En Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 11 mei 2021
Tijd: 20:00-22:00
Locatie: online
Technisch Voorzitter: Sophie den Ouden
Stem- en Notulencommissie: Janne Dam en Gijs Toussaint

Agenda
20.00-20.05 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 8 december
20.05-20.20 Jaarrekening
20.20-20.35 Bestuursverantwoording
20.35-21.00 AR-wijzigingen
21.00-21.10 Pauze
21.10-21.55 Voorstellen Zomercongres
21.55-22.00 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
22.00-...

Borrel

Opening AAV
Installatie Vergaderingsvoorzitter
Per acclamatie ingesteld
Installatie Stem- en Notulencommissie
Per acclamatie ingesteld
Vaststellen agenda
Per acclamatie ingesteld
Vaststellen notulen AAV 8 december 2020
Per acclamatie ingesteld
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Voordracht jaarrekening 2020
Jelle: We gaan even er doorheen lopen. De jaarrekening laat zien wat we in 2020 hebben
uitgegeven. Elk jaar stellen we een begroting op en dit is de realisatie. Je ziet dat we heel
weinig hebben uitgegeven omdat heel veel niet is doorgegaan. Daardoor is er veel geld niet
binnengekomen. Bij uitgaven is dat beeld ook te zien. Rekeningkosten zijn flink gestegen
door de wisseling van boekhoudsysteem. Bij promomateriaal hebben we ook weinig
uitgegeven doordat alles online was. Online promotie is speciaal. Het budget daarvoor
hebben we vorige AAV vergroot voor meer bereik in coronatijd. Dat is van 100 naar 450 euro
gegaan, dat hebben we bijna allemaal uitgegeven. Het effect van ‘viraal met het virus’ was
best wel groot. Het is dus erg goed gelukt. De zaalhuur was ook veel goedkoper. Verder zijn
er niet veel spannende dingen.
KasCo: Wij zijn de kascontrolecommissie, we controleren de bonnetjes en de
penningmeester. Dat doen we met zijn drieen. We hebben met Jelle de jaarrekening
doorgenomen. Het was niet heel spannend. We hebben Jelle geadviseerd dingen meer te
verduidelijken. Dat heeft Jelle goed gedaan. Verder geen op- of aanmerking. Wij oordelen
dus positief over deze jaarrekening.
Aannemen jaarrekening 2020
De jaarrekening wordt per acclamatie aangenomen.
Bestuursverantwoording
Pieter: De afgelopen periode is bewogen geweest. Ik ga beginnen met de
verkiezingscampagne. Heeft een goede hoofdrol gespeeld, we hebben er heel veel tijd in
gestoken. Er zijn twee delen van samenwerking, D66 en de andere PJO’s. Met D66 hebben
we al vanaf de zomer gesprekken gehad. Dat is na december goed doorgegaan. We hebben
vrijwillegers geleverd en de commissie heeft veel inzet getoond. We hebben ook een paar
goede acties opgezet die helaas niet in de media zijn gekomen door de verkiezingstijd. We
hebben wel veel mensen bereikt. We hebben dit ook besproken met andere PJO’s. De
commissies hebben in deze tijd ook veel aandacht gekregen. We bedanken de
commissieleden. Ze hebben veel meegedacht en zijn de straat op gegaan. Het promotieteam
heeft enorm goed meegewerkt aan de campagne. De politieke commissie is sterk in
opbouw. Het is leuk om nieuwe leden erin te zien. Ook het RPP wordt bijgewerkt. De
internationale commissie heeft leuke activititeiten georganiseerd.
Activiteiten
De activiteiten hebben we elke week op eentje na gedaan. We zijn tevreden met de
activiteiten. De speeddates blijken elke keer weer een succes. Daar hebben we veel actieve
leden aan te danken. We hebben ook onvoorziene omstandigheden gehad maar het bestuur
was vlug op de voetjes en dat is goed. We blijven de lijn van activiteiten voortzetten maar we
willen ook zo snel mogelijk weer fysiek dingen kunnen doen.
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Ledenbinding
De ledenbinding wordt gekenmerkt door een ontzettende instroom. Daar zijn we blij mee.
We nemen persoonlijk contact op met elk nieuw lid. De nieuwe ledengroep begint ook erg
vol te raken. We zijn ook bezig met kijken naar een nieuwe bestuur. Stuur vooral een
berichtje als je interesse hebt.
Samenwerking PJO’s
We hebben zowel in Leiden als Den Haag goed samengewerkt met andere pjo’s. Met name
in de debatten en de stemoproep. Dat lijkt wel effect te hebben gehad. We hebben ook
contact gezocht met mbo’s in de omgeving. Dat is helaas niet gelukt maar daar gaan we in
de toekomst verder mee aan de slag.
Dank aan het bestuur, jullie zijn geweldig. Dank aan de leden, jullie zijn ook geweldig.
Vragen
Q (Lars): Bedankt Pieter, hoe gaat aankomend zomeroffensief eruitzien?
A (Kalle): Er is al gekeken naar de introweken in alle steden. We hebben al contact met D66
Leiden over een eventuele stand. Verder moeten we eerst afwachten wat de organisaties
gaan doen met dingen fysiek organiseren. De verdere invulling gaat ook samen met volgend
bestuur.
Max: als nieuw lid wil ik Pieter complimenten geven voor het bestuur.
AR-Wijzigingen

