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Bestuursverantwoording - Jaarverslag
Voorzitter - Pieter van der Werff
Jaarverantwoording Bestuur Van der Werff

Lieve leden van Leiden-Haaglanden,

Het is dan eindelijk ook zo ver. Het einde van ons bestuurstermijn staat voor de deur. Voor dat

moment hebben wij speciaal voor alle leden een dubbele verantwoording, omdat eentje

natuurlijk niet de lol uit kan drukken die wij dit jaar hebben gehad. Dit stuk tekst zal omvat de

algemene jaarverantwoording/jaarverslag en een ander stuk tekst zal de periodieke

verantwoording bevatten.

Om de inleiding te vervolgen zou ik graag willen benadrukken hoe bijzonder de groep mensen

om mij heen is geweest. Ieder bestuurslid heeft naar mijn mening een prachtige periode

gerealiseerd en ik zal nog lange tijd met een lach en een (nostalgisch) traantje daarop

terugkijken. Iedereen heeft natuurlijk alle optredens van tijdens de activiteiten gezien, maar

juist achter de schermen hebben wij elkaar op verscheidene manieren leren kennen. Het meest

bijzondere vind ikzelf de rekbaarheid van deze groep. Er is geen moment geweest waarop wij

taken hebben moeten laten vallen omdat er geen tijd voor was en er stond altijd ergens iemand

klaar om een tandje extra bij te zetten om de rest weer in goede banen te leiden. De

vergaderingen zelf waren, ondanks dat ze grotendeels online waren, iedere week weer een

leuke ervaring waar we met een tevreden gevoel konden afsluiten.

Daarbij heeft het inzetten op de fluide bestuursfuncties ook haar vruchten afgeworpen. Zoals

eerder al staat heeft iedereen altijd iemand in de buurt gehad om wat taken van handen te

nemen, wat erg bevorderlijk is geweest voor de deadlines die wij onder elkaar hebben

afgesproken. Daarbij is de portefeuille internationaal aan Kalle en daarna Koen (vanaf de

jaarwisseling) overgedragen. Deze schakeling was natuurlijk niet risicoloos en toch heeft het

naar mijn inzien goed uitgepakt. De commissie heeft ten tijde van de AAV een drietal

activiteiten uitgevoerd, precies naar doelstellingen die zelf ook waren gezet. Daarbij zijn er

veel leden in komen stromen na de leegloop van rond de zomer en ben ik trots op de kwaliteit

die de groep weet te leveren. Persoonlijk heb ik de avond van de internationale pubquiz een

heel fijn plekje in mijn activiteitenherinneringen gegeven en zou ik de commissie ook daarvoor

nog even willen bedanken.

Afgelopen jaar is natuurlijk gekenmerkt door corona, en daar willen we het eigenlijk liever niet

over hebben, maar het zal toch echt moeten. Helaas hebben wij vanaf na de zomerborrels al

vrij snel de fysieke deuren dicht moeten gooien en die van zoom open moeten zetten, iets wat

mij persoonlijk pijn in het hart heeft gedaan. Desalniettemin zijn de activiteiten kwalitatief

sterk gebleven en is er ook een leuke doorloop en opkomst van leden om de hoek komen kijken.

We zijn van pubquizzes naar verkiezingen naar lobbyisten gegaan, afgewisseld met

onderwerpen als het elektriciteitsnet en het mededinginsrecht. Ik denk dat ons voornemen

van afwisselende activiteiten daarmee is uitgekomen. Wel zijn wij tot de conclusie gekomen

dat wij dit jaar misschien meer hadden kunnen experimenteren met fysieke activiteiten

organiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gekoppelde wandelingen of
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afstandssportevenementen. Voor de volgende besturen die met een pandemie

ondergesneeuwd raken raden wij dus ook aan om actief bezig te blijven met wat wél mogelijk

is, in plaats van misschien toch sneller te binden aan de status quo. Gelukkig lijkt het eind van

de pandemie in zicht te komen (lieve lezer, klop snel af) en zijn dit hopelijk binnenkort geen

onderwerpen meer waar menig bestuur zich druk over hoeft te maken.

Ledenbinding: Waar de volgende besturen natuurlijk wel mee bezig mogen blijven zijn de

leden, en voornamelijk de binding daarvan. Nou zit ik op een zolderkamertje te typen en te

hopen dat mijn wildste dromen uitkomen, maar wellicht is er geen gebonden lid die deze

verantwoording leest en geen kat op de AAV te vinden. Echter hebben wij dit jaar een hele

grote groep nieuwe leden leren kennen, op de activiteiten langs gehad en de commissies zien

bemensen. Dit soort dingen zagen wij met het bestuur ook als een erg positieve ontwikkeling,

zeker omdat door de pandemie de afdeling natuurlijk niet de vorm aan kon nemen die voor veel

anderen jaren bekend is. Wij hebben veel ingezet op het persoonlijk kennismaken met de

nieuwe leden, zodat zij tijdens de online activiteiten altijd even een aanspreekpunt zouden

hebben en zodra de fysieke deuren weer open zijn altijd al iemand van de afdeling zouden

kennen. Verder hebben wij in het tweede halfjaar een nieuwe ledenapp in de stijgers gezet.

Deze app hebben wij iedereen met interesse en een inloop van ongeveer deze zomer

toegevoegd om ook daarmee de nieuwe leden een beetje sociaal houvast in de afdeling te

bieden. We hebben veel van deze leden ook op de activiteiten langs zien komen en hopen dit

nog meer te zien zodra de afdeling weer op het oude niveau kan functioneren.

Een belangrijke omslag dit jaar was natuurlijk tijdens de campagne. Ik zou de oplettende lezer

hierbij toch graag door willen verwijzen naar de verantwoording van ons zeer capabele

bestuurslid Promotie, maar toch mocht ik er ook mijn eigen plasje over doen. De campagne was

namelijk hét moment waar alle eerder besproken onderdelen bij elkaar zijn gekomen. Er zijn

ludieke acties uitgevoerd (hiervoor kan ook terug worden gekeken naar de notulen van de

voorlaatste AAV, daar ben ik er nog stevig op ingegaan) en er zijn veel leden aan elkaar

gekoppeld om vervolgens de wijken van Den Haag, Delft en Leiden te trotseren onder

aanmoediging van D66. Maar ook hebben we heel goed de kans gehad om onze speciale

jongerenflyers de bus in te drukken, een stukje zichtbaarheid waar we hopelijk nog even van

kunnen genieten. Ook heeft de extra smak geld voor sociale media een gigantische berg clicks

en accountbezoeken opgeleverd (wat een terminologie en vaktermen toch weer). Daarbij was

de gedeelde campagne tussen de PJO’s ook een daverend succes, met nog een bijna gratis en

een helemaal gratis debat om het allemaal rond te krijgen. Al met al hebben we dus ook onze

doelen van zichtbaarheid redelijk gerealiseerd.

