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Gastenlijst 

Afwezig bestuur: Jeroen Weber, 
(1) 

Aanwezig bestuur: Willem Buising, Stefan Gaillard, Tom Wentzel 
(4) Robert Valentine (vz.), 

Aanwezig leden: Ferry, Quintus, Ton, 
Zaaldeel rechterzijde Cristian, Joeri, Otto,  
(12) Inge , Marja, Simone,

Pieter, Nico, Arne, 

Aanwezige leden: Joey, Nick (sc.), Wouter, 
Zaaldeel linkerzijde Thijs, Martijn, Roman, 
(6) 

 
Machtigingen: Willem Buising voor Milan & Jeroen 
(6) Stefan Gaillard voor Sem & Sybren 

Tom Wentzel voor Nando & Dennis  

Opening 

- Geen ingekomen stukken, agenda vastgesteld, notulen aangenomen.  
- Stemcommissie met Nick als voorzitter, acclamatie, geen bezwaren. 

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 5 bestuurders. Willem, gefeliciteerd langs deze weg. 

- Willem geeft aan de tekst van afwezig bestuurder Jeroen voor te dragen. 

Mededeling bestuur 

- Er wordt vandaag gestemd over een bestuursvoorstel tot statutaire wijziging, over 
de naam van de vereniging. Om deze te wijzigen in Libertaire Partij. 

- Het bestuur gaat over interne portefeuilles. Stefan gaat verder als Algemeen 
Bestuurslid & Tom als secretaris.  
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Presentatie overtuigingstechnieken 

- Robert neemt de aanwezigen mee in een wervend verhaal over overtuiging. 
- De buitenwacht is te overtuigen op emotie, meer dan op ratio. 
- Invloedrijke boeken van Cialdini, Adams en Plouffe komen aan bod. 
- Mensen horen of zien hetzelfde maar benoemen dit anders. Het krachtig onder 

woorden brengen van "Little Marco (Rubio)", "Lying' Ted (Cruz)", en "Crooked 
Hillary (Clinton)" of dichterbij huis de ‘plofkip’ geeft aan hoe krachtig taal is. 

Presentatie Tweede Kamerverkiezingen 

- Gewezen wordt op hoe duur een zetel kost, zeker voor nieuwkomers. 
- Bedrag voor een goede campagne nadert de € 150.000,-- om in de buurt te komen.  

Presentatie Campagne 

- Doel is voor zetels gaan met standpunten die de juiste toonzetting hebben. 
- Klein, onbekend maar charmant. Verder vooral geld en actieve leden..  

     Secretariaat 

- 182 leden, waarvan 4 levenslange leden. Lichte daling. 
- Grafische weergave, laat spreiding zien over heel Nederland. 

Financiën 

- Presentaties en onderbouwing Jaarverslag 2018, definitieve begroting en eerste 
kwartaal. 

- Sentiment is goed, in euro’s is stijging te zien op basis van levenslange leden en een 
dito instroom van contributies en donaties. 

- Beschreven als brandstof voor de toekomst, naast ons belangrijkste kapitaal; de 
actieve leden. 

- Opgestelde stukken zijn realistischer, ambitieuzer en toekomstbestendig. 
- Voorstel in te stemmen bij de stemmingsronde financiën. 
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Presentatie Sociale Media Commissie 

- Ferry dient zich aan als nieuwe voorzitter. 
- Richt zich op het helder, simpel verwoorden van onze boodschap cross-mediaal. 
- Terloops in de discussie melden zich leden die zich aansluiten bij Ferry. 

Stemmingen 

Wijziging statutaire naam naar Libertaire Partij. 

- Aanwezig zijn 22 leden (22). 
- 3 leden zijn gemachtigd om te stemmen namens ieder 2 personen (6). 

________________________________________________________________+ 
- Bij deze stemming zijn aanwezig 28 stemgerechtigden. (28) 

 

- Het quorum bedraagt 28*(⅔)= 18.6666666667 (19) 
 

- Voor de motie stemmen 20 leden (20) 
- Tegen de motie stemmen 6 leden (6) 
- Onthouden zich van stemming 2 leden (2)  

Vervangen lid kascommissie 

- Luciano stapt uit de kascommissie, inactiviteit ligt hieraan ten grondslag.  
- Antonius dient zich aan als nieuw lid om de kascommissie te versterken. 
- De secretaris wijst op een nog op te stellen rooster van aftreden. 
- Statutair stapt een nieuw lid in voor een volledig jaar en stapt elk half jaar iemand 

uit. 

Rondvraag: 

- Geen vragen 

Sluiting vergadering: 

- Leden worden uitgenodigd mee te gaan voor een diner. 
- Het bestuur bedankt langs deze weg de opsteller van deze notulen en alle             

aanwezigen. 
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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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