AMAR01 – Zinderend de Zomer door 1
AMAR02 – Zinderend de Zomer door 2
Indiener (Hester van

We zijn als bestuur bezig geweest met dingen die beter

Wessel):

kunnen aan het AR. Dit gaat over de overdrachtsperiode. Nu
is het zo dat het nieuw bestuur na de verkiezingen meteen
verantwoordelijk zijn. Dat willen we verschuiven om het
nieuwe bestuur meer tijd te geven en beter in te laten
werken.
AMAR01 betekent dat de overdrachtsperiode vanzelf afloopt.
AMAR02 betekent dat er nog een AAV moet komen voor de
officiële overdracht.
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Voor

Neutraal

Tegen

Is dit alleen voor de normale
overdracht of ook voor
gevallen waarbij een bestuur
niet meer kan doorgaan?
Indiener:

Goede vraag, als het bestuur vroegtijdig aftreedt is die
overdrachtsperiode er nog steeds. Als zij worden
weggestemd zou de verantwoordelijkheid waarschijnlijk wel
direct worden overgegeven.

Stemming:

AMAR01: Aangenomen met 19 voor en 1 tegen.
AMAR02: Verworpen met 11 voor en 9 tegen.

AMAR03 – Visie op de Vice (editie praeses)
Indiener (Hester van

Hierbij wordt toegevoegd dat er een vice-voorzitter moet

Wessel):

worden aangewezen en dat dit op de AAV gedeeld moet
worden.
Voor

Neutraal

Tegen

Indiener:
Stemming:

Aangenomen met 19 voor en 1 tegen.

AMAR04 – Visie op de Vice (editie AS)
Indiener (Hester van

Zelfde verhaal maar dan voor de secretaris. Dit is in lijn met

Wessel):

het privacybeleid. Een vice secretaris mag namelijk ook in de
ledenbestanden. Het is dus goed om vast te leggen wie dat
is.
Voor

Neutraal

Tegen
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Dit klinkt een beetje als het
creëren van een titel die niet
per se nodig is.
Waarom is er niet gekozen
voor een vice
penningmeester?
Indiener:

Het is inderdaad gewoon een backup functie. We hebben er
bij de penningmeester niet voor gekozen omdat het daar
weinig toevoegt, bij de secretaris wel wegens het inzicht in de
ledenbestanden.

Stemming:

Aangenomen met 17 voor en 2 tegen.

AMAR05 – Overzichtelijk Oriënteren 1
AMAR06 – Overzichtelijk Oriënteren 2
Indiener (Hester van

Nog een clustertje. Dit gaat over de oriëntatiecommissie, die

Wessel):

voert gesprekken met de bestuurskandidaten. Daar worden
nu steeds losse leden voor gezocht, dat willen we graag
centraliseren naar een samenhangendere commissie. De
taken van de commissie veranderen niet.
Bij AMAR05 moet er iemand met eerdere ervaring in de
functie bij elk gesprek zitten.
Bij AMAR06 hoeft niet iemand met eerdere ervaring in de
functie aanwezig te zijn bij de gesprekken.
Voor

Neutraal

Tegen

Voor AMAR06, tegen AMAR05:
een huidig bestuurslid bij het
gesprek is een slecht idee
Indiener:

Het tegenargument is een goed punt, en ook de aanleiding
voor deze amendementen geweest. In de huidige situatie
moet er namelijk zelfs zowel een huidig als een oudbestuurslid aanwezig zijn. Als je het eens bent met het
tegenargument, stem dan voor AMAR06 en tegen AMAR05.

