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Agenda
19.45-20.00 Inloop

20.00-20.15 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 29 juni

20.15-20.30 Bestuursverantwoording
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Bestuursverantwoording
Voorzitter - Kalle Duvekot
Om te beginnen zal ik eerst namens Bestuur Van der Werff verantwoording afleggen voor de

overdrachtsperiode. Dit jaar was een primeur voor de afdeling op dat gebied. Desondanks is de

overdracht soepel en succesvol verlopen. Alle bestuursleden hebben een individueel

overdrachtsmoment gehad, alle systemen zijn succesvol overgedragen en de periode is

afgesloten met een gezamenlijk overdrachtsweekend in Pijnacker.

Ook het Zomeroffensief heeft dit jaar weer een voorzichtige terugkeer na de coronalockdown

gemaakt. We hebben geflyerd langs de studentenhuizen in Delft en hebben op de

informatiemarkten van de HOPweek in Den Haag en de El Cid in Leiden gestaan. Ook op

sociale media was de afdeling goed zichtbaar. Dit alles resulteerde in samenwerking met

Organisatie tot drie succesvolle zomerborrels, waarop veel nieuwe leden kennis hebben

kunnen maken met de afdeling.

Na deze zomeractiviteiten en de afronding van onze overdrachtsperiode heeft Bestuur

Duvekot zich gericht op het komende jaar. De interne samenwerking is gestroomlijnd met

onderlinge afspraken en overleggen. In Castricum heeft het bestuur haar eerste

bestuursweekend gehad. Hier is onder andere ons beleidsplan geschreven en is de eerste

bestuurstraining gehouden.

Over deze plannen kunnen jullie meer lezen in ons beleidsplan, dat met dit congresboek

meegestuurd is. Ik ben trots op de vele doelstellingen en richtlijnen die de bestuursleden voor

zichzelf en de afdeling hebben gezet. Er wordt al meteen goed samengewerkt tussen

verschillende functies en ook ‘onbemande’ functies hebben snel een plekje gevonden.

Het komende jaar biedt uitdagingen en kansen. De Gemeenteraadsverkiezingen van maart

2022 komen in gestaag tempo dichterbij, en na een lange coronawinter wordt de samenleving

weer wakker. Ik kijk er naar uit om met het nieuwe bestuur deze kansen aan te grijpen.



Algemeen Secretaris - Niels Koppelaar
De eerste maand als secretaris was voor mij een erg leerzame maand. Ik heb een goed beeld

van mijn portefeuille gekregen en heb deze al een beetje mijn eigen gemaakt. Dit is ook te zien

in de Nielsbrief, waar ik ondertussen bekend van ben geworden. In het begin had ik wat moeite

met de systemen, waardoor mijn eerste nieuwsbrief ook vertraagd was (met dank aan mijn

voorganger was deze nog verstuurd). Ondertussen zijn al die problemen opgelost en heb ik

deze maand de Nielsbrief zelf kunnen versturen. Naast de Nielsbrief heb ik ook al gekeken naar

de site en de tijd genomen om het systeem daarvan te begrijpen. Hier heb ik nu een link naar de

LinkedIn toegevoegd, de portretten van het bestuur gewijzigd en overbodige code verwijderd.

Op de site heb ik ook altijd geprobeerd ruim van te voren de activiteiten te plaatsen.

De afgelopen maand heb ik ook veel mensen van de afdeling leren kennen. Ik merk dat het

contact met leden mij erg veel energie geeft. Dat is ook waarom ik samen met Benito en Lieke

een gedeelte van de portefeuille Intern vervul. Ik heb afgelopen maand koffiegesprekjes gehad

en ik ben bij het landelijk nieuwe ledenmoment geweest, waar ik veel nieuwe gezichten heb

leren kennen. Ik hoop dat ik deze mensen terug zie bij de activiteiten.

Buiten de afdeling heb ik ook kennis gemaakt met de secretarissen van andere afdelingen op

AAV's en de congressen. Het contact met hen is goed, waardevol en behulpzaam.