Als laatste komt natuurlijk weer het eeuwigdurende dankwoord. Dank aan het bestuur, voor

alle tijd, moeite en energie zij in dit jaar hebben gestoken. Zij hebben iets neergezet waar wij

allemaal nog voor hele lange tijd trots op kunnen zijn. Iedere week was voor mij een genot. Het

maakt me geen dender uit hoe druk het af en toe was en dat er natuurlijk momenten zijn

geweest dat de lasten te veel leken te worden. Het uitzicht om met deze fantastische groep

mensen samen te mogen werken is een ervaring die mij de rest van mijn leven bij gaat blijven. Ik

wens jullie niets minder dan het beste en ik ben trots en gelukkig voor alles wat wij hebben

gedaan.
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Periodieke verantwoording
Het is alweer tijd voor de laatste periodieke verantwoording voor de overdracht begint. Gezien

de vorige AAV vrij kort geleden nog is gehouden is er niet bijzonder veel gebeurd, maar genoeg

dat het nuttig is om de vingers stevig op de toetsen te drukken om voor de laatste keer een

verhaaltje te schrijven. De volgende verantwoording zal door het volgende bestuur worden

gehouden, maar natuurlijk blijven wij aan en verantwoordelijk voor de overdracht, die tot eind

augustus zal duren. En daarna ben ik in ieder geval nog te vinden tijdens de

afdelingsactiviteiten.

Bij het vaststellen van de activiteiten hebben wij in de laatste periode nog steeds ontzettend

ons best gedaan om de kwaliteit hoog te houden, en veel afwisseling te bieden. Zo is natuurlijk

de reeks masterclasses formeren afgerond, met de kleurige opkomst van Lousewies van der

Laan als fantastische afsluiter. Ook mogen wij met ontzettend veel plezier weer de terrassen

op, waar wij op het laatste stukje bestuursjaar nog snel van gebruik proberen te maken. De

strandwandeling was na lange tijd achter een schermpje zitten ook weer de eerste

experimentele fysieke activiteit waar we veel leden eindelijk een keertje in het echt konden

zien.

Verder hebben wij tijdens het late bestuursweekend mooi de tijd genomen om het jaar te

evalueren. Voor de belangrijke onderdelen daarvan kan in het congresboek worden gekeken

naar de jaarverantwoordingen, een prachtig aanradertje als je ook je eigen boekencollectie

inmiddels hebt uitgespeeld. Dit heeft echter wel een deel van onze efficiënte

vergaderstructuur afgenomen, want evaluaties zijn wat trager van stuk. Aan de andere kant

hebben we wel veel gezellige fysieke afwisseling gehad tijdens de vergaderingen, een

ontwikkeling waar wij het hele jaar al naar hebben uitgekeken.

Al met al dus een vrij beweeglijke korte periode om het jaar mee af te sluiten. Maar wel eentje

met elementen die het jaar hebben gekenmerkt: een bijzonder gezellige groep bestuursleden,

veel rekbaarheid en flexibiliteit onderling en een kwalitatief hoog resultaat van de activiteiten.

Ik kijk ontzettend uit naar de laatste vragen voor de verantwoording en wens bij voorbaat de

volgende bestuursleden ontzettend veel succes in een prachtig aankomend bestuursjaar.

Algemeen Secretaris - Hester van Wessel
Dit afgelopen jaar heb ik met plezier de secretarisfunctie uitgeoefend. Waar het aan het begin

van het jaar wennen was aan veel nieuwe systemen, kreeg ik dit al snel onder de knie. Ik ben er

tevreden over dat ik altijd tijdig de nieuwsbrieven en nodige stukken voor de

Afdelingsvergaderingen (AAV) heb verstuurd. Ook is er vrij veel tijd gaan zitten in de website,

waar volgens mij nu alle essentiële en leuke zaken terug te vinden zijn. Inclusief deze

VerkiezingsAAV hebben we dit jaar een viertal AAVs georganiseerd. De opkomst varieerde erg,

maar ik ben er blij mee dat de AAV in mei drukbezocht was door zowel nieuwe als oudere leden

van de afdeling, die actief met elkaar in discussie gingen over een politieke voorstellen. Via

deze AAV hebben we zowel voor het wintercongres als voor het zomercongres een mooie set

moties en amendementen ingediend namens de afdeling. Ook hielden we tweemaal

verkiezingen voor de Kascontrolecommissie.
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Het bestuur is een hechte en leuke groep geworden, waar ik met veel plezier deel van uit heb

gemaakt. Ondanks de soms demotiverende werking van een bijna volledig online bestuursjaar,

wisten we het leuk voor elkaar te maken door de gezelligheid erin te houden en ook vooral

door iedereen de ruimte te geven buiten diens portefeuille te treden. We hebben allemaal wel

eens een rol gespeeld in het organiseren van een activiteit en natuurlijk in campagnetijd veel

samen actie gevoerd. Binnen het bestuur heb ik ook op verschillende manieren een

ondersteunende rol gespeeld. Als vicevoorzitter heb ik veel met Pieter gespard over allerlei

bestuurszaken en af en toe ingevallen als voorzitter op de bestuursvergaderingen. Daarbij heb

ik aan het begin van het jaar ondersteund bij het opstellen van verschillende commissies.

Naast mijn eigen portefeuilles ben ik dit jaar veel met de ledenbinding bezig geweest. Samen

met Max en Pieter heb ik het verwelkomen van nieuwe leden opgepakt. Ik heb gemerkt dat ik

veel energie haal uit deze gesprekken, al helemaal bij gebrek aan fysieke activiteiten wegens

covid-19. De mate waarin nieuwe leden actief zijn geworden in commissies en werkgroepen,

door op activiteiten langs te komen en zelfs als kandidaten voor het nieuwe bestuur, is voor mij

een bron van trots. Door regelmatig nieuwe leden te spreken, kreeg ik ook steeds beter beeld

bij de vragen die leven bij mensen die actief willen worden in de vereniging. Daar heb ik de

informatievoorziening op de website en in de nieuwsbrief waar mogelijk op aangepast, zodat

nieuwe leden zo makkelijk mogelijk een compleet beeld van de afdeling kunnen krijgen.

Al met al kijk ik positief terug op dit bestuursjaar, waar ik veel van heb geleerd en veel toffe

mensen (beter) heb leren kennen. Ik kijk ernaar uit te zien hoe het nieuwe bestuur zijn jaar in

gaat vullen.

Penningmeester - Jelle Stap
Ik ging dit jaar in met de veronderstelling dat ik penningmeester zou zijn, dit is tot een zekere
mate ook zeker gebeurd maar mijn grootste rol was gewoon als algemeen bestuurslid. We
hebben als bestuur veel keuzes samen gemaakt en veel overlegd. Dit was voor mij fijne
verrassing.

Alle taken die bij penningmeester horen, zoals jaarrekening, begroting en bonnetjes verwerken
zijn altijd goed verlopen. Daarnaast was mijn communicatie en samenwerking met de Kasco
erg fijn.