Stemming:

AMAR05: verworpen met 9 tegen en 7 voor.
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AMAR06: aangenomen met 15 voor en 2 tegen.
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Congresvoorstellen
Organisatorische Moties
ORG01 – Tiktok, dat is toch dat nummer van Kesha?
Indiener (Jelle Stap):

Wij willen dat het landelijk bestuur een tiktok aanmaakt en
actief gaat beheren. De JD benut tiktok niet ten volste. We
kunnen constant viraal gaan.

Voor

Neutraal

Tegen

Ik krijg nu zelf niet te

Zullen er ook ships tussen

Het andere mensen

maken met tiktok en het is

kamerleden gemaakt worden?

aandoen is geen goede

heel erg leuk om de

reden om dit te doen. Tiktok

mensen van het landelijk

gebruiken we bewust niet

bestuur uit te lachen

omdat het moeilijk is om
inhoudelijke punten te

Ik vind het wel grappig

maken.

Ik kan wel grappige
dingen gaan roepen maar
andere mensen zijn
grappiger. Het is oprecht
wel een mooie kans. Er zijn
allemaal leden die zouden
kunnen bijdragen.
Indiener:

Het is misschien moeilijk maar we zijn met allemaal slimme
mensen. Ships ben ik bij.

Stemming:

Aangenomen met 17 voor en 4 tegen.

Amendementen op het Politiek Programma
AMPP01 – Stemmen in het Rood, dat smaakt naar oud brood.
Indiener (Victoria van

Wij willen de mogelijkheden van digitaal stemmen

Slooten):

verkennen met experimenten. Dat kan jongeren en minder
mobiele mensen aantrekken om te stemmen.
Voor

Neutraal

Tegen
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Het zou sterk zijn als we

Dit amendement is qua

ons bezighouden met

vorm te lang. Qua inhoud

democratische

gaat het om democratie. Bij

vernieuwing. Ga het dus

een experiment bestaat er

proberen. Dan kan ook

een kans dat niet elke stem

vernieuwing beginnen.

telt. (2x)

Meer experimenteren is

Wij hebben hier de expertise

altijd goed. Als we dat niet

niet voor

doen worden we geen
Estland.

We staan ook niet toe dat
mensen meekomen in het

Papieren stemmen tellen is

stemhokje. Als je waar dan

veel arbeid.

ook kan stemmen kunnen
andere mensen je stem zien
en dat is schadelijk.

Indiener:

Bedankt voor de reacties. Het is misschien wel te lang maar
dat doet niet af aan de kern. We zijn progressief dus laten we
experimenteren lokaal.

Stemming:

Aangenomen met 11 voor en 10 tegen.

Politieke Moties
PM01– Zeg NEE tegen JA
Indiener (Max

D66 moet niet meedoen aan een coalitie met JA21. JA21 is

Verdegaal):

een aftreksel van PVV en Forum. Moeten we niet doen.

Voor

Neutraal

Tegen

De rol van de JD is om
D66 scherp te houden. Dat
geldt hier ook voor.
Er zijn gewoon
standpunten die
fundamenteel tegen D66
in gaan. Isolatie werkt.
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Indiener:

Stem voor

Stemming:

Aangenomen met 21 voor en 1 tegen.

PM02– Weten wat je stemt
PM03– Nu weten wat je stemt
Indiener (Hidde van

Tijdens de formatiegesprekken zien we welke concessies er

Luenen):

gemaakt worden.
PM02 zegt dat alle notulen achteraf vrijgegeven worden.
Bij PM03 worden de notulen twee weken na het gesprek
publiek gemaakt.
Voor

Neutraal

Tegen

Ik wil vooral PM03 graag

Ik heb mijn twijfels of dit niet

Sommige dingen hoeven

zien. Het is heel erg

ondehandelingen in de weg

niet openbaar. Er is een

belangrijk dat we politici

gaat zitten. En gaan

reden dat deze gesprekken

kunnen controleren. De

gesprekken niet informeel

vertrouwelijk zijn.

politiek moet bang zijn

plaatsvinden?

stem voor.

Voor PM02 voor
transparantie, maar PM03
gaat te ver.
Ondehandelingen kun je
niet in het openbaar voeren.
Op deze manier krijgen we
nooit een kabinet.

Indiener:

Ik realiseer me dat PM03 verregaand is. Er is een risico op
informele gesprekken maar uiteindelijk moet alles via de
formateur.

Stemming:

PM02: Aangenomen met 17 voor en 5 tegen.
PM03: Verworpen met 5 voor en 16 tegen.