Penningmeester - Sebastian Cornielje
Sinds de vorige AAV heb ik de bestuursoverdracht bijgewoond, zo ook de persoonlijke

overdracht van de vorige penningmeester. Daarnaast heb ik mij zo goed mogelijk proberen te

bekwamen over de reglementen met betrekking tot projectsubsidie, declaraties, alsook het

reglement van de afdelingsfinanciën. Daarnaast heb ik de financiën van het afdelingsbestuur

en het landelijk bestuur zoals die in de statuten en het Huishoudelijk Reglement zijn

opgenomen doorgenomen, waarnaast ik mij ook bekend heb gemaakt met het

boekhoudsysteem en de formulieren die van belang zijn voor declaraties en projectsubsidie.

Afsluitend heb ik al een aantal subsidieaanvragen, alsook de evaluaties daarvan, opgestuurd

naar het landelijk bestuur.



Bestuurslid Politiek & Pers - Benito Walker
Sinds mijn verkiezing ben ik bezig geweest met het leggen van contact met de D66 afdelingen:

Den Haag, Leiden, Delft, Groene Hart en Zoetermeer. Met een aantal fractieleden is er

besproken hoe we elkaar kunnen bijstaan gelet op de campagne voor de

gemeenteraadsverkiezingen. Ook zijn er afspraken gemaakt over het periodiek bijwonen van

fractievergaderingen.

Verder heb ik gewerkt aan een opiniestuk over de CARE-group van de Universiteit Leiden,

waarvan later besloten is het samen met de andere PJO's uit onze afdeling te schrijven. Ook

heb ik vanuit mijn rol als bestuurslid Intern een aantal kennismakingsgesprekjes gevoerd met

zowel aspirant als nieuwe leden. Daarnaast is er een nieuwe ledenapp gemaakt, waarin we

nieuwe leden laagdrempelig vertellen over activiteiten die voor hen leuk kunnen zijn om bij te

wonen, zoals het landelijke nieuweledenmoment.

Verder heb ik kennisgemaakt met een aantal leden uit de politieke commissie en besproken

wat we met elkaar dit jaar kunnen doen op het gebied van motieschrijfavonden om leden te

begeleiden in het schrijven en indienen van moties voor de landelijke congressen van

voornamelijk de JD en in toenemende mate op dit moment de AAV's van de D66 afdelingen:

Leiden, Den Haag en Delft.

Bestuurslid Promotie - Sterre Somers
De afgelopen maanden gingen enorm snel voorbij. Ik heb mij op een aantal dingen gefocust,

met als eerste natuurlijk de overdracht. Onze huidige voorzitter en mijn voorganger Kalle heeft

mij ontzettend goed geholpen. Een voordeel van een overdracht in de zomer is dat ik kon

helpen tijdens het Zomeroffensief waardoor ik nu goed geïnformeerd ben voor volgend jaar.

Door het steeds wisselende corona beleid hebben wij veel moeten puzzelen om er alsnog het

beste uit te halen, en terwijl het niet altijd meeviel, hebben we toch bijvoorbeeld vier dagen op

de infomarkt op de El-Cid kunnen staan. Dankzij de hulp van het promotieteam, het oude

bestuur en het huidige bestuur hebben wij ook geflyerd in Delft en een workshop kunnen

geven tijdens de HOPweek. Ook ben ik op de hoogte van mijn andere taken binnen mijn

portefeuille, iets waar ik veel plezier uithaal. Daarnaast ben ik nog steeds bezig met het werven

van leden voor het promotieteam.



Bestuurslid Organisatie - Victoria van Slooten
De eerst maand als bestuurslid Organisatie heb ik als zeer leerzaam en plezierig ervaren.

Midden augustus ben ik meteen aan de slag gegaan met de jaaragenda. Door middel van de

jaaragenda probeer ik overzicht te creëren in de verhoudingen tussen gezelligheid, educatie en

ontwikkeling.

