
Notulen algemene vergadering 16 oktober 2011, 's morgens
*Verwelkoming en uitleg & messages:
– Ensure younger people don't end up as debt-slaves
– Change the profit-seeking mentality
– Economical restructuring

*Getting more people:
– More contact with the press
– Flash mobs
– A symbol, logo create a button
– Persistance
– Marches through city
– Hand out chocolate coins, telling people you are giving them their money back
– Bring people to the malieveld
– March every day, notify media and police
– Flyers
– Activities on the Plein
– Volunteers
– Keeping people together
– Contact Rene Bom (nachtburgemeester) once we have activities lined up for the noght
– Think about the profile of the marches, slogans etc
– Cebtral point for organising demonstrations
– Keep the malieveld clean! ---> Find volunteers for cleining shifts
– Assemblies at 11 am

Notulen algemene vergadering 16 oktober 2011, 's avonds

Afgesproken:
– Contact wordt opgenomen met Pauw & Witteman om deze uit te nodigen vrijdag hun uitzending 
op het malieveld te houden.

Assembly:
*Vervanging zoeken voor EHBO, mensen zoeken met BHV/eerste hulp-diploma
* Coordinator EHBO is aangesteld
* EHBA tent blijft , overige spullen worden meegenomen. 
* Telefoonnummers moeten uitgewisseld worden tussen EHBO-ers

* Perscontactpersoon moet worden aangesteld
* contactpersonen voor de pers: Loceana, Maarten, Joey, Robert Julius
* Er worden mensen gezocht voor interviews op een internet-radio: findingvoicesradio.com, 
bbsradio.com
* Er moet iemand gezocht worden om met Linda Vermeulen contact op te nemen: Maarten
*Maarten zoekt mensen om te interviewen.
*Er wordt begonnen met een interview-workshop, lijst bij Robert Julius
*Telefoons kunnen evt opgeladen worden in Maarten's auto
*Er wordt iemand gezocht die de site kan updaten
*Er is nu een lost and found area op het oranje zeil
*Politie is gevraagd om een mars te houden, zij gingen hiermee akkoord
*Er moet contact opgenomen worden met de gemeente over eventuele activiteiten in de planning. 
Hiervoor moet een flyer over wanneer en waar gemaakt worden.
*Voor de workshops moet een infobord opgezet worden
* Er komt een workshop voor meditatie met zonsondergang



*Er is een coordinator voor het eten aangesteld: Ruben. Deze zal vooraf financiele afspraken maken
*Workshop beweging wordt gegeven na assembly
*Over vuur moet overegd worden met de politie
*De blog en verslagen van maarten zijn te vinden op freespiritinsight.nl
*'s Morgens kunnen kranten gehaald worden op DHCS om op de vloer van de tent te leggen
*Er moet een nightwatch komen om 's nachts het kamp in de gaten te houden
*Contactgegevens van coordinators etc kunnen openlijk in het gastenboek
*Uiteindelijk concrete plannen maken en aan het ministerie van financien presenteren.
*Er komt een workshop “forging the new currency” over alternatieve geldvormen
*Er moet een contactpersoon komen voor de advocaat: Eve


