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1. Introductie

HET CONGRES 

 
Het najaarscongres is één van de twee jaarlijkse 

algemene vergaderingen (AV’s). De AV is het hoogste 

orgaan van PINK!. De leden komen bijeen om samen 

te bepalen hoe onze beweging zich verder moet 

ontwikkelen.  

 

Verenigingen als PINK! en ook andere 

rechtspersonen zijn wettelijk verplicht in ieder geval 

eenmaal per jaar een AV te organiseren. 

 

Op congressen worden bestuursleden verkozen, 

worden reglementswijzigingen doorgevoerd en 

wordt ons politiek programma aangepast. Er worden 

ook altijd twee boeiende sprekers uitgenodigd en een 

plantaardige lunch verzorgd. 

 

 

 

 

 

 

THEMA 

 
Het thema van dit congres is Waternood. Water geeft 

en neemt leven. We hebben in deze tijden te maken 

met een tekort aan water, extreme droogte, met 

ongekend biodiversiteitsverlies en bosbranden door 

heel Europa. 

 

Tegelijkertijd staat water ons aan de lippen, of al ver 

daarboven. In Pakistan tekent zich een gigantische 

ramp af. Een derde van het land staat inmiddels 

onder water, als gevolg van de klimaatcrisis. Ook wij 

hebben te maken met steeds hevigere buien en 

wateroverlast. De klimaatcrisis is overal voelbaar, en 

afhankelijk van waar je bent, op een andere manier. 

 

Raakt de klimaatcrisis iedereen evenredig? Wat heeft 

water daarmee te maken? En wat doet de droogte 

met Nederland? En wat kunnen wij doen, of wat 

moeten wij doen? Deze vragen staan dit congres 

centraal. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

2. Moeilijke woordenlijst 

 

ALV Algemene ledenvergadering, een ander woord voor congres 

Amendement Een voorstel voor het aanpassen van een officieel document van de vereniging, 
namelijk het politiek programma, het huishoudelijk reglement of de statuten. 

Begroting Inschatting van de inkomsten en uitgaven voor het aankomende jaar. 

Bestuursadvies Een advies over een motie of amendement vanuit het bestuur, of zij denken dat 
het goed is voor de vereniging om iets aan te nemen. 

Commissie Een commissie is een groep mensen met een bepaalde (opgelegde) taak of doel 
die zij gezamenlijk uitvoeren, zoals de debat commissie. 

Congres Een bijeenkomst, waar alle leden van PINK! welkom zijn. Deze bijeenkomst is het 
hoogste orgaan en heeft daarmee het laatste woord in grote beslissingen. Tijdens 
deze bijeenkomst passen we ons politieke programma aan, kiezen we landelijke 
bestuursleden en bepalen we wat we belangrijk vinden om ons op te richten de 
komende tijd. 

Dagvoorzitter Iemand die de bijeenkomst in goede banen leidt, bijvoorbeeld door te bepalen 
wie wanneer het woord heeft of aan te kondigen wat het volgende onderwerp 
van gesprek is. 

Extranet Een onderdeel van de website van PINK! waar alleen leden toegang toe hebben. 
Hier staan onder andere de documenten waar we het op een congres over gaan 
hebben. 

Fractie Een groep Tweede Kamerleden of Eerste Kamerleden, Provinciale Staten, 
Gemeenteraad of Waterschappen, die deel uitmaakt van dezelfde politieke partij, 
noemen we een fractie. Bij de Provinciale Staten, Gemeenteraad of 
Waterschappen, gaat dit per lokale afdeling. Dus bijvoorbeeld: De fractie van 
PvdD gemeente Utrecht.  

Jaarrekening Een overzicht van wat er daadwerkelijk is uitgegeven en binnengekomen in een 
jaar. 

LB Afkorting voor Landelijk Bestuur. 

Motie Een oproep aan het bestuur om ergens mee aan de slag te gaan, of een manier 
om als leden een bepaalde uitspraak te doen. 

Notulen Een verslag van wat er gezegd wordt tijdens een vergadering. 

PJO Afkorting voor Politieke Jongeren Organisatie 

Pronouns Voornaamwoorden, zoals die/diens, zij/hen, enzovoort. 