De eerste activiteiten vonden plaats in augustus tijdens het zomeroffensief. Tijdens het

zomeroffensief heb ik drie borrels georganiseerd in Den Haag, Delft en Leiden. Dit was een

mooie start van een nieuw JD-jaar. Na het zomeroffensief volgde er een divers pallet aan

activiteiten. September begon wat mij betreft erg succesvol met een hele leuk nieuwe

ledenborrel. Ook de andere activiteiten zoals de Duitsland activiteit en de Prinsjeswandeling

op Prinsjesdag waren druk bezocht en zeer geslaagd. Daarnaast heb ik al een eerste activiteit

samen met een landelijke werkgroep georganiseerd. Namelijk met de werkgroep Diversiteit &

Participatie, de activiteit stond in het teken van de antihomo-wet in Hongarije.

Wat ik geleerd heb van het organiseren van deze activiteiten is dat het belangrijk is dat alle

informatie ruim op tijd vastligt zodat bestuurslid Promotie er mee aan de slag kan en de

secretaris de activiteiten met bijbehorende informatie op de website kan plaatsen. Daarnaast

heb ik geleerd dat het altijd belangrijk is om een extra activiteit achter de hand te houden voor

het geval dat een geplande activiteit onverwachts niet door kan gaan.

Hetgene waar ik heel trots op ben is dat ik mijn jaarplanning al af heb (met natuurlijk ruimte

voor toevoegingen) en dat de activiteiten zo druk bezocht werden. Tenslotte zie ik erg uit naar

oktober. Ook in deze maand staan er weer interessante en leuke activiteiten op de planning;

een mooie mix tussen gezelligheid en educatie!

Bestuurslid Internationaal - Lieke Louter
Sinds afgelopen zomer heb ik kennis gemaakt met mijn commissie. Na een lange pandemie wil

ik graag een sterke en gezellige commissie blijven aansterken. Mijn eerste actie was het Duitse

verkiezingen evenement met een Bundestag kandidaat. De obstakels waren een spreker

vinden en mijn commissie hierin betrekken. In de toekomst kijk ik er naar uit om dit eerder te

beginnen. De tweede actie was nieuwe leden betrekken binnen de commissie. Hierbij heb ik

nieuwe leden gevonden om de commissie te vergroten tijdens de borrels. De derde actie was

de eerste vergadering met mijn commissie waarin wij kennis hebben gemaakt. Hierin hebben

wij de eerste benodigdheden besproken voor de twinning reis. Op het gebied van

Internationaal wil ik graag mijn netwerk gebruiken om boeiende sprekers en internationale

relevante discussie op de kaart te zetten. Ik wil de connecties tussen landelijk, regionaal zowel

als internationaal versterken om de mogelijkheden binnen de JD op internationaal vlak te

vergroten voor onze leden. Inmiddels heb ik al wat netwerkborrels gehad met andere JD

internationaal actoren. Ik hoop leden in samenwerking hierdoor meer te interesseren in

internationale thema’s en mogelijkheden te bieden. Daarnaast zorg ik als bestuurslid voor een

sociale sfeer tussen de leden en mijn medebestuur. Ik vind het belangrijk om een veilige en

gezellige sfeer te behouden tijdens onze evenementen.



Kandidaten Kascommissie
Op het moment van het schrijven zijn er nog geen aanmeldingen. Het aanmelden is nog

mogelijk tot de AAV



Notulen AAV 29 juni 2021

Datum: 29 juni 2021

Tijd: 19:30-22:00

Locatie: online

Technisch Voorzitter: Irene Bormans

Stem- en Notulencommissie: Goan Booij en Gijs Toussaint

Agenda
19.30-19.35 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 11 mei

19.35-19.55 Bestuursverantwoording

19.55-20:30 Amendementen RPP

20.30-20.40 Pauze

20.40-21.45 Verkiezingsblok

21.50-21.55 Stemming en uitslag

21.55-22.00 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC

22.00-...           Borrel

Opening AAV

De vergaderingsvoorzitter en stem- en notulencommissie worden per acclamatie aangesteld.

Motie van Orde Lieke: Ik wil graag mezelf kandidaat willen stellen voor de functie

internationaal.

De motie van orde is per acclamatie goedgekeurd. De agenda is met deze wijziging per acclamatie

goedgekeurd.

