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001
Statutaire naam
Voltallig landelijk bestuur

De LP in vergadering bijeen op 7 oktober 2017 te Utrecht,
Gehoord de beraadslagingen over de statutaire naam der vereniging,
constaterende dat:
●
●

●

Het wenselijk is de partijnaam aan te laten sluiten bij de ideologische stroming, zoals zij ook
voorkomt in Duitsland (Libertaer), Spanje (Libertario) en Frankrijk (Libertair)
Het partijbestuur het goeddunkt naast de afgekorte wijze (LP) ook een uitspreekbare en fouten
vermijdende volledige statutaire naam heeft. En verkiest Libertaire Partij boven Libertarische
Partij.
Het onwenselijk is dat tot op heden nog altijd sprake is van struikelpartijen in het gebruik van de
naam, zoals libertijns (Markies de Sade) en dergelijke.

overwegende dat:
●
●

●

De professionaliseringsslag van de politieke partij gebaat is bij een eenduidige naam waar geen
twijfel meer over mogelijk is hoe deze uit te spreken.
De marketing, commercie en merchandise herkenbaar is en de kans dat het op het oog direct
uitgeschakeld wordt nihil is. Te denken valt aan opmerkingen over de huidige naam zoals ‘ik
snap het niet en dus hoef ik er ook niet van te weten’.
Het gehalte aan een te technische inrichting van het verkopen van het libertaire verhaal niet
gebaat is en hinder ondervindt van een zo even technisch en moeilijk uitspreekbare term.

spreekt als haar mening en verzoekt het bestuur de statutaire naam te wijzigen in Libertaire Partij en als
afkorting voort te gaan met de letters LP. En spreekt als haar mening uit de naam vast te leggen in
communicatieve uitingen, de Kamer van Koophandel. En acht dit wenselijk te voltooien voor het
voorjaarscongres van zegge het jaar tweeduizend en achttien en de gedragen wens op te nemen in een
huisstijlboek dat aan de leden wordt gepresenteerd als slotsom.
Onderhoudende dat de uitslag van motie 002 invloed heeft op welke naam en logo nu precies vast te
leggen, respecteert zij deze uitslag. De instemming van het nieuwe HR en motie 001 en motie 002
hebben een wisselwerking op elkaar. Bij aanname en / of verwerking.

en gaat over tot de orde van de dag.
De motie vereist het quorum 1+3 aan handtekeningen, wenselijk op een separate bladzijde.

