Notulen
7 oktober 2017
Algemene Ledenvergadering der Libertarische Partij
Agendapunt 1
Opening
15 uur 20
De heer Wentzel, bijzittend lid van het bestuur van de LP opent de Algemene
Ledenvergadering als dagvoorzitter.
Vervolgens licht hij kort toe dat de ledenvergadering van vandaag een iets andere
wending neemt omdat de voorzitter en beoogd secretaris vandaag vanwege
gezondheidsredenen verstek moeten laten gaan.
De ledenvergadering wordt gewaar gemaakt van het feit dat door het ontbreken van de
nodige bestuurders en toelichtingen het verstandig kan zijn enkele agendapunten te
verdagen.
Agendapunt 2
Agenda
De agenda wordt vastgesteld, aangegeven wordt dat de belangrijkste punten de
bestuurswissels en moties van bestuurswege betreffen. Hier volgen van bestuurszijde
bij het behandelen enkele opmerkingen op. Kort wordt aangestipt dat dit de ingebrachte
opmerkingen betreft van partijleden.
Het ‘Agendapunt 5’ in combinatie met een breder verhaal over de
gemeenteraadsverkiezingen (#GR18) wordt niet wenselijk geacht te behandelen. In
reactie op vragen van leden en discussie hieromtrent wordt door het bestuur een belofte
gedaan.
Discussie spitst zich toe op zichtbaarheid, massaal
herindelingsverkiezingen en het dragen van dezelfde kleding.
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bijvoorbeeld

Belofte: Na discussie een balanspost inrichten voor merchandising. Met het tegen
kostprijs kunnen aanschaffen van kledij. En neemt dit punt terug naar de eerstvolgende
bestuursvergadering.

Belofte: Het gereviseerde beleidsplan van de LP, een vernieuwing op het
Beleidsplan-De-Groot komt op het voorjaarscongres aan bod.
Belofte:: Het punt ‘GR18’ wordt ingebracht bij de evaluerende bestuursvergadering van
10 dan wel 17 oktober 2017 en het bestuur zal zich beraden op het organiseren van
een tussentijdse vergadering met als hoofdthema de ‘GR18’.
Agendapunt 3
Notulen
Het bestuur vraagt en krijgt per acclamatie, zonder enige vragen de goedkeuring voor
de notulen van 14 mei 2016 tot en met de notulen van het voorjaarscongres 2017.
Agendapunt 4a
Afscheid van bestuursleden
Mathieu Hampton neemt zonder deelname aan de ALV, afscheid als bestuurder. Arno
Inen neemt met deelname aan de ALV, het het bijzitterschap niet om in een volledig
lidmaatschap.
Agendapunt 4b
Inhamering Secretaris en Penningmeester
De heren Wentzel en Gaillard vragen goedkeuring aan de ALV om het bestuur van op
dat moment Robert Valentine aan te vullen.
De dagvoorzitter acht het wenselijk na een korte voorstelling des persoons een
geheime stemming te vermijden en te pogen de inhamering van beide bestuursleden
per acclamatie dan wel handopsteken te vervolledigen.
De discussie en vragen die dit tussentijds voor stemming oproept spitst zich toe dat het
Lid - Backhuys opvalt dat het bestuur de afgelopen jaren veel wisselingen heeft gehad
en mist daarin commitment door het bestuur en wenst een volledig bestuur. Uitgebreid
tot circa 5 tot 7 mensen in plaats van het kernbestuur van een voorzitter,
penningmeester en secretaris.
De handreiking die dit oproept wordt door de kersverse penningmeester en bestuurslid
interne partij aangelegenheden, de heer Wentzel omgezet in een belofte van
bestuurswege.

Overige discussies spitsen zich toe op het feit of het gaat om kwaliteiten van een
penningmeester, het financieel verantwoordelijk zijn in afweging tot de kleine vereniging
die het behelst. Leden inboeken, uitgaven en inkomsten beheren bij deze mate van
vereniging is iets anders dan het beheer van een accountantskantoor is de teneur.
Belofte: Commitment voor de lange duur van het lid Wentzel, sprekend voor het
voltallig bestuur..
Belofte: Opnieuw uitzetten van vacatures en voortzetten gesprekken met aspirant
penningmeesters.
Belofte: Accepteren dat een penningmeester ad interim het werk uitvoert en wordt
bijgestaan door het partijbestuur in combinatie met leden die cijfermatig onderlegd zijn.
Het lid-Nooijen en het lid-Noortman wensen zich te richten op het in samenspraak van
het bestuur verbeteren van de kwaliteit van de cijfers en het verminderen van de
werklast.
Stemming: Kasco of kascommissie per acclamatie bestaande uit het lid-Noortman en
het lid-Teijema
Stemming: Per acclamatie stemt de ALV in met het toevoegen van twee voltijds
bestuurders. Vanaf heden is er sprake van het Bestuur Valentine - II.
Agendapunt 6
Moties van bestuurswege
Aanzeggen dat agendapunt 7 door uitblijven leden moties en leden amendementen
uitblijft. Aanzeggen dat er correspondentie is met het lid-Noortman over noodzakelijke
aanpassingen.
Motie 001 - Statutaire naam
Ingediend door voltallig algemeen bestuur
Lid-Manders: Een naamswijziging brengt switching costs mee, er is geïnvesteerd in een
naam, de bekendheid en veel veranderingen doen af aan het imago.
Breed: De term libertair wordt geassocieerd met libertair-socialisme en een vegetariër
wordt ook geen vegetair.
Geen aanpassing in de zin van libertair.