Hester: Er is namens het bestuur ook nog een puntje of twee. Ten eerste is Dennis van de

KasCo verhuisd naar buiten de afdeling. Is dat in orde. Ten tweede staat Benito kandidaat voor

de functie politiek en pers, maar hij verhuist pas binnenkort naar de afdeling. Wij willen hen

beide dispensatie verlenen.

Lars: Ik wil graag stemmen over de dispensatie van Dennis.

De motie van orde is met overweldigende meerderheid aangenomen

De notulen van de AAV van 11 mei 2021 zijn per acclamatie goedgestuurd



Bestuursverantwoording
Pieter: Sinds twee weken heben we eindelijk bestuursfoto's. De details van de verantwoording

staan in het congresboek. In de algemeenheid ga ik er overheen. We zijn ons gaan inzetten op

de fluïditeit van de functies. We hebben nooit iets moeten laten vallen, ondanks het 'c-woord'.

Daarnaast is ons bestuurslid internationaal natuurlijk afgevallen aan het begin van het jaar.

Echter hebben we dit goed verdeeld en opgepakt, met alsnog enkele activiteiten vanuit die

commissie als gevolg. De sfeer in het bestuur was ook goed.

Helaas zijn wederom allemaal fysieke zaken in het water gevallen. Begin dit jaar moest alles

dicht. Dat was jammer, alles moest online. Dat hebben we in een week goed voor elkaar

gekregen. De laatste maand konden we meer fysiek. We hadden een geslaagde

strandwandeling en de borrels gaan nu ook weer goed. We geven mee aan het volgende

bestuur dat ze meer moeten zoeken naar mogelijkheden voor fysieke activiteiten. Dat is ons

enige evaluatiepunt op dat gebied.

Extern hebben we veel op sociale media ingezet, en ook dat ging goed. We hebben veel

geprobeerd de media te bereiken. Tijdens campagne is het moeilijk om de krant te halen. Ook

hebben we debatten georganiseerd.

Ten slotte de overdracht en afsluiting. We zijn al bezig met evalueren, en het vooral nog heel

gezellig te houden. Daarnaast wil ik jullie nog steeds blijven bezoeken.

Vragen

Q Lars: Wat zijn de doelen die jullie begin van het jaar hebben gesteld, en in hoe verre hebben

jullie die bereikt?

A Pieter: We wilden iedereen de ruimte geven binnen bestuursfuncties, en we hebben de

belofte gemaakt om zoveel mogelijk fysiek te doen. Over het algemeen is dat allemaal wel

gelukt, maar het is lastig om alles een op een te toetsen.

Q Lars: Wat vinden jullie ervan dat D66 Den Haag een jongeren plan heeft geschreven zonder

de JD?

A Max: Er is wat miscommunicatie geweest. Er is wel contact geweest met individuele JD'ers,

waardoor zij dachten dat er ook contact was met het bestuur. Dat is echter niet gebeurd, en dat

betreurt zowel D66 als JD. Met het volgend bestuur wil D66 het contact wel weer intenser en

bindender maken. Voor de opvolgers geef ik dan ook mee om samen te zitten met D66.

Q Lars voor Hester: Zijn er dit jaar nog AVG-schendingen of datalekken geweest?

A: Hester: Nee.



Amendementen RPP

AMRPP01 – Stemmen in het Rood, dat smaakt naar oud brood

Indiener (Philip van Raak): Ik houd het kort. Het gaat over het online stemmen. We willen

toevoegen dat gemeenten open moeten staan voor digitale

manieren van stemmen. Digitaal stemmen is toegankelijk,

bevordert jongerenparticipatie en zorgt voor hoge opkomst.

Voor Neutraal Tegen

Ik zie wel een toekomst in

digitaal stemmen. We gaan

er nooit achterkomen of dit

slim is zonder test. Op

gemeenteniveau is dit

veilig. Het is gewoon en

goede test, zie het als een

brug.

Ik ben er opzich geen fan van.

De meerwaarde vind ik wel

goed voor de pilot. Maar willen

jullie het ook doen voor echt de

gemeenteraad? Referenda is

dan wel weer goed.