PM04– Innovatief tegengaan woningnood
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Indiener (Angelos

De overheid moet veel investeren in innovatieve oplossingen

Vlahos):

voor de woningnood. Denk aan printhuizen of huizen op
water of het ombouwen van kantoorpanden.
Voor

Neutraal

De woningnood is een

Is dit extra of echt onderdeel

enorm probleem en er

van de miljoen woningen die

wordt nu niet creatief

er moeten komen?

Tegen

genoeg gedacht, terwijl er
mooie oplossingen liggen

De spreekt uit dat is best wel
breed, wat betekent het
concreet?

Indiener:

Deze alternatieven kunnen ook op korte termijn werken. De
voorbeelden die ik gaf zijn specifiek genoeg.

Stemming:

Aangenomen met 21 voor en 1 tegen.

PM05– Eerlijk en zorgvuldig, nu wij nog
Indiener (Pieter van der

Het gaat over het grensconflict tussen Israël en Palestina. We

Werff):

willen dat alle partijen tekenen bij het internationale
strafrechtelijk onderzoek door het ICC naar oorlogsmisdaden.
Voor

Neutraal

Er is een dik rapport

Mooie motie, maar ik geef

waarin misstanden naar

mee dat het internationaal

voren komen over het

strafhof echt een opt-in is voor

conflict. Het ICC wordt

landen. Dit is vrij ingrijpend

steeds belemmerd en daar

met betrekking tot

moeten we iets aan doen.

soevereiniteit. Die discussie

Tegen

moet gevoerd worden.
Indiener:

Goed commentaar. Deze situatie vereist deze maatregel wel.

Stemming:

Aangenomen met 18 voor en 3 tegen 18.
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PM06– Apartheidsstaat waar je apart bij staat
Indiener (Omar Al

Er is bewijs dat Israël een apartheidsbewind voert tegen

Sadeh):

Palestijnen (Human Rights Watch). Arabische
gemeenschappen zijn aan het protesteren. Daar moeten we
ons tegen uitspreken.
Voor

Neutraal

Tegen

Israël is crimineel, ze doen
hetzelfde als Zuid-Afrika
vroeger deed. De staat
moet dit gaan erkennen
en sancties gaan instellen.
Dit is een apartheidsstaat
Deze beweging groeit
steeds meer. Maak het een
discussie van in
Nederland.
Indiener:

Stem voor. Laten we zorgen dat Israël daadwerkelijk
democratisch wordt.

Stemming:

Aangenomen met 21 voor en 1 tegen.

PM07– Heilige huisjes bestaan niet
Indiener (Omar Al

Ben ik weer. Dit gaat specifiek over Jeruzalem. Oost-

Sadeh):

Jeruzalem is gewoon bezet gebied.
Voor

Neutraal

Tegen

Dit bouwt voort op de
vorige moties. Het is
apartheid in een stad,
iedereen moet toegang
hebben tot jeruzalem stem
voor.
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Belangrijke motie. Stem
voor.
Indiener:

Ik heb ook een Palestijns paspoort en ik mag Jeruzalem niet
in. We moeten ons uitspreken tegen deze apartheid.

Stemming:

Aangenomen met 19 voor en 0 tegen.

PM08– Waar is de grens?
Indiener (Omar Al

Hierna zijn jullie van me af. Palestina moet weer gebaseerd

Sadeh):

worden op de grenzen van 1976. Dit gebeurt nu niet, we
moeten actie ondernemen. Daarom moeten we de Palestijnse
staat erkennen.
Voor

Neutraal

Tegen

Er zijn afspraken gemaakt
over de overgangsperiode
en die zijn niet
nagekomen.
Als je een belofte doet
moet je die nakomen. Dit
geldt ook voor
internationale afspraken.
Laten we de palestijnen
het land geven waar ze
recht op hebben.
Indiener:

De Palestijnen kunnen prima een eigen staat runnen. Het is
niet te vroeg maar veel te laat.

Stemming:

Aangenomen met 18 voor en 1 tegen.

PM09– Strak in je rijkstraineepak
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Indiener (Pim van Dam):

Het rijkstraineeship is alleen maar open voor WO-studenten.
Andere studenten hebben ook relevante expertise. Er moeten
rijkstraineeships beschikbaar komen voor HBO- en MBOstudenten.

Voor

Neutraal

Dit zorgt voor meer

Moeten er echt nieuwe

gelijkheid bij de overheid.

functies opengesteld worden?

Tegen

Past dit bij het idee van
traineeships?
Indiener:

Er zijn nu al traineeships voor studies die ook op HBO en
MBO zijn. Er is veel vraag dus het kan met dezelfde functies.
Het kan ook met bredere projecten.