Mijn doel voor dit jaar was om de financiën aantrekkelijker en inzichtelijker te maken. Dit is
naar mijn eigen mening goed gelukt, door nieuwe manieren te gebruiken om de gegevens te
laten zien. Maar ook gewoon door te accepteren dat mensen het niet veel uitmaakt dus er ook
niet te veel tijd aan te besteden op de AAV.
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Bestuurslid Politiek & Pers - Max Verdegaal
Op het gebied van politiek heb ik afgelopen jaar het volgende gedaan. Als eerste ben ik verder

gegaan met de commissie politiek die er nog was van vorig jaar. Daar was in eerste instantie

veel nieuwe aanwas voor en met de commissie zijn toen een aantal amendementen voor het

verkiezingsprogramma van D66 geschreven. Toen de maatregelen met betrekking tot het

covid-19 virus weer aangescherpt werden en de commissievergaderingen online moesten nam

de interesse van de commissie leden in de commissie af. In de winter is er dus niet zoveel met

de commissie gebeurd en heb ik me vooral gefocust op het pers onderdeel van mijn functie. Na

de verkiezingen heb ik weer een doorstart gemaakt met de commissie politiek en zijn er een

hoop nieuwe leden in de commissie actief geworden. Met de commissie hebben we zeven

amendementen geschreven op het regionaal politiek programma van de afdeling en zijn er een

aantal moties en amendementen ingediend op de vorige afdelingsvergadering voor het

landelijk zomercongres. Ik ben op politiek gebied ben ik vooral erg content met hoe de

commissie na de verkiezingen aan de slag is gegaan met amendementen en moties schrijven en

ook hoe al die nieuwe leden een plek hebben kunnen vinden in de vereniging door middel van

de commissie politiek.

Wat Pers betreft heb ik geprobeerd zes keer in de pers te komen. Dit was met wisselend

succes. De eerste keer was met de burgemeesters actie, waarbij we aandacht vroegen voor het

verkiezen van een burgemeester in tegenstelling tot de huidige vorm van het benoemen van

een burgemeester. Deze actie was zeer succesvol, we zijn in drie Leidse kranten beland en de

voorzitter heeft ook nog een radio interview mogen houden. Het tweede persstuk ging over

een school in Leiden die het ‘gesprek aan ging’ met leerlingen die uit de kast kwamen, ook

hiermee kwamen we in de media. Het persstuk dat ik daarna heb geschreven met de afdeling

Rotterdam over een jongerenraad voor de provincie kwam helaas niet in de media. En ook

twee persstukken vlak voor de verkiezingen over woningnood en de deeleconomie werden

helaas niet opgepakt. Voor de provincie vrees ik dat er simpelweg geen interesse was in het

onderwerp. Bij de persstukken over woningnood en deeleconomie had ik deze achteraf

wellicht beter niet rondom de verkiezingen moeten doen, er zijn namelijk een hoop

organisaties die pers aandacht willen tijdens de verkiezingen en het is lastig om daar tussen te

komen. De manier waarop we wel in de pers zijn gekomen tijdens de verkiezingen is met een

‘ga stemmen’ filmpje’ voor jongeren, waarin de voorzitter samen met andere lokale PJO

voorzitters jongeren oproept om te gaan stemmen.

Naast mijn functie als bestuurslid politiek en pers heb ik ook de portefeuille intern opgepakt.

Dat betekent voornamelijk dat ik het contactpunt was voor het landelijk bestuurslid intern en

dat ik me bezig hield met de ontwikkeling en het verwelkomen van leden. Wat verwelkomen

betreft heb ik gesprekken gedaan met nieuwe leden om ze te verwelkomen en vertellen wat ze

allemaal kunnen doen in de afdeling, deze gesprekken heb ik verdeeld met Hester en Pieter. Dit

was voornamelijk via de telefoon in verband met de covid-19 maatregelen. Wat het

ontwikkelen van leden betreft heb ik twee trainingen georganiseerd, eentje over debatteren

en eentje over persoonlijk leiderschap. En een masterclass serie van drie activiteiten over de

formatie. Al met al kijk ik met een redelijk positief gevoel terug op mijn bestuursjaar als

bestuurslid politiek en pers bij deze mooie afdeling. Natuurlijk heb ik de gezelligheid gemist

omdat er een hoop online was, maar ik denk dat we er het beste van gemaakt hebben gezien de
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omstandigheden en dat we het afdelingsbestuur met een goed gevoel aan een volgend bestuur

door kunnen geven.

Bestuurslid Promotie - Kalle Duvekot

Het is een bijzonder jaar geweest met veel uitdagingen en nieuwe ervaringen. Ik ben blij met

alles wat we bereikt hebben, maar ook vooral met alles wat we geleerd hebben. Niet alleen

ikzelf, maar ook de leden van het actieve promotieteam hebben veel opgestoken van het

zomeroffensief en de campagne. Ik ben trots op de geweldige vrijwilligers die in het team zitten

en ben blij dat ik een actieve commissie door kan geven aan de volgende Promo.

Ook ben ik blij dat ik de sociale media achter kan laten met een groter bereik, hogere

frequentie van berichtgeving en meer consistente toepassing van de huisstijl. Alle online

content is nu volgens de richtlijnen van de landelijke huisstijl, en we posten ook steeds meer.

Niet alleen op het vertrouwde instagram, maar ook op LinkedIn, waar de afdeling het afgelopen

jaar haar debuut heeft gemaakt met een actieve bedrijfspagina.

Ook ben ik trots op de verkiezingscampagne die we dankzij onze vrijwilligers neer hebben

kunnen zetten. Ondanks corona hebben we veel uitgevoerd. Zoals beloofd is het fijne over de

campagne te lezen in het evaluatierapport van de campagne, dat met deze verantwoording

meegestuurd is. Hierin valt te lezen dat er over het algemeen goed werk verricht is, maar er

altijd verbeterpunten zijn. Een daarvan is de inzet van betaalde promotie. Uit de cijfers van

december en de campagne weten we nu dat het betaald promoten van gewone posts

effectiever is dan grote advertenties inkopen. Ik ben ervan overtuigd dat de Jonge Democraten

als vereniging nog veel te leren hebben op het gebied van betaalde online promotie, en ons

beleid hierop de komende jaren steeds doelgerichter en effectiever zal worden.

Het afgelopen jaar heeft me ondanks de beperkingen veel energie gegeven. Ik ben dankbaar

voor de kans en het vertrouwen om al deze ervaringen op te doen en mij op deze manier in te

mogen zetten voor de afdeling. Ik kijk er naar uit om volgend jaar weer mijn steentje bij te

dragen aan een nog betere afdeling. In welke vorm ik dat mag doen is, uiteraard, aan de AAV.

Met sociaal-liberale groet,

Kalle Duvekot

Bestuurslid Promotie

JD Leiden-Haaglanden

Bestuurslid Organisatie - Koen van der Weijden
Met tevredenheid kijk ik terug op dit afgelopen bestuursjaar. Het meest verguld ben ik met de

sfeer in het bestuur en de samenwerking met individuele leden en commissies. Geen moment

heb ik spijt dat ik mij bij deze plezierige groep bestuursleden aangesloten heb. Voor ik aan dit

bestuursjaar begon wilde ik individuele leden (zowel oud als nieuw) dichter bij de afdeling

betrekken, zelf ontdekken wat bestuur zijn precies inhoudt en van de ervaring leren, en vaker

op gaan trekken met een fijne groep aanstaande bestuursleden die ik in meer of mindere mate
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al kende. Alleen bij punt één plaats ik nog enkele vraagtekens, maar dat komt vooral door het

gedwongen online karakter van veel interacties met afdelingsleden en commissies. Dit

bemoeilijkt helaas het contact, alhoewel wij als bestuur mijns inziens wel geprobeerd hebben

het beste van de situatie te maken.