Indiener: We hebben het over pilots. Dus, we beginnen met pilots, kleine

dingen, en later ook groot hoop ik.

Stemming: 18 voor- 2 tegen aangenomen

AMRPP02 – Genesâh van niet kunnen lesâh.

Indiener (Philip van Raak): Wij willen toevoegen dat ook volwassenen met

laaggeletterdheid meer aandacht krijgen met subsidies voor

taalonderwijs.

Voor Neutraal Tegen

Iedereen moet gewoon

goed kunnen lezen, dat is

belangrijk. Mensen missen

nu een vaccinatie omdat ze

de uitnodiging

bijvoorbeeld niet kunnen

lezen. Stem gewoon voor.

Willen we dit op lokaal niveau

regelen? Is een overkoepelende

aanpak van het rijk niet fijner?

Indiener: Lokaal regelen is logisch, omdat het maatwerk is. Per

gemeente is de laaggeletterdheid anders.

Stemming: Unaniem aangenomen



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

Indiener (Victoria van
Slooten):

Er moeten tijdelijke kunst- en cultuurspots gemaakt worden.

Leegstand kunnen we tegengaan als we daar kunstenaars

tentoon kunnen stellen, en zo maken we het ook toegankelijk.

Voor Neutraal Tegen

Ik ben heel erg voor, omdat

het leegstand tegengaat,

maar ook voor

maatschappelijke cohesie.

Mensen hebben een plek

om heen te gaan, stem dus

voor.

Mooi ammendement. Er is

nog een voordeel, omdat

het kunst dichtbij de

burger brengt.

Ik zie in het amendement dat

Jonge Democraten

Leiden-Haaglanden op

meerdere manieren

geschreven wordt, dus ben

consequent asjeblieft.

Indiener: Fijn dat mensen voor zijn.

Stemming: 19 voor, 1 tegen, aangenomen

AMRPP04 – Bouw nog maar wat door, weg met de spoorknor

Indiener (Philip van Raak): We willen toevoegen aan hoofdstuk mobiliteit dat er moet

worden geinvesteerd in studentenflats. Dat zagen we niet

terug in het programma dus vandaar dit amendement. We

moeten zorgen dat meer mensen in deze mooie steden kunnen

kopen.

Voor Neutraal Tegen

De boodschap is bouwen

bouwen bouwen. Dat is

goed gevat. Vind je dit

interessant neem dan

contact op met de

werkgroep.

Goede motie. Horen hier

echter studio's bij, of de

studentenhuizen?

Indiener: Goede vraag. Wat we sowieso willen is de hoogte in. Maar we

hopen dat het meer een studentenhuis-inrichting heeft.



Stemming:
Unaniem aangenomen

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

Indiener (Marick
Wijnands):

Nieuwbouw is van groot belang, maar water en groen is ook

belangrijk voor het tegengaan van hittestress. Het zou daarom

goed zijn als wordt uitgesproken dat grote vermindering van

groen en water niet wenselijk is.

Voor Neutraal Tegen

Mooi amendement. Ik zou

het breder willen trekken.

Zelfs in de polder is die

grens groot en werkt dit.

Het is geen kwestie van

geen 'of groen, of wonen'.

Je kan je afvragen of

sommige bedrijven wel

echt in de stad moeten, dus

ik denk dat je én huizen én

bomen kan hebben.

Een woonwijk zonder

natuur en water is geen

woonwijk waar je wil

wonen. We willen niet dat

we nu 10.000 meer

kwijtkunnen, en dat de

stad straks niet meer

leefbaar is.

Feit is dat we woningen

nodig hebben. Dat gaat soms

ten koste van groen en

water. Het is een lastige

keus, maar het moet. Laten

we daar vooral stedelijk

gebied voor inzetten, ook als

we verder gaan inperken.

Die ruimte hebben we echt

nodig voor woningen, en dat

kan met daktuinen en

degelijke.