Breed: Verder met LP, online begint dit zijn opwachting als dé ultieme uiting te maken.
Eerst de LP verder uitdragen en uitbouwen en daarna pas een wijziging overwegen.
Teneur: De statutaire naam aanpassen naar LP zoals in het verleden de SP en D66
gekozen hebben voor een kernachtige naam heeft de voorkeur.
Stemming: Niet van toepassing. Motie ingetrokken.
Belofte: Na een levendige discussie besluit het bestuur op een eerstvolgende
gelegenheid een motie in te brengen met het verzoek de statutaire naam aan te passen
in ‘LP’.
Motie 002 - Partijlogo vastleggen en een huisstijlboek presenteren
Ingediend door het voltallig bestuur
Breed: Veranderingen aan het logo worden ongepast gevonden en niet serieus
genomen. Wel wordt het streven naar een promotiewaardig logo en regels daaromtrent
geaccepteerd. Het huisstijlboek met de regels vastgezet en uniformiteit in communicatie
partijbreed blijkt wenselijk.
Stemming: Per acclamatie aangenomen.
Belofte: In aanloop naar het voorjaarscongres tijdig het huisstijlboek te communiceren
en voor rede, moties en amendementen vatbaar te verklaren en hierop te reageren. Met
als doel het huisstijlenboek dat breedgedragen wordt, door het voorjaarscongres te
loodsen.
Motie 003 - Huishoudelijk reglement 2017
Ingediend door het voltallig bestuur
Opmerking: Het is na aanname aan de bestuurder interne partijaangelegenheden,
zijnde het lid-Wentzel voorbehouden om spelfouten, onwettig- en onrechtmatigheden
aan te passen. Het bestuur zal genomen wijzigingen registreren en communiceren. Zij
legt vervolgens het HR dat aan alle vereisten voldoet zoals genoemd, digitaal voor.
Voor deze genoemde puntjes op de i, richt het partijbestuur een intervisiegroep in met
het lid-Noordman en lid-Vrijhof.

Discussie: Onduidelijke punten zoals de kwartaalbetaling wordt afgevoerd, gemaakte
kosten staan hierbij niet in verhouding tot de administratie. Voor het acceptabel geachte
contributiebedrag wordt een jaarbetaling als meest wenselijk geacht. Dit roept geen
vragen op.
Resumé: Na de aanname wordt gecorrigeerd en verstuurd. Het HR is een document dat
aanpassingen vergt aan onderwerpen om dagelijks de partij goed te kunnen besturen.
Met een weerslag op commissies die ingesteld dienen te worden en het partijbestuur
dat weer op krachten is en kan worden uitgebouwd. Zij telt nu 3 leden.
Stemming: Bij aanvang zijn er 15 aanwezigen bij de stemming over dit punt, 1 lid heeft
2 geldige machtigingen. Van de 17 uit te brengen stemmen worden er 14 voor
uitgebracht. De overige stemmen zijn onthoudingen. Het HR is aangenomen.
Opmerking: Het bestuur dankt de commissieleden Interne partijzaken, dat wil zeggen,
de leden Vollebergh en Van der Linde voor hun intensieve arbeid. Applaus volgt.
Agendapunt 8
Rondvraag
Tijdens de rondvraag komt het OSV-platform aan bod waar de heren Michael en
Wentzel aan werken, zij vragen de leden die bereid zijn om OSV’s te ondertekenen.
Ook willen zij op de eerste maandag dat het mogelijk is, overal ploegjes van minimaal
30 bereidwilligen hebben klaar staan om de OSV te tekenen.
Door middel van de webapplicatie Slack en de partij-website wordt hieraan gewerkt.
Het wordt als wenselijk geacht voor de GR2018 een ALV in te lassen, hetzij een puur
met dit doel. Dit punt wordt meegenomen naar de bestuursvergadering.
Belofte: Op aanvraag van leden, te communiceren aan de leden hoeveel leden de
partij momenteel telt. Dit punt wordt aan de secretaris der partij doorgesluisd.
Vraag: De dag waarop het gereviseerde HR op de website geplaatst wordt en voorzien
van de datum van ingang? Na de intervisie die een beloop heeft van circa 7 á 10 dagen.
Agendapunt 9
Sluiting
Om 17:15 wordt het besloten deel van de Algemene Ledenvergadering gesloten.

