoudelijke reglement

Artikel 24. lid 2
1. PINK! als vereniging, haar leden en haar bestuur dienen het imago van PINK!, haar moederpartij en de
bredere dierenpolitieke beweging te beschermen. Hierbij wordt uitgegaan van de volgende pijlers;

a. Wetenschappelijke onderbouwing, i.e. Best Practices;
b. Fatsoen;
c. Geloofwaardigheid;
d. Democratie;
e. Zorgplicht naar haar leden.

2. Om het in lid 1 genoemde doel te behalen zullen PINK! als vereniging en haar bestuur de volgende
bepalingen in acht nemen;

h. Het beschermen van het imago van de vereniging;
i. Zich distantiëren van activiteiten en actiegroepen, die het imago van dierenpolitiek in brede zin
negatief beïnvloeden;

i. Het gebruik van geweld;
ii. Het aanmoedigen van het gebruik van geweld;
iii. Het uiten van bedreigingen jegens groepen of specifieke individuen;

Het landelijk bestuur van PINK!,
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