Indiener: Ik wil alle insprekers bedanken. Ik sluit me aan met de

voorsprekers, het is geen dichotomie. Zelfs als dat zo zijn is

groen en water nog steeds belangrijk vanwege de hitte.

Stemming: 15 voor, 4 tegen, aangenomen.

AMRPP06 – Groen kan je zelf doen

Indiener (Marick
Wijnands):

De gemeenten hebben minder oog voor groen in de

buitenwijken. Groepen burgers hebben daar vaak beter ideeën



voor. Particulieren moeten daar meer mogelijkheden voor

krijgen.

Voor Neutraal Tegen

Dit heeft enkele voordelen,

en is liberaal. Het bespaart

geld. Het is ook en vorm

van burgerparticipatie,

twee vliegen in één klap.

Het bestaat al, dat is wat ik nog

even wilde zeggen.

Indiener: Bedankt voor het inspreken. Meerdere dingen komen samen,

dus daarom is alles goed samen te pakken. Er zijn al

initiatieven, en die moeten nog meer aangemoedigd worden.

Stemming: 18 voor 1 tegen aangenomen

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

Indiener (Victoria van
Slooten):

Onze regio is rijk aan historische panden. We willen de eis

stellen dat projectontwikkelaars altijd rekening moeten

houden met het stadsgezicht.

Voor Neutraal Tegen

Probeer één rondje door

Leiden te Leiden zonder er

een oostblok-flat door te

zien. Het past gewoon niet

in het straatbeeld, dus

stem voor.

Mee eens, maar ik vraag me af

wat het toevoegt. Er is al

stadsaanzicht beschermd, en

monumentale panden zijn al

gewoon beschermd.

Indiener: Het voegt toe dat het dan echt in het RPP staat.

Stemming: 17 voor 2 tegen aangenomen.



Verkiezingsblok

Kandidaat Voorzitter - Kalle Duvekot
Toelichting Kalle: Ik ben Kalle, 20, studeer politocologie in Leiden en ik ga voor voorzitter.  Ik

was dit jaar bestuurslid promotie. Naast dat ik denk veel te kunnen leren, denk ik dat ik ook wat

kan toevoegen. Ik hoop vooral de afdeling weer te openen na de lockdown, met de kennis van

online activiteiten. Ik wil wel de nuttige kanten van digitaal behouden, zoals internationale

spreker. Daarnaast wil ik ons heel laagdrempelig maken. Ik wil ook het JD-geluid weer gaan

laten horen. Ik heb er zin in, en ik heb energie. Ik hoop op jullie vertrouwen.

Vragen

Q Pieter: Wat neem je mee van je vorige functie naar je komende functie?

A: Vooral hoe fijn het is als je een goed team om je heen hebt. Ik wil mensen als voorzitter

vertrouwen geven.

Q Lars: Wat heb je geleerd afgelopen functie, en wat is je visie op de gemeenteraad?

A: Dat ga ik samen met bestuurslid campagne doen. We willen vooral samenwerken op lokaal

niveau, en onze eigen kandidaten echt te ondersteunen zodat jongeren echt vertegenwoordigd

worden.

Q Lars: Hoe zie je het contact me de lokale D66-afdelingen?

A: Ik hoop vooral goed contact te kunnen houden. Dus intensief mensen benaderen. Ook gaan

voor het persoonlijke contact, dan kan je veel meer voor elkaar krijgen.

Q Lars: Hoeveel studiepunten ben je van plan te halen volgend jaar.

A: Dat zoudn er 70 zijn als ik nominaal studeer. Ik zou er echter een deel van een jaar

doorschuiven.

Q Lars: En hoe ga je het balanceren met je andere functies?

A: Prioriteit ligt bij het bestuur, dus bij de JD. Faculteitslidmaatschap heb ik goed overwogen. Is

ongeveer 4 uur per maand. De rest moet maar accepteren dat ik er soms niet ben.

Q Koen: Wij hebben ongeveer 1000 leden, maar hoe wil je die allemaal activeren?

A: Persoonlijk contact lijkt mij daar het meest makkelijk.  Maar, het ligt ook vooral bij andere

bestuursleden.