Punt van orde Een voorstel over de gang van zaken tijdens het congres, dit mag altijd gemaakt 
worden. De dagvoorzitters beslissen wat er met een punt van orde gedaan wordt. 



 

 

Royement of 
ontzetting 

Het afnemen van iemands lidmaatschap 

 
 
Afkortingen van andere PJO’s 

CDJA   Jongeren van het CDA 

DWARS  Jongeren van GroenLinks 

JD   Jonge Democraten, van D66 

JFVD   Jongeren van Forum voor Democratie 

JOVD   Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie, van de VVD 

 JS   Jonge Socialisten, van de Partij van de Arbeid 

Oppositie  Jongeren van DENK 

PerspectieF  Jongeren van de ChristenUnie 

RADICAAL  Jongeren van BIJ1 

SGPJ   Jongeren van SGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

3. De  Organisatie

 
DE CONGRESCOMMISSIE

 
Heb je tijdens het congres een vraag? Vraag die dan 
bij voorkeur aan Nayra van Lubek of Rosa van der 
Heide. Je kan ze ook bellen of appen. Mocht je 
iemand van het landelijk bestuur willen spreken, 
dan kun je bij Guus Beckett terecht.  

 
 
 

 
 
Aanspreekpunten tijdens het congres:  
Nayra van Lubek (die/diens) 06 27232167 
Rosa van der Heide (zij/haar)  06 36006289 
 
Vanuit het bestuur:  
Guus Beckett (hij/hem)  06 27535281 

 

DAGVOORZITTERS

 
 

Leonie Gerritsen (zij/haar) 
Leonie is een aantal maanden terug begonnen als 
raadslid in de gemeente Den Haag. Verder is ze al vier 
jaar werkzaam voor de fractie. Ze maakt deel uit van 
de klankbordgroep Brede Emancipatie van de Partij 
voor de Dieren. Ze is daarnaast een groot 
muziekliefhebber. 
 
 

 

 
 
Ines Kostić (zij/haar/die/diens) 
Ines is Statenlid voor Provincie Noord-Holland. Ines 
zet zich in voor een plantaardige, duurzame 
samenleving, waarbij zowel mensen als andere 
dieren zich in vrijheid en een gezonde leefomgeving 
kunnen ontwikkelen. Naast diens werk als Statenlid 
werkt ze als internationaal coördinator voor de 
internationale tak van de Partij voor de Dieren. In 
diens vrije tijd geniet ze het liefst van hedendaagse 
kunst.

 

  



 

 

HET BESTUUR

Het bestuur van PINK! bestaat uit het kernbestuur 
(voorzitter, secretaris, penningmeester) en vier 
algemene bestuursleden. Zeven mensen in totaal. 
 
Een termijn duurt doorgaans twee jaar, maar 
tussentijds aftreden gebeurt ook. Dit congres wordt 
het voorzitterschap en het bestuurslidmaatschap 
politiek onder stemming gebracht. 
 

 

Het bestuur van PINK! bestaat uit de volgende 
mensen (op de foto van links naar rechts) 
 
Secretaris: Merel Muller (zij/haar) 
Organisatie: Miroya Reinders (zij/haar) 
Vorming & Ontwikkeling: Ellinoor Jorna (zij/haar)  
Pers & Promo: Lotte van der Heuvel (zij/haar)  
Penningmeester: Guus Beckett (hij/hem) 
Voorzitter: Xenia Minnaert (zij/haar) 
 

 

  



 

 

4.  Moties & Amendementen

UITLEG

Het officiële politieke programma van PINK! is een 
document, dat elk congres aangepast wordt, 
wanneer een amendementen worden aangenomen. 
Het politiek programma laat zien hoe PINK! vindt dat 
de wereld eruit zou moeten zien. 

 
Leden van PINK! hebben amendementen ingediend 
en daarover gaan we dit congres stemmen.  
 

Ook zijn er moties ingediend. Een motie wordt niet 
verwerkt in het programma.  
Elke motie en elk amendement krijgen een 
bestuursadvies: positief, negatief of oordeel congres. 
Het bestuursadvies geeft aan of het bestuur denkt of 
het goed is voor de vereniging om iets wel of niet aan 
te nemen. 
 