Stemming:

Aangenomen met 19 voor en 3 tegen.

PM10 – Geen gesol met onze groenteplukkers
Indiener (Koen van der

Veel arbeidsmigranten in de landbouw werken in slechte

Weijden):

omstandigheden. De werkgevers hebben veel te veel macht.
Ziekmelden kan lijden tot ontslag. De werkgever is vaak ook
verhuurder en vervoerder van de werknemer. Er wordt te
weinig rekening gehouden met het sociale element in de
landbouw.
Voor

Neutraal

Je kan hier alleen maar

Sympathiek voorstel, maar ik

voor zijn. Je moet kijken

vind de motie wel heel breed.

naar de mensen die hier

Kijk ook naar de commissie

mee bezig zijn.

Roemer. Handhaving is lastig.

Tegen

Dit is ook binnen de EU
belangrijk voor het vrije
verkeer.
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Indiener:

Ik heb een aantal dingen van commissie Roemer
overgenomen. Ik hamer vooral op betere handhaving en
beter toezicht.

Stemming:

Aangenomen met 18 voor en 1 tegen.

PM11 – Stickers plakken korting pakken!
Indiener (Pieter van der

De wet over korting voor studenten geldt niet voor MBO’s.

Werff):

Daarom moet de wet aangepast worden.
Voor

Neutraal

Tegen
Gelijkheid staat veel dingen
in de weg. MBO’ers moeten
vaak gelijk worden
behandeld als middelbare
scholieren. Het idee is mooi,
maar de uitvoering werkt
niet.

Indiener:

Gelijkheid is in dit geval wel de oplossing.

Stemming:

Aangenomen met 15 voor en 5 tegen.

PM12– Zomertijd, wintertijd, onderwijstijd
Indiener (Pieter van der

Er is een verschil tussen opleidingen die de uren mogen

Werff):

aanpassen op basis van de studie. Minimaal 805 uren deze
worden gevuld met theoretische nuteloze blokken. Scholen
kunnen zelf bepalen hoeveel tijd studenten nodig hebben
MBO’s moeten zelf kunnen bepalen hoeveel tijd er voor een
studie staat.
Voor

Neutraal

Tegen
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Waarom worden
ondernemingsraden hierin
genoemd?
Een dubbele spreekt uit dat is
onduidelijk.
Indiener:

We hebben expres gekozen voor de samenvoeging omdat de
ondernemersraad bij de MBO nog niet betrokken wordt.

Stemming:

Aangenomen met 7 voor en 6 tegen.

PM13 – Waarom wel een mondkapje maar geen nikab eroverheen
Indiener (Jelle Stap):

Waarom mag je in het OV wel een mondkapje dragen maar
geen Nikab? Dit gaat tegen vrijheid van geloof in.

Voor

Neutraal

Het argument van

Hier is al een standpunt over

veiligheid is onzin en het

ingenomen op ALV 82 in

beschermen van vrouwen

Eindhoven.

Tegen

ook. Dit is een
ongeoorloofde beperking

Er is wel een reden voor het

van keuzevrijheid.

verschil in de wet. Er is voor
een mondkapje een

Het antwoord op het

zwaarwegende reden om het

gebrek aan keuzevrijheid

te dragen.

is niet het
tegenovergestelde. Dit
stimuleert ook haat.
Indiener:

Als er al een motie tegen is dan is dat top. Er zijn geen
redenen tegen vrijheid van geloof.

Stemming:

Aangenomen met 13 voor en 4 tegen.

PM14– Hey Macklemore? Can we go thrift shopping?
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Indiener Jelle Stap):

De Nederlandse overheid moet steun geven aan
kringloopwinkels. Ze hebben een sociaal, economisch en
milieu voordeel. Ze krijgen nu nauwelijks geld.

Voor

Neutraal

Tegen

De kringloopwinkel is een

De huidige kringloopwinkels

goede plek. Het is ook

functioneren nu prima.

belangrijk om te recyclen.
Er staat in de motie dat
het niet alleen subsidie
hoeft te zijn. Geld kan ook
gebruikt te worden voor
een campagne.
Kringloopwinkels dragen
bij aan circulaire
economie. Stem dus voor.
Indiener:

Hoe ze nu functioneren houden ze het vol maar subsidies zijn
wel degelijk een nuttige stimulans.

Stemming:

Aangenomen met 15 voor en 4 tegen.

Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd.
Decharge en afsluiting
De AAV wordt gesloten om 22:11.
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