Q Koen: In Utrecht zijn er 12 commissies. Denk je dat dit een mogelijkheid is om zo mensen te

activeren?

A: Daar hebben we dit jaar al aan gewerkt. Dat was succesvol dus ik zie er zeker het nut van in.

Als we een nieuwe commissie willen kunnen we dat doen. We gaan niet het systeem van

Utrecht overnemen.

Q Koen: Wat voor percentage actieve leden wil je halen?

A: Moeilijk te zeggen. Ik zou het eerder in absolute cijfers zetten. 30, 40, 50.



Q Koen: Pieter en ik hebben onze eigen leiderschapstijlen gehad. Wat is de jouwe?

A: Pieter liet ons vrij, dat ga ik ook doen, want dan kan je genieten en leren. Echter heb ik wel

meer ervaring in de afdeling, dus zal ik de bestuursleden bijsturen waar nodig.

Kandidaat Algemeen Secretaris - Niels Koppelaar
Toelichting Niels: Ik ben 18 en studeer sterrenkunde. Ik ben nu een jaar actief en wil nog

actiever worden. Ik denk dat de functie mij goed past. Ik heb oog voor detail en relevante

ervaring. Ik wil me ook focussen op ledenbinding en persoonlijke benadering. Ik hoop dat ik

jullie secretaris mag zijn.

Vragen

Q Pieter: Wie notuleert, regeert. Je hebt de meest belangrijke taak in een bestuur. Hoe ga je

daar mee om?

A: Ik zal wekelijks Kalle wel complimenteren. Ik neem mijn rol als notulist verantwoordelijk.

Daarnaast houd ik goed rekening met privacy.

Q Koen: Wat is je favoriete artikel van het AR?

A: Artikel 3, dat gaat over de AAV zelf.

Q Koen: Wij doen nu kennismakingsgesprekjes. Hoe wil jij dat gaan doen?

A: Een goed idee. Dat wil ik ook doorzetten.

Q Jelle: Hoe ga jij de rol als enige beta vervullen?

A: Ik denk dat het altijd goed is als er een Beta is.

Q Lars: Hoe kijk je naar je rol binnen het bestuur volgend jaar? Waar kan je ondersteunend

zijn? Wat lijkt jou leuk om over te nemen als anderen het druk hebben?

A: Ik denk dat ik wel goed naar voren kom als teamspeler. Ik ben ook bij borrels. Ik wil me ook

focussen op ledenbinding hiernaast, of om promotie te hebben. Ik heb overal wel interesses.

Q: Hester. Ik lees dat je aan de slag wil met transparantie. Wat voor ideeën heb je daarvoor.

A: Ik vind dat zelf heel belangrijk. Ik moet nog verder kijken hoe ik dat ga doen. Mensen moeten

bijvoorbeeld makkelijk notulen kunnen opvragen.

Kandidaat Penningmeester - Sebastian Cornielje
Toelichting Sebastian: Ik ben Sebastian van 21 en studeer rechten. Ik wil me graag ook politiek

vormen, waarom ik me dus heb gekandideerd. Ik heb ervaring met penningmeesterschap. Ik wil

investeren in evenementen. We zijn een levendige afdeling, dus ik hoop veel te kunnen

organiseren. Ik ga me ook hard maken voor meer geld van landelijk.

Vragen

Q Koen: Heb je al plannen gemaakt om de vereniging te leren kennen?

A: Ik heb al met huidige bestuursleden gesproken. Ik heb ook het AR doorgenomen ('vo) video's

gekeken en ik ga naar borrels.



Q: Koen: Bij een bestuurslid wordt wel verwacht dat je altjd aanwezig bent bij evenementen en

landelijke activiteiten. Zal je dat zijn?

A: Ja

Q: Koen: Stel er is geld over, moet je dan juist spenderen, of heb je andere plannen?

A: Er zijn veel mogelijkheden om te spenderen. Er zijn allerlei opties zoals het opbouwen van

een buffer. Ik wil vooral investeren in ledenbinding.

Q Lars: Wat is jouw affiniteit met de JD en D66. Wat heeft je gemotiveerd om je voor