Extra AAV der Jonge Democraten Limburg
23-5-2017

Notulen Extra AAV JD Limburg 23 mei 2017
Opening
20:07
Benoeming SNC
Thomas
Nienke
Beiden aangesteld.
Vaststellen Agenda
Vastgesteld.
Goedkeuren notulen vorige AAV (29-3-2017)
Goedgekeurd.
Mededelingen
Dennis zegt dat het bestuur nog wat wil ondernemen betreffende de scheiding tussen kerk
en staat. Zo wordt er bijvoorbeeld plenair gebeden voor de raadsvergadering in Valkenburg.
Hij vraagt hier input voor. Ideeën vanuit de leden zijn altijd welkom.
Tevens is aanstaande zaterdag Jan Terlouw in het Bonnefanten-museum om een lezing te
geven.
Op 8 juni komt ook Matthijs van Miltenburg naar Maastricht.
AR-wijzigingen
AR01: Die macht geven we niet zomaar af
Unaniem aangenomen.
Organisatorische Moties
ORG01: Drink doch eine mit, stell dich nicht so an!
August houdt een verhaal over de Elscursie, maar meent dat de opkomst laag was door
moederdag.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
ORG02: 'Jonge Democraten, wat Els?'
Volgens Lou is het gedoemd te falen, maar daarom zetten de indieners in op het ‘proberen’.
Met overweldigende meerderheid verworpen.
ORG03: Freude, schöner Götterfunken, Tochter aus Elysium
August houdt een pro-Europees verhaal. Remco vindt een extra Europa-activiteit overbodig.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
ORG04: Politiek in het midden
Lou motiveert de organimo en August roept ook op om voor te stemmen.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.

Amendementen Landelijk Politiek Programma
AMPP01: Bijzonder Onderwijs is niet normaal
Dennis legt het amendement uit. Het amendement is geschreven naar aanleiding van de
activiteit van de Islamitische Basisschool. Thomas en Bas herstellen de woorden van Dennis
dat onze gast gezegd zou hebben dat homoseksualiteit een keuze zou zijn. Bas roept op om
tegen te stemmen omdat hij bijzonder onderwijs prima vindt en dat bij onderwijs ook iets
van thuis uit meegegeven mag worden. Jacob roept op om voor te stemmen omwille van de
seculiere aard van onze overheid. De Gouverneur laat zijn zweep nog even zien.
Aangenomen.
AMPP02: Europees Hoofdkwartier
Het is een pragmatische stap.
Aangenomen.
AMPP03: Was dat maar het enige probleem
Unaniem aangenomen.
AMPP04: Doe niet zo dramatisch
Cyriel meent dat amusement nogal een arbitraire term is.
Aangenomen.
AMPP05: Doe niet zo sportief
Cyriel kan zich indenken dat het WK en het EK misschien waardevol zijn om uit te zenden.
Justin en Nienke vinden het belangrijk dat iedereen in contact komt met verschillende
sporten.
Aangenomen.
Politieke Moties
PM01: Maak van mijn water geen mijnwater!
Nienke licht de motie toe. Meerdere leden menen dat de motie breder getrokken kan
worden. Nienke meent dat de mijnen dan wel een regionaal probleem vormen, maar dat dit
absoluut nationale betrekking heeft.
Aangenomen.
PM02: Ik wil ook op Guy kunnen stemmen
Er is een discussie over de volgorde. De volgorde wordt behouden. Yves en August hebben
de motie gebaseerd op een idee vanuit het Europees Parlement. Thomas heeft een
praktische vraag of een Nederlander dan ook op de Nederlandse kandidaten kunnen
stemmen. Pauwel vraagt zich af of er dan niet nationaal cliëntelisme bij komt kijken. Yves
zegt wel dat dit de juiste en meest gefaseerde manier is om echte Europese verkiezingen te
hebben.
Aangenomen.
PM03: Minder landen, minder Europarlementariërs
Nipt aangenomen.
PM04: Willy, je bent een koning!
Het lokt een redelijk ludieke discussie uit.
Aangenomen.
PM05: Lang leve de vrijheid!
Aangenomen.
PM06: Mooi, nooit weer De Leeuw
Thomas is het ermee eens, maar meent dat dit in een amendement moet worden
behandeld. Yves zet in op het groter maken van kwaliteitsprogramma’s.

Aangenomen.
PM07: Hoofddoekjes bij de politie
Verworpen.
PM08: Petten bij de politie
Jacob meent dat hoofddoekjes iets cultureel is, niet iets religieus. Yves vindt dat iedereen
alles mag dragen en dat dat weinig beïnvloed.
Aangenomen.
PM09: I make milk, what’s your superpower?
Aangenomen.
PM10: Gratis bevallen voor iedereen
Jeroen meent dat er geen grote nadelen zitten aan thuis bevallen. Jacob zegt van wel.
Remco vindt het ietwat hypothetisch. Dennis vindt Remco’s vergelijking nogal scheef.
Aangenomen.
PM11: Geschiedkundig Curriculum
Unaniem aangenomen.
PM12: Ver weg verworven competenties
Naar aanleiding van de moeilijkheden die Hoseb heeft ervaren, heeft Lou deze motie
geschreven.
Unaniem aangenomen.
Rondvraag
Yves vraagt of er een shotje Els komt. Dit is mogelijk, maar niet op kosten van de
afdelingsbestuursleden, noch van de JD-afdeling Limburg.
Afsluiting
22:09
Men roept: “Leve de Koning!”