QR-CODE

Om papier te besparen, vind je hier een QR-code naar het online boekje met moties en amendementen, en 
de andere congresstukken.  

 
 

 



 

 

5.  Gastsprekers

ZATERDAG: DAPHINA MISIEDJAN (ZIJ/HAAR)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr. dr. Daphina Misiedjan is universitair docent en 
onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, waar ze 
lesgeeft over o.a. mensenrechten in combinatie met 
milieurecht. 

Misiedjan is gespecialiseerd in kwesties die 
gaan over de combinatie van mensenrechten, het 
milieu en sociale rechtvaardigheid. Na haar promotie 
op het recht op water, richt ze zich nu op het recht op 
schone lucht om te ademen en het recht van de 
natuur en dan in het bijzonder rivieren. En zij helpt 
ook Waterschappen om hun buitenlands beleid aan 
standaarden voor mensenrechten te laten voldoen. 

Vanwege de sociale relevantie en impact van 
haar onderzoek, ontving Misiedjan in 2017 de Agnites 
Vrolik Prijs. Eerder ontving ze al de Black 
Achievement Encouragement Award van het 
National Instituut Nederlands Slavernijverleden en 
Erfenis. 

 
 

ZONDAG: MARINEL VAN WALSUM (ZIJ/HAAR) 

Mijn hart heeft mij na 12 jaar teruggebracht naar 
Brabant. Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt. In 
Breda hebben we te maken met illegale kap, 
verdroging, illegale onttrekkingen, verdozing, niet 
handhaven op natuur bestemming en achteruitgang 
van biodiversiteit. Daarbij komt dat CO2 in lucht nog 
nooit zo hoog is geweest, dit in combinatie met 
stikstof en klimaatverandering. 

Naast zelfstandig ondernemer ben ik 
“Permaculturist” en voel mij verantwoordelijk voor 
het beschermen van dieren, bomen, struwelen, 
biodiversiteit en water. In mijn lezing wil ik jullie 
meenemen in hoe het is om te leven aan een vaart 
die telkens opdroogt. Wat de consequenties zijn voor 
de omliggende natuur en biodiversiteit. 

Positief zijn naar de toekomst, samen werken 
aan oplossingen. Gelukkig komt er een omslag in 
waterbeheer. Want “Zonder water, geen later” zoals 
de onafhankelijke adviescommissie Droogte 
beschrijft. 



 

6.  Planning

ZATERDAG

10:00 – 10:30 Inloop 
10:30 – 10:45 Opening 
10:45 – 10:50  Agenda 
10:50 – 10:55  Speech Xenia 
10:55 – 11:05 Financiën 
11:05 – 11:15 Kascommissie 
11:15 – 11:30  Pauze 
11:30 – 12:00 Spreker: Daphina Misiedjan 
12:00 – 13:00  Lunch 
13:00 – 14:15   Bestuursverantwoording 

14:15 – 14:30  Statuten 

14:30 – 15:15   Afdelingen, commissies, 
werkgroepen 

15:15 – 15:30   Pauze 
15:30 – 16:55   Moties en amendementen 
16:55 – 17:00   Afsluiting 

 

      

 
 
 
 
 

ZONDAG

10:00 – 10:30  Inloop 
10:30 – 10:45 Opening 
10:45 – 10:50  Agenda 
10:50 – 11:20  Ontzetting 
11:20 – 11:35  Pauze 
11:35 – 11:45 Voordracht kandidaten 
11:45 – 12:30 Speech kandidaten 
12:30 – 13:00  Moties en amendementen 
13:00  – 14:00  Lunch 
14:00  – 14:15  Partij voor de Dieren: Gerard 

Kuipers 

14:15  – 14:45  Spreker: Marinel van Walsum 
14:45  – 15:00  Pauze    
15:00  – 16:15  Moties en Amendementen 
16:15  – 16:30  Pauze 
16:30  – 16:45  Bestuurswissel 
16:45  – 16:50  Afsluiting 
16:50  – 17:00  Groepsfoto  
 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

 


