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Aanwezigen en gemachtigden 
 
Bekend bij secretaris 
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Globaal verslag ALV 
 
13:30 opening  
Karakter is wezenlijk anders doordat er over campagne en programma wordt gesproken. 
 
13:34 Notulen voorjaars-ALV 2019 
Vastgesteld, geen vragen en per acclamatie aangenomen. 
 
13:35 Stemmencommissie 
R. van R, N. V. &  I. V. v.d. B 
 
13:36 Campagne 
Geen monoloog kondigt Jeroen Weber aan, interactief dus met de leden. 
 
Wie sluit bij ons aan, welke doelgroepen, verenigingen en festivals passen bij ons?. 
 
Mensen nemen politiek niet meer serieus, die manier dragen wij niet uit. We willen welkom 
en warm overkomen. Mits de vrijheidsfilosofie wordt gedragen denken we dat mensen bij 
ons blijven aanklampen. Een aardige toon, humor. 
 
13:40 Campagne - II 
De anti-politieke partij of bijna óf geen politieke partij. Zo poogden we de VVD uit de 
Statenverkiezingen te wippen. Aandacht krijgen lukt pas met pers-acties, alleen als het zeer 
nieuwswaardig is.  
 
We willen de Kieswijzer uitlokken om de LP op te nemen. Onder het motto, maak de LP tot 
nieuws. We creëren een in verkiezingstijd een war-room, snel reageren. Korte filmpjes 
maken en interviews, snel te monteren en online zetten. 
 
Iedereen haat betutteling van de kant van de overheid, wij zijn de partij voor deregulering. 
De onderwerpen die dicht aan het hart liggen, irritaties over geld ontgoochelen, daar wordt 
een burger warm van. 
 
13:50 Campagne - III (Robert Valentine) 
 
Kosten 2012, kosten gemaakt gedeeld door zetels. 2 ton tot 3 ton voor kleine partijen. 
 
Tijdig aan de gang met fund raisen. 
Specifiek voor 2 acties geld reserveren aldus Q.B., zoals in het verleden gedaan is. Iemand 
eigenaar maken van een project aldus Jeroen Weber. Iemand vinden voor een specifieke 
actie. Huur of koop een bus en rij hiermee rond, in- en verkoop en weer door. Bestickerd. 
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13:55 Leden en interactie (Jeroen Weber) 
 
Meer dan ons rebels imago, een beweging starten waar je bij wilt horen. Rond de 2 procent 
van Nederland is lid van een partij, mensen haken af bij traditionele clubs. 
 
J.J.: WOB-verzoeken kunnen altijd,  
Robert Valentine: De campagne is permanent dus WOB-verzoeken kunnen altijd.  
J.v.K.: We willen beschaafd zijn, mensen komen samen. Maar echt boeiend oogt het niet. 
Mensen lijken pas bij het dramatische af, zich te interesseren in politiek.  
Rebels en dramatiek is heel wat anders. 
R. v. R.: Veel nagedacht over platform-vorming. Referenda onafhankelijk van een overheid.  
Meer dan een poll alleen. 
A.I.: Verkiesbaar zijn (OSV), mensen zeggen er zijn teveel partijen. Smakelijker is een 
beweging. Laat leden ideeën indienen. 
Robert Valentine: Laten we vooral na de ALV beginnen, dan gebeurt het meeste. 
M.N.: Laat mensen meestemmen, met de beslissingen die de Tweede Kamer voorgelegd 
krijgt. 
 
Actiepunt: Kijken of er een manier is om YouGovPolls enOverUwBuurt (Lokaal) te pluggen. 
 
M. B.G.: Simpeler benaderen, wat we willen bereiken als beweging/partij/platform.  
We willen écht minder overheid, bemoeienis, alleen basaal, fors minder belastingen. 
Als je dit wilt overbrengen, doe het niet complex. Laat zien welke impact en kosten bepaalde 
door de politiek genomen besluiten hebben (Vertaling via een vrijheidscalculator). 
J.J.: Alleen het aantal regels wellicht. 
A.I.: Richt je op non-conform. Wie loopt er binnen in onze partij. 
I.V.v.d.B.: Versimpelen spreekt aan, (Ik zocht, het in duidelijke taal weergegeven waar mijn 
middelen heen gaan).  
 
Actie: Taartpuntmodel en dit communiceren, analyseren van de groepen.  
Elke keer als er een plan wordt goedgekeurd, een push-up: De gemeente heeft weer de weg 
bewandeld die ze al 3 keer bewandelde, weer 6 ton uitgaven. Kosten provinciehuis. 
M.N.: Rond kerst een heel document, met alle onzin die is gedaan door de overheid 
(RandPaul). 
M. B.G.: Bewustwording en vertaling van genomen beslissingen voor een burger 
 
Internationaal 14:20 
 
IALP, EPIL zijn beiden niet heel erg actief, wel tussen partijen geregeld contact. Maar nog 
niet joint effort. De focus vanuit de LP is wel en continue gericht op internationaal. 
 
Bedrijfsmatig aanpak van merchandise. Zorgen dat er inkomsten zijn. 
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R.v.R., outtro is beschikbaar, gebruik deze. 
A.I.: Andere partijen doen hetzelfde wellicht en onderzoeken hetzelfde. Kunnen we kennis 
delen, want we zijn niet altijd de eerste met voorwerk. Blijf vooral evenementen organiseren. 
Oude LP Amsterdam: Een borrel.  
 