Bij het schrijven van deze verantwoording gaan de geruchten gaan dat vanaf volgende week bij

veel gelegenheden niet meer gedragen hoeven te worden. Dit geeft maar weer aan dat het de

goede kant op met de coronasituatie in Nederland. Toen wij als bestuur aan dit jaar begonnen

was nog niet duidelijk hoeveel impact de pandemie, zeker na de zomer, zou hebben op het

reilen en zeilen binnen de afdeling. Het is nu duidelijk dat de invloed, zeker op

activiteitengebied, alomvattend is geweest. Gelukkig kon ik snel na onze verkiezing aan de slag

met het organiseren van de zomerborrels in Delft, Den Haag en Leiden. De afsluitende

nieuweledenborrel in Den Haag was zeer royaal bezocht, en hier bleek ook de behoefte van

leden aan fysieke activiteiten uit. Na september moesten wij ons als afdeling weer digitaal

behelpen. In veel gevallen waren de ervaring nog verrassend positief. Het voordeel aan online

activiteiten is dat ze makkelijk met andere afdelingen samen georganiseerd kunnen worden, en

hier hebben wij, als geluk bij ongeluk, veelvuldig gebruik van gemaakt. Zo hebben we gelukkig

leden van afdelingen buiten de onze ook nog regelmatig kunnen spreken.

Wij hebben getracht een balans te zoeken tussen inhoudelijke en gezellige activiteiten (en

liefst zelfs nog een combinatie van de twee), en ik denk dat dat aardig gelukt is. Menig

(aanstaand) Tweede Kamerlid heeft onze online avonden bezocht, het is erg fijn dat zoveel

D66’ers het zo leuk vinden bij onze afdeling te komen buurten, soms met welbegrepen

eigenbelang toen de Tweede Kamerverkiezingen rap dichterbij kwamen. Sowieso zijn

verkiezingen wel een centraal thema geweest bij onze afdeling. Natuurlijk de Nederlandse,

maar ook de Amerikaanse en Duitse verkiezingen zijn uitgebreid aan bod gekomen. Hiernaast

hebben we over allerlei intrigerende onderwerpen op activiteiten onze gedachten kunnen

spuien als afdeling; zorg, staatsbestel, defensie, onderwijs, filosofie… Je kunt het zo gek niet

bedenken of wij hebben er wel over gediscussieerd. Op gezelligheidsgebied sprongen de

spelletjes- en speeddateavonden er voor mij absoluut uit, de online Kerstkookshow was het

summum van online creativiteit rond de feestdagen. Een persoonlijk streven van mij was het

geven van ruimte aan landelijke werkgroepen en (afdelings-) commissies om samen activiteiten

te organiseren. Dit is goed geslaagd, de eigen commissie Internationaal heeft hierbij puik werk

geleverd, en ook menig landelijke werkgroep heeft boeiende avonden bij ons op touw gezet.

Samen met Kalle heb ik de portefeuille Internationaal opgevangen, dit heb ik met veel plezier

gedaan. Nadat Kalle de commissie heeft helpen opzetten kon ik vanaf januari de link vormen

tussen commissie en bestuur. Hoewel de doelstellingen van de commissie enigszins bijgesteld

moesten worden, het bleek immers simpelweg niet mogelijk voor de zomer nog op een

verantwoordelijke manier een twinning te organiseren, was de samenwerking erg prettig. De

commissie heeft door het actief organiseren van activiteiten een mooie bijdrage geleverd aan

de afdeling, met als hoogtepunt, uiteraard, de internationale pubquiz.

Voorts wil ik benadrukken dat ik, terugblikkend, content ben met dit bestuursjaar. Ik heb veel

fijne nieuwe mensen leren kennen, beter geleerd met de verantwoordelijkheid van een

bestuursfunctie om te gaan en veel plezier gehad met het organiseren van masterclasses,
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wandelingen, borrels, speeddates en nog veel meer moois. Ik hoop dat onze leden er, ondanks

de moeilijkheden, ook met positieve gevoelens op de afgelopen twaalf maanden terugkijken. Ik

wil het volgende bestuur veel succes wensen, en mogen jullie net zo’n goede sfeer en

samenwerking ervaren als ik dit jaar heb ondervonden.
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Amendementen aan het RPP

AMRPP01 Stemmen in het Rood, dat smaakt naar oud brood

Onderwerp Mogelijkheden verkennen digitaal stemmen op lokaal niveau

Indiener(s) Philip van Raak & Victoria van Slooten

Woordvoerder Philip van Raak

Betreft Regionaal politiek programma Leiden-Haaglanden Moderne

Overheid  Stemmen

Type Toevoegen

Voeg toe Zoals hierboven al genoemd is moeten gemeenten aan de slag

gaan met democratische hervormingen. De Jonge Democraten

Leiden-Haaglanden vinden dat gemeenten open moeten staan

voor pilots met digitale manieren van stemmen bij referenda of

verkiezingen. Deze pilots kunnen plaats vinden op

verschillende lokale niveaus van wijkniveau tot aan

raadsniveau.

Toelichting Het is de taak van lokale overheden om de toegankelijkheid

van de democratie te bevorderen, waarin iedere burger deel

kan nemen aan lokale democratische processen. Uit onderzoek

is gebleken dat digitale stembus methodes jongeren en

immobiele meer stimuleren om hun stem uit te brengen.

Tevens is gebleken dat een meer toegankelijke manier van

stemmen tot een hogere opkomst leidt. Op lokaal niveau zijn

de risico’s op fraude kleiner dan op nationaal niveau.

AMRPP02 Genesâh van niet kunnen lesâh.

Onderwerp Bestrijding laaggeletterdheid onder volwassenen in Regio

Leiden-Haaglanden.

Indiener(s) Joanne Verkerk & Philip van Raak

Woordvoerder Philip van Raak

Betreft Hoofdstuk onderwijs - Laaggeletterdheid

Type Toevoegen
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Voeg toe Ook volwassenen met een taalachterstand zouden meer

aandacht moeten krijgen. De stap naar volwassenenonderwijs

op gebied van taalvorming moet kleiner gemaakt worden met

behulp van subsidies voor taalonderwijs voor volwassenen.

Toelichting Analfabetisme en laaggeletterdheid in de Nederlandse

samenleving is een vrij onzichtbaar maar hardnekkig probleem

in Nederland. 2,5 miljoen Nederlanders ouder dan 16 jaar

(ongeveer 18% van de bevolking) heeft moeite met lezen en/of

schrijven. In Den Haag ligt dit percentage met circa 24%

beduidend hoger dan het gemiddelde.

Mensen die moeite hebben met lezen en schrijven lopen ook

tegen andere problemen als gevolg van deze belemmering zoals

op het gebied van armoede, schulden, gezin en gezondheid.

