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Betreft: Aanbieden notulen ALV 20 oktober 2018
Algemene ledenvergadering
LP
20 oktober 2018, 14:00 - 17:00
Notuliste: J. (Jessica) Korzelius
Mededelingen:
-

Geen ingekomen stukken (van leden),
Felicitaties vanuit de hele wereld van zusterpartijen en partijorganisatie IALP.

Aangekondigde stemmingen:
-

Aanpassing contributie
Levenslang lidmaatschap
Aspirant naar volledig lidmaatschap bestuur J. (Jeroen) Weber

Voorstel van orde:
-

-

Naar voren halen inhameren nieuw bestuurslid, geaccepteerd en vergadering
gevraagd per acclamatie af te doen. Geen bezwaar van de vergadering, bestuur
breidt uit naar 4 bestuurders.
Jeroen geeft aan de LP te willen besturen en te steunen vanuit het hart, richt zich op
de campagne, heeft ervaring met campagnes en besturen opgedaan bij de VVD in
het verleden.

Actiepunten voor het bestuur:
-

Uitbouwen internationaal netwerk, van elkaar leren en laten zien dat de LP een
wereldwijde beweging is die groeit. Verwijzing naar de LP USA.

Behandeling notulen:
-

Notulen najaar 2017, voorjaar 2018 worden zonder vragen of bezwaren vastgesteld.
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Verkiezingsdeelname:
-

Bestuur richt zich vol op campagne 2021.
Vraag lid: Niet richten op ledenwerving maar op begunstigen. Steunen in plaats van
lid worden, dit doen mensen niet zomaar meer.
Bestuur: Aanpassing website, meer aandacht aan het fenomeen
donatie/begunstigen.

Fondsenwerving:
-

-

Anders aanpakken; streven naar een groep van 100 mensen die maandelijks
doneren, 30 maanden lang á € 12,50 per maand levert € 37,500 op. Meer dan dat de
partij ooit aan een editie van de Tweede Kamerverkiezingen heeft uitgegeven.
Bestuur: Inzet op langdurige band met donateurs, apart bankrekeningnummer
hiervoor gebruiken.

Ons verhaal:
-

Nadruk op wat het voor mensen concreet betekent om de LP te verkiezen in plaats
van vertellen wat we willen. Eerst het ‘waarom’, dan het ‘hoe’ en vervolgens ‘wat’. In
plaats van andersom. Het filmpje van TedTalk kan teruggekeken worden via deze
link.

Presentatie J. Weber:
-

Het campagneplan wordt compleet vernieuwd en met leden binnen de partij en
mensen van buiten doorgesproken.
Uitgaan van een eigen & zachtaardig geluid, LP als brand neerzetten, niet schoppen
tegen anderen maar zelf het positieve en eigen verhaal verkondigen.
Toonzetting speelt een steeds belangrijkere rol, animatiefilmpjes die niet meteen
diep inhoudelijk zijn, maar humoristisch en kort.
Een team opbouwen om de campagne mee in te gaan, hier is een meeting over
geweest.
Leden benaderen voor deze werkgroep als actiepunt.

Vragen en opmerkingen:
Tevreden met helderheid van de verhalen van het bestuur, goed te onderbouwen en uit te
werken. 20% als frame zal zeker werken.
Graag sociale media berichten beter op elkaar afstemmen, meer eenduidigheid. Vermijden
korte inhoudsloze boodschappen. Reactie bestuur: Updaten social media beleid en
opnieuw delen.
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Secretariaat:
-

208 leden
Oud campagnefilmpje zou gedeeld worden, is helaas niet tijdig binnen gekomen
van Instituut voor Beeld en Geluid.
Presentatie vroegste geschiedenis LP, jaren 1993-94.

Financiën:
-

Begroten is moeilijk, mismatch begroting en realisatie 2018 is groot.
Bitcoinkoers komt nog niet terug.
Aparte rekening ingesteld voor campagnetijd
Meer aandacht in 2018 geweest voor sociale events.

2019 Begroting:
-

Begroting als concept aannemen, iets meer realisme wat de kosten voor activiteiten
betreft.
Campagnekas moet fundamenteel groeien, inzet op meer donateurs/begunstigers.
Publicatie kwartaalrapportages en jaarverslagen op de rit en wordt voortgezet.
Definitieve begroting waarin realisme tot uiting komt, zowel aan inkomsten als
uitgavenkant volgt op de voorjaars-ALV, voorstel als concept aannemen.
Bestuur: Begroting is geen werk met een glazen bol, afwijkingen zijn gebruikelijk. In
de kern gaat het er wel om zo realistisch mogelijk te begroten.

Stemmingen:
-

-

-

Aanpassingen contributie per 01-01-2019 naar 12,00 en 24,00 euro voor
respectievelijk jeugdleden en volwassen leden wordt aangenomen per acclamatie
en zonder vragen of commentaren van aanwezigen.
Levenslang lidmaatschap wordt eveneens aangenomen maar onder de juistere titel
‘verkenning mogelijkheden aangepaste contributievormen’. Bestuur krijgt de
bevoegdheid om na onderzoek te komen met de uitwerking van ideeën zoals een
levenslang lidmaatschap.
Begroting 2019: In concept met acclamatie.
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Rondvraag:
-

Melding van niet-aanwezigen, leden ^T.M. en ^AI die het niet konden redden om
aanwezig te zijn, zich verontschuldigen.
Commissie crowdfunding/fondsenwerving. Lid ^D.H. dient zich aan om met
portefeuillehouder Jeroen Weber de commissie verder vorm en inhoud te geven.
Lid ^N.V. vraagt mogelijkheden donatie op en krijgt naar aanleiding van zijn verzoek
de opties zoals het bankrekening, tikkie’s/betaalverzoek/contant op het grote
scherm in beeld.

Sluiting vergadering:
-

Leden worden uitgenodigd voor een drankje op het 25-jarig bestaan van de partij.

Het bestuur bedankt notuliste Jessica Korzelius nogmaals langs deze weg.
Voor vragen over deze notulen kunt u zich wenden tot het secretariaat via info@stemlp.nl
Namens het voltallig bestuur,

Robert Valentine, Tom Wentzel, Stefan Gaillard en Jeroen Weber
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