Film 14:30 
Zelf aangeleverd, 250 exclusief BTW (zelf aangeleverde voice over 70 woorden á 30 
seconden). 
 
Programma 14:36 
Hele land door geweest en daarvoor ook al met kenners op diverse terreinen gesproken. 
Niet het hele programma wordt doorgelopen. Stemmingen in tweevoud over programma en 
motie. 
Leden zijn aan zet. 
 
MdH: Peilt 2 zetels voor non-parlementaire partijen. Er schuift iets op de politieke kaart. 
 
Programma noemt systeemskritiek, knipoog naar het D’66 van weleer. 
Het is maar 1 x per 4 jaar nodig, dat er 60.000 mensen op ons stemmen. 
Richten op thema’s die onze beleving nu leven onder de bevolking, met een antwoord dat op 
meer mensen gericht is dan de in-crowd. 
 
N.V.: Waar is de concretisering (woningbouw, welstand). Thematische en diepgaande 
antwoorden. 
Achtervang over thema’s waar we het over eens zijn.  
Jeroen Weber: Niet alles in een programma, zelfs niet alles op een website. De verdieping, 
daar is over nagedacht. 
J.J.: De verdieping, met financiële onderbouwing (digitaal is wellicht te complex). 
R.v.R.: Wellicht naïef, maar wat fout gaat bij Forum is dat ze zeggen ‘ik weet het niet’.  
Maar dit komt best sterk over.  
Q:B.  Wel goed om overal een antwoord op te hebben. 
M.N.: Uitwerking kan volgen. 
J.J.: Zet jezelf positief neer. Het ging fout eerder bij M. Faber (PVV). 
R.v.R.: Is er een portefeuilleverdeling? 
N.V.: Stel dat in oud genoemd worden maar niet in nieuw. 
Achtervang mist. 
 
15:11 Robert Valentine: Leden hebben het altijd voor het zeggen.  
 
A.I.: Veel door bestuur en leden in sessies gedaan.  
I.V.v.d.B.: Vooraf veel kenbaar kunnen maken, basis. Je staat sterker met doorrekeningen, 
anderhalf jaar. 
 
Pauze 15:15 - 15:55 
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Partijprogramma 15:55 
 
S.V. informeert over haar eigen partij, daar heerst niet teveel partijdiscipline, jongeren 
kunnen zich hier bij vinden. Niet meer van deze tijd om in een hiërarchische vorm te worden 
gedwongen. Het is zaak menselijk te zijn, nieuwe wereld en geen stemvee te zijn. 
Politiek gaat hier over mensen. Het is ook sterk om iets niet te weten. 
 
M.N.: Als persoon stemmen niet als partij. (16:00). Breng een nee tegen discipline in. 
Stemmen over een leidraad, oudere programma’s en hun inhoud volgende keer op een ALV 
bespreken. 
Robert Valentine: Roept op om motie of amendement te schrijven. Gebruik oude document 
als basis, waar uitwerking uit kan worden gehaald. Een selectie op basis van het oude 
document. 
 
1605 A.I.: richtinggevend , maar oude document 2017 is lastig te lezen  
Leidraad nu leest lekker weg voor hen die amper tijd hebben  
 
Actie hoeveel leden Zwolle. Secretaris deelt aantallen leden Overijssel op aanvraag met 
N.V. en met S.R. 
 
Stemming programma ja 
Motie na Uitleg J.J.:  ja (aantallen zie formulier stemmencommissie, vz. N.V.) 
 
1630: J.J.: Koningshuis privatiseren niet zozeer afschaffen.  
 
Orde 16:37 Robert Valentine met oproep tot formuleren. Programmatisch en financieel 
onderbouwing.  
 
P.V, steun jongeren neemt af voor Koningshuis in Nederland. 
 
S.P.: Doch is Koningshuis wel bindende factor. Is het verstandig ons af te keren van?  
Jeroen Weber: Motie roept niet zozeer op tot afschaffen, maar wel tot privatiseren.  
A.B.: relevante motie, Unique Selling Point, inzetten op republiek als vooruitstrevende partij.  
 
Stemming: 
Voor de motie (handophouden) 
Vier tegen  
Vier onthouding 
Meer dan genoeg aanwezigen voor dan tegen. 
 
Aanwezigen stellen dat het goed is voor indiener J.J. om de genoemde motiveringen mee te 
nemen een met een concreet voorstel te komen.  
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A.I. 16u05: Over richting geven, plaats een ster op de horizon. Het oude document is 
worstelen voor de lezer, liever de leidraad van nu dan het stuk van de vorige verkiezingen. 
Dit leest lekkerder weg. Zeker voor hen die maar 7 minuten aan politiek besteden. 
 
Secretaris Tom Wentzel: Er kwamen vragen over kieskring Zwolle (Provincie Overijssel), 
hoeveel leden hier zijn en dit afgezet tegen de rest van Nederland. De afgelopen periode is 
er een groei te zien in deze kieskring die hoger ligt dan elders. Dit is teruggekoppeld aan de 
indieners van vragen, de leden N.V. en S.R. 
 
Stemming:  
Programma: aangenomen, 1 onthouding, rest voor. 

Vragen 
 

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, Willem Buising en Jeroen Weber 
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