Een betere taal- en rekenvaardigheid versterkt iemands

arbeidsmarktpositie en zelfstandigheid. Het is belangrijk dat

overheden en instellingen zich inzetten voor een toegankelijke

dienstverlening voor laaggeletterden. Echter, het probleem

moet ook bij de wortels worden aangepakt. Meer investeren in

volwassenenonderwijs, en dit onderwijs vervolgens zo

laagdrempelig maken is hierbij cruciaal.

AMRPP03 Geef (straat) kunst de ruimte die het verdient!

Onderwerp Openbare Kunst & Cultuur spots

Indiener(s) Victoria van Slooten & Pieter van der Werff

Woordvoerder Victoria van Slooten

Betreft Regionaal politiek programma Leiden-Haaglanden Hoofdstuk

Cultuur & Media  Kunst & Cultuur Spots

Type Toevoegen

Voeg toe De Jonge Democraten Leiden-Haaglanden zijn voorstander van

een divers mogelijk aanbod van kunst en cultuur. Daarom

vinden de JD-LH dat elke kans aangegrepen moet worden om

kunst en cultuur tentoon te stellen. Alle kunstvormen moeten

mee kunnen doen in een lokale samenleving, van straatkunst tot

aan theatervoorstellingen. Om leegstaande ruimtes een

maatschappelijke functie te geven zijn de Jonge Democraten LH

voorstander van tijdelijke openbare en toegankelijke kunst en

cultuur spots waar kunstenaars hun creativiteit kunnen tonen

aan het publiek.
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Toelichting Om leegstand in de regio tegen te gaan is het belangrijk dat

leegstaande gebouwen een tijdelijke nieuwe functie krijgen.

Niet alle leegstaande gebouwen zoals winkel- en

industriepanden zijn geschikt om huizen van te maken en de

woningnood op te lossen. Daarom is het noodzaak dat

leegstand een andere maatschappelijke functie krijgt. Om

leegstand te voorkomen moet daarom aan kunstenaars de

mogelijkheid geboden worden om hun kunst tijdelijk te kunnen

uitdrukken op een Kunst & Cultuur Spot. Door deze tijdelijke

oplossing tegen de leegstand in de steden ontstaat er meer

aanbod van kunst en cultuur.

AMRPP04 Bouw nog maar wat door, weg met de spoorknor

Onderwerp Aanpakken tekort aan studentenwoningen

Indiener(s) Philip van Raak & Marick Wijnands

Woordvoerder Philip van Raak

Betreft Hoofdstuk Ruimte en Mobiliteit

Type Toevoegen

Voeg toe Daarnaast moet er in de regio Leiden-Haaglanden meer

geïnvesteerd worden in de grootschalige bouw van

studentenwoningen. Met het oog op het toenemende aantal

(internationale) studenten zal de regio Leiden-Haaglanden

moeten investeren in duurzame en betaalbare studentenflats

om het woningtekort onder studenten tegen te gaan.
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Toelichting Net als dat er een tekort aan woningen in het algemeen in

Nederland is, is er ook een sterk tekort aan studentenwoningen.

Op basis van cijfers van DUWO bedraagt het tekort aan

studentenwoningen in 2027 in Leiden 1.950, Delft 1.330 en Den

Haag 2.260. Dit is de oorzaak van het groeiende aantal

studenten, en met name het groeiende aantal buitenlandse

studenten in Nederland. Daarbovenop heeft de gemeente

Leiden het afgelopen jaar wetgeving aangenomen die de

verkamering in de binnenstad, en dus het aantal

studentenhuizen, moet doen laten afnemen.

De oplossing hiervoor is om te investeren in de bouw van

duurzame studentenflats op locaties die goed bereikbaar zijn

met het OV. Studenten hebben niet dezelfde wooneisen als

gezinnen en vinden het voornamelijk belangrijk om dicht bij

elkaar te wonen in woningen met een gedeelde inrichting. De

bouw van studentenflats kunnen hiervoor een goede optie voor

bieden, zonder dat studenten in gedeelde woningen tussen

andere mensen wonen, wat vaak gepaard gaat met overlast.

AMRPP05 Plant je boompje waar het kan, maak van de stad geen
frituurpan

Onderwerp Verhouding openbaar groen en water - woningen

Indiener(s) Marick Wijnands & Hidde van Luenen

Woordvoerder Marick Wijnands

Betreft Hoofdstuk Ruimte en Mobiliteit, Duurzame nieuwbouw

Regelnummer 280-282

Type Toevoegen

Voeg toe De afdeling Leiden-Haaglanden moedigt nieuwbouw aan in onze

regio. Echter mag nieuwbouw niet leiden tot een grote

vermindering van de hoeveelheid vierkante meter openbaar

groen en water per woning.
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Toelichting Het stadsbestuur van Den Haag heeft onlangs besloten om het

oppervlak aan groen en water per woning te halveren, om zo

meer nieuwbouw te kunnen realiseren. De vraag naar woningen

is weliswaar in de gehele regio Leiden-Haaglanden groot, maar

dit betekent nog niet dat nieuwbouw tot een halvering van de

oppervlakte groen en water per woning mag leiden. Veel regio’s

binnen de regio Leiden-Haaglanden zijn al erg versteend. Deze

verstening heeft hittestress tot gevolg en dit zal dus alleen maar

verergerd worden door het verminderen van de hoeveelheid

vierkante meter water en openbaar groen. Met dit amendement

erkennen de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden het

probleem van woningnood, terwijl ook uitgedragen wordt dat

een leefbare en prettige woonomgeving minstens zo belangrijk

is.

AMRPP06 Groen kan je zelf doen

Onderwerp Aanmoedigen burgerbeheer openbaar groen

Indiener(s) Marick Wijnands & Max Verdegaal

Woordvoerder Marick Wijnands

Betreft Hoofdstuk Ruimte en Mobiliteit, Regelnummer 296 tot en met

302

Type Toevoegen

Voeg toe Groen in de buitenwijken

Het beheer en onderhoud van openbaar groen behoort tot het

takenpakket van gemeenten, maar het zijn de burgers die het

meest baat hebben bij aantrekkelijk openbaar groen in de regio.

Daarom steunen de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden

initiatieven om burgers op eigen initiatief meer invloed te geven

voor het ontwerpen, beheren en onderhouden van openbaar

groen. Uiteraard is een praktische en financiële onderbouwing

nodig voor een initiatief. Op deze manier kan er een

aantrekkelijke leefomgeving worden gecreëerd.
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Toelichting Een groene leefomgeving is een gedeelde wens van veel

gemeenten en haar burgers, zo ook in de regio

Leiden-Haaglanden. Het beheer en onderhoud van openbaar

groen valt onder de gemeente. Echter komt het te vaak voor dat

gemeenten voor meer groen in de wijken zorgen om een groter

oppervlak aan groen te realiseren. De inbreng van burgers wordt

daar te weinig bij meegenomen, wat tot gevolg heeft dat er vaak

struikgewas wordt geplaatst zonder dat de wijk daarmee

aantrekkelijker wordt. Initiatieven vanuit de burgers om een

mooier stuk groen te ontwerpen, beheren en onderhouden dan

de gemeente doet worden daarbij vaak afgeschoten. Toch zijn

het de burgers die het meest te maken krijgen met het aanzien

van een buurtperkje of een ander stuk groen in de wijk.

Daarnaast moeten burgers zelf een hele procedure starten

voordat er aanspraak gemaakt kan worden op een oppervlakte

van openbaar groen. Als burgers door de gemeente worden

gestimuleerd om met een goed onderbouwd en begroot plan in

groepen (denk aan verenigingen, straten of een buurtcomité) een

gedeelte van het beheer van openbaar groen over te nemen, dan

zal de aantrekkelijkheid van openbaar groen er aanzienlijk op

vooruit gaan.

AMRPP07 Jong en oud: dat maakt het stadszicht nog niet goud

Onderwerp Architectuurbeleid

Indiener(s) Victoria van Slooten & Pieter van der Werff

Woordvoerder Victoria van Slooten

Betreft Regionaal politiek programma Leiden-Haaglanden Hoofdstuk

Ruimte en Mobiliteit Historische Architectuur en stadsgezicht

Type Toevoegen

Voeg toe De regio Leiden-Haaglanden is rijk aan monumentale panden. De

panden passen bij de oudheid van de steden. Om ervoor te

zorgen dat het stadszicht historisch intact blijft willen de Jonge

Democraten LH dat projectontwikkelaars rekening moeten

houden met het (historische) stadsgezicht. Zodra gebouwen

worden gesloopt, omdat het te oud is om leefbaar te houden

moet er altijd een gebouw terug in de plaats komen dat past bij de

sfeer van de omgeving.
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Toelichting Door de “eis” te stellen aan een projectontwikkelaar dat hij of zij

altijd rekening moet houden met het historische stadsgezicht

wordt voorkomen dat er tussen allerlei historische panden

opeens een heel modern pand komt te staan dat ten koste gaat

van het stadsgezicht.
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Kandidaten Afdelingsbestuur
Kandidaat Voorzitter - Kalle Duvekot

Woonplaats: Leiden

Kandidaat voor de functie: Voorzitter

Opleiding/werk: Bachelor Politicologie aan Universiteit Leiden;

Bijlesdocent bij het Johan de Wittcollege/Stichting Brede

Buurtschool

(Eerdere) functies binnen de JD:

Bestuurslid Promotie, JD Leiden-Haaglanden; voorzitter

commissie Politiek Inhoudelijk, JD Leiden-Haaglanden; lid

werkgroep OCW, JDU

Nevenactiviteiten:

Lid bij A.L.S.V. Quintus & L.H.D. Via Nostra; Lid Faculteitsraad

FSW bij de Liberale Studentenpartij

Lidmaatschap partijen/PJOs: D66, Jonge Democraten

Motivatie:

Beste Jonge Democraten,

Mijn naam is Kalle, ik ben 20 jaar oud, ik studeer Politicologie en het afgelopen jaar heb ik jullie

bestuurslid Promotie mogen zijn. Dit was een zeer leerzame en leuke functie, en ik ben

dankbaar voor de mogelijkheid die jullie me hebben gegeven om hem te vervullen. Het

promoteam en ik hebben een mooi zomeroffensief en een mooie verkiezingscampagne neer

kunnen zetten. De coronapandemie maakte het organiseren van deze evenementen alleen

maar leerzamer, alhoewel helaas niet al onze plannen door konden gaan.

Dit laatste vormt de rode lijn door de speerpunten die ik volgend jaar met jullie vertrouwen wil

aanpakken. De coronacrisis heeft ons als JD Leiden-Haaglanden niet onberoerd gelaten.

Ondanks onze inspanningen konden onze activiteiten niet meer fysiek plaatsvinden, zwakte

ons gezelligheidskarakter af en konden we het JD-geluid niet meer op de vertrouwde manieren

laten horen. Volgend jaar wil ik dat als voorzitter aanpakken. Allereerst door waar dat kan

weer fysieke activiteiten te organiseren, maar het nut van digitale activiteiten niet te negeren.

Zo kunnen we digitaal makkelijker buitenlandse sprekers en organisaties aantrekken voor

activiteiten. Ten tweede wil ik via persoonlijk contact met de leden het open en gezellige

karakter van de afdeling herstellen, zowel voor nieuwe als voor oude leden. Tot slot wil ik de

mogelijkheden vergroten voor JD’ers om hun politieke vaardigheden uit te breiden en het

JD-geluid te laten horen. Dit kan bijvoorbeeld tijdens de aankomende

gemeenteraadsverkiezingen zowel als kandidaat als campagnevrijwilliger.

Beste Jonge Democraten, de vaccinatieprogramma’s liggen op schema, en het vooruitzicht is

dat we na anderhalf jaar deze donkere coronawinter met haar maatregelen achter ons gaan

laten. We zijn deze crisis doorgekomen, en nu is het tijd om er sterker uit te komen. Met jullie

vertrouwen wil ik die missie als voorzitter leiden. Ik zeg: Back to business.
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Kandidaat Algemeen Secretaris - Niels Koppelaar

Woonplaats: Leiden

Kandidaat voor de functie: Secretaris

Opleiding/werk: WO Bachelor Sterrenkunde (2019-heden),

Studentassistent (2021-heden), Huiswerkbegeleiding/bijlessen

Lector studiebegeleiding (2020-heden)

(Eerdere) functies binnen de JD: -

Nevenactiviteiten: Debat/workshopbegeleider Model European

Parliament (2018-heden)

Lidmaatschap partijen/PJOs: D66 (2018-heden), studentenpartij

ONS Leiden (2019-heden)

Motivatie:

Mijn naam is Niels, ik ben 18 jaar oud en ik kom uit Rotterdam en Barendrecht. Sinds ik in de

vorige zomer naar Leiden ben verhuisd, ben ik actief geworden bij de afdeling. Op mijn 15de

ben ik lid geworden van D66 en de JD, omdat ik politiek betrokken wilde zijn voordat ik kon

stemmen en zo ook medezeggenschap had. Nu ik ouder ben, wil ik nog meer betrokken zijn en

daarom wil ik graag onderdeel worden van het bestuur. Het lijkt me erg leuk om nog actiever te

zijn en om echt een integraal onderdeel te zijn van de afdeling. Om zo betrokken te zijn bij de

organisatie en het beleid van de afdeling.

De taak van secretaris lijkt mij dan ook geschikt. Als secretaris zou ik nauw bijhouden wat het

medebestuur uitvoert om volledige transparantie te creëren, dat vind ik zelf erg belangrijk. Het

lijkt me ook erg leuk om nieuwe mensen welkom te heten en enthousiast te maken voor de

afdeling met een kopje koffie. Ik ben namelijk niet bang om mensen te benaderen of om

gesprekken aan te gaan, dit is waarschijnlijk ook zichtbaar bij de activiteiten waar ik erg

aanwezig ben. Mensen helpen is echt mijn ding, vragen beantwoorden is zelfs mijn werk. Ten

slotte heb ik voor het bijhouden van een site wel de technische aanleg met mijn studie. Kortom:

de functie secretaris ligt mij goed.

Naast de vaste taken als secretaris zal ik met veel plezier samenwerken met de rest van het

bestuur. Ik hoop op het vertrouwen van de afdeling om aankomend jaar samen met de andere

gekozen kandidaten de afdeling succesvol te leiden.
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Kandidaat Penningmeester - Sebastian Cornielje

Woonplaats: Den Haag

Kandidaat voor de functie: Penningmeester

Opleiding/werk: LLB Rechtsgeleerdheid, LLB Notarieel Recht.

(Eerdere) functies binnen de JD: -

Nevenactiviteiten: Bestuurslid van LVS (Lijst Vooruitstrevende

Studenten), Raadslid rechtenfaculteit aan de Universiteit Leiden,

bestuurslid van het Landelijk Studenten Rechtsbureau (LSR),

redacteur bij het universitair faculteitsblad NOVUM en het

juridische blad van ELSA Leiden.

Lidmaatschap partijen/PJOs: D66, JD, Lijst Vooruitstrevende

Studenten (studentenpartij).

Motivatie:

L.S.

Mijn naam is Sebastian Cornielje, student Rechtsgeleerdheid en Notarieel recht aan de

Universiteit Leiden en ik wil graag solliciteren op de functie van penningmeester bij het

afdelingsbestuur van Jonge Democraten.

Al in de middelbare school was ik zeer enthousiast over politiek en debatteren, zo heb ik ook

een debatclub opgericht en voorgezeten in die tijd. Tevens ben ik vanaf mijn studententijd lid

van een Haagse debatclub en de studentenpartij LVS (Lijst Vooruitstrevende Studenten).

Aangezien ik mij meer wil richten op de politiek zou ik graag willen bijdrage aan de JD door

aankomend jaar penningmeester te worden.

Gezien het feit dat ik al driemaal de functie van penningmeester heb vervuld in besturen, denk

ik voldoende ervaring en vaardigheden te hebben om mijn werkzaamheden zo succesvol

mogelijk te volbrengen. Ook beschik ik over de benodigde communicatieve vaardigheden

gezien mijn ervaring binnen commissies, alsook een door mij opgerichte investeringsgroep

waar ik veel moest vergaderen over investeringsvoorstellen.

Door de onderzoekende aard van mijn redacteurschap bij o.a. NOVUM, ELSA en Mr, denk ik

dat ik vaardig genoeg ben om zo accuraat en efficiënt mogelijk mijn werk te verrichten.

Met vriendelijke groet,

Sebastian Cornielje
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Kandidaat Bestuurslid Politiek & Pers - Benito Walker

Woonplaats: Veendam

Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Politiek en Pers

Opleiding/werk: Atheneum, verschillende (leidinggevende)

werkzaamheden

(Eerdere) functies binnen de JD: Geen

Nevenactiviteiten: Voorzitter Youth For Climate NL

Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten, D66

Motivatie:

Ik zou me graag via deze bestuurlijke weg meer wegwijs willen maken binnen de Jonge

Democraten. Ik ga verhuizen richting Den Haag/ Leiden en hoop ook op deze manier daar

mensen te leren kennen met een gelijke kijk op maatschappelijke vraagstukken. Daarnaast is

JD Leiden-Haaglanden, wat ik hoor, een ontzettend prettige afdeling met een fijne sfeer en met

een aardige staat van dienst binnen de JD als gehele vereniging. Al met al denk ik een prettige

plek om meer kennis op te doen over de Jonge Democraten! Ik ben al jaren bezig met politiek,

maar pas sinds 2020 heb ik me wat meer in de JD en D66 verdiept. Ik hoop een bijdrage te

mogen leveren aan de kritisch-constructieve houding die de JD heeft.
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Kandidaat Bestuurslid Promotie - Sterre Somers

Woonplaats: Den Haag

Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Promotie

Opleiding/werk: Bachelor International Studies

(Eerdere) functies binnen de JD: n.v.t

Nevenactiviteiten: n.v.t

Lidmaatschap partijen/PJOs: D66 & Jonge Democraten

Motivatie:

Mijn naam is Sterre Somers, ik ben 19 jaar oud en woon in Den Haag. Ik ben opgegroeid in een

diehard VVD-ondernemersgezin in Amstelveen en heb doorwerken als standaard

meegekregen in plaats van de maat. Ik heb mij van huis uit altijd al aangetrokken gevoeld tot

politiek en organisatie, alleen heb ik wel empathie. Tot op heden was ik hier alleen redelijk

onzeker over, maar het warme bad van de Jonge Democraten motiveert mij om mij te

kandideren voor Bestuurslid Promotie. Bestuur klinkt vaak afstandelijk en koud, iets wat mij

weerhouden heeft om eerder in te schrijven, laat staan mij te kandideren. Door zelf vanuit het

bestuur juist laagdrempelig te zijn, wil ik datzelfde fijne gevoel voor nieuwe leden ook geven.

Ook vind ik stiltes erg ongemakkelijk. Daarom zou ik er alles aan doen om de afdeling bruisend

te houden. Dit door bestaande leden te betrekken, nieuwe leden zich te laten aanmelden en

door op de borrels stiekem iets te diep in het glaasje te kijken. 

Verder ben ik actief als student International Studies aan de universiteit Leiden, en heb ik al

enige jaren ervaring in de horeca. Ik heb behoorlijk wat verstand van sociale media door zelf in

dit digitale tijdperk op te groeien, dus het beheren van de JD-accounts zou geen probleem

moeten zijn. Zelf ben ik heel actief op Instagram, en ik denk dat dit ook een goed platform is om

meer nieuwe leden te werven. Wel heb ik op organisatorisch gebied weinig ervaring en ben ik

van nature ietwat chaotisch, toch denk ik met goede samenwerking met de rest van het

bestuur mijzelf op dit gebied snel te kunnen ontwikkelen. Nu het einde van de lockdown echt in

zicht is, en de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan, kan de afdeling weer opstijgen

van de Kaagbaan.
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Kandidaat Bestuurslid Organisatie - Victoria van Slooten

Woonplaats: Den Haag

Kandidaat voor de functie: Bestuurslid organisatie

Opleiding/werk: Bestuurskunde/Overheidsmanagement

(Eerdere) functies binnen de JD: Voorzitter commissie politiek,

werkgroep lid Democratie & Openbaar bestuur, werkgroep lid

Diversiteit & Participatie

Nevenactiviteiten: Studentlid College van Beroep voor de

Examens en Geschillenadviescommissie

Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten en D66

Motivatie:

Het afgelopen jaar is een turbulent jaar geweest. Het leven veranderde in sneltreinvaart. Alles

werd opeens online en veel studenten gingen zich eenzaam voelen. Langzaam gaat het gelukkig

nu de goede kant op. Het leven wordt beetje bij beetje zoals voorheen en hier moeten wij als

Jonge Democraten Leiden-Haaglanden dan ook gebruik van maken. Het is belangrijk om juist

nu de afdeling met frisse gedrevenheid te continueren!

Als bestuurslid organisatie wil ik mij inzetten voor een levendige en educatieve afdeling. Een

gevarieerd programma met zowel inhoudelijke als gezellige activiteiten. Zo ben ik van plan om

de lijn van de masterclasses en gastsprekers door te zetten. Daarnaast vind ik gezelligheid ook

belangrijk binnen een afdeling en ben ik van plan om wekelijkse borrels te houden en

weekendjes weg te organiseren. Het lijkt mij goed om de bovenstaande activiteiten te

organiseren in samenwerking met de gezelligheidscommissie, andere afdelingen en landelijke

werkgroepen. Op deze manier kan er meer bewerkstelligd worden en leren de leden meer over

andere afdelingen en werkgroepen. Kortom, een afdeling met veel activiteiten zodat nieuwe

leden de vereniging beter leren kennen en huidige leden weer zoals vanouds met elkaar

kunnen borrelen, bijpraten en bovenal discussiëren.

Daarnaast ben ik mij er van bewust dat bestuurslid zijn meer is dan alleen je eigen taken

uitvoeren. Je bent tenslotte één team. Een bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang

van zaken en de regelmaat binnen de afdeling. Ik zie er naar uit om hieraan bij te dragen door

naast mijn functie als bestuurslid organisatie ook bij te springen waar dit nodig wordt geacht.

Een hecht team dat er alles aan doet om de afdeling levendig en actief te houden is voor mij

belangrijk.

Tenslotte, ik leg snel contact, ik ben gastvrij en open. Dit zijn eigenschappen die je als

bestuurslid organisatie wel moet hebben.

Ik zie uit naar een mooi jaar!

Bedankt voor jullie aandacht.

22



Notulen AAV 11 mei 2021

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.

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
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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
Wessel):

We zijn als bestuur bezig geweest met dingen die beter

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.

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.
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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
Wessel):

Hierbij wordt toegevoegd dat er een vice-voorzitter moet

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
Wessel):

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

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

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
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Indiener (Hester van
Wessel):

Nog een clustertje. Dit gaat over de oriëntatiecommissie, die

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 oud-bestuurslid

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.

AMAR06: aangenomen met 15 voor en 2 tegen.

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

27



Ik krijg nu zelf niet te

maken met tiktok en het is

heel erg leuk om de

mensen van het landelijk

bestuur uit te lachen

Ik vind het wel grappig

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.

Zullen er ook ships tussen

kamerleden gemaakt worden?

Het andere mensen aandoen

is geen goede reden om dit

te doen. Tiktok gebruiken we

bewust niet omdat het

moeilijk is om inhoudelijke

punten te maken.

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
Slooten):

Wij willen de mogelijkheden van digitaal stemmen verkennen

met experimenten. Dat kan jongeren en minder mobiele

mensen aantrekken om te stemmen.

Voor Neutraal Tegen

Het zou sterk zijn als we

ons bezighouden met

democratische

vernieuwing. Ga het dus

proberen. Dan kan ook

vernieuwing beginnen.

Meer experimenteren is

altijd goed. Als we dat niet

doen worden we geen

Estland.

Papieren stemmen tellen is

veel arbeid.

Dit amendement is qua vorm

te lang. Qua inhoud gaat het

om democratie. Bij een

experiment bestaat er een

kans dat niet elke stem telt.

(2x)

Wij hebben hier de expertise

niet voor

We staan ook niet toe dat

mensen meekomen in het

stemhokje. Als je waar dan

ook kan stemmen kunnen
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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 Verdegaal): D66 moet niet meedoen aan een coalitie met JA21. JA21 is

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.

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
Luenen):

Tijdens de formatiegesprekken zien we welke concessies er

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
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Ik wil vooral PM03 graag

zien. Het is heel erg

belangrijk dat we politici

kunnen controleren. De

politiek moet bang zijn

stem voor.

Ik heb mijn twijfels of dit niet

onderhandelingen in de weg

gaat zitten. En gaan

gesprekken niet informeel

plaatsvinden?

Sommige dingen hoeven niet

openbaar. Er is een reden dat

deze gesprekken

vertrouwelijk zijn.

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

Indiener (Angelos Vlahos): De overheid moet veel investeren in innovatieve oplossingen

voor de woningnood. Denk aan printhuizen of huizen op water

of het ombouwen van kantoorpanden.

Voor Neutraal Tegen

De woningnood is een

enorm probleem en er

wordt nu niet creatief

genoeg gedacht, terwijl er

mooie oplossingen liggen.

Is dit extra of echt onderdeel

van de miljoen woningen die er

moeten komen?

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

30



Indiener (Pieter van der
Werff):

Het gaat over het grensconflict tussen Israël en Palestina. We

willen dat alle partijen tekenen bij het internationale

strafrechtelijk onderzoek door het ICC naar oorlogsmisdaden.

Voor Neutraal Tegen

Er is een dik rapport waarin

misstanden naar voren

komen over het conflict.

Het ICC wordt steeds

belemmerd en daar

moeten we iets aan doen.

Mooie motie, maar ik geef mee

dat het internationaal strafhof

echt een opt-in is voor landen.

Dit is vrij ingrijpend met

betrekking tot soevereiniteit.

Die discussie moet gevoerd

worden.

Indiener: Goed commentaar. Deze situatie vereist deze maatregel wel.

Stemming: Aangenomen met 18 voor en 3 tegen 18.

PM06– Apartheidsstaat waar je apart bij staat

Indiener (Omar Al Sadeh): Er is bewijs dat Israël een apartheidsbewind voert tegen

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
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Indiener (Omar Al Sadeh): Ben ik weer. Dit gaat specifiek over Jeruzalem.

Oost-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.

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 Sadeh): Hierna zijn jullie van me af. Palestina moet weer gebaseerd

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.
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PM09– Strak in je rijkstraineepak

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

MBO-studenten.

Voor Neutraal Tegen

Dit zorgt voor meer

gelijkheid bij de overheid.

Moeten er echt nieuwe

functies opengesteld worden?

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
Weijden):

Veel arbeidsmigranten in de landbouw werken in slechte

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 Tegen

Je kan hier alleen maar

voor zijn. Je moet kijken

naar de mensen die hier

mee bezig zijn.

Dit is ook binnen de EU

belangrijk voor het vrije

verkeer.

Sympathiek voorstel, maar ik

vind de motie wel heel breed.

Kijk ook naar de commissie

Roemer. Handhaving is lastig.

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.
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PM11 – Stickers plakken korting pakken!

Indiener (Pieter van der
Werff):

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

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
Werff):

Er is een verschil tussen opleidingen die de uren mogen

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

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
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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 Tegen

Het argument van veiligheid

is onzin en het beschermen

van vrouwen ook. Dit is een

ongeoorloofde beperking

van keuzevrijheid.

Het antwoord op het

gebrek aan keuzevrijheid is

niet het tegenovergestelde.

Dit stimuleert ook haat.

Hier is al een standpunt over

ingenomen op ALV 82 in

Eindhoven.

Er is wel een reden voor het

verschil in de wet. Er is voor

een mondkapje een

zwaarwegende reden om het

te dragen.

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?

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

goede plek. Het is ook

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.

De huidige kringloopwinkels

functioneren nu prima.

Indiener: Hoe ze nu functioneren houden ze het vol maar subsidies zijn

wel degelijk een nuttige stimulans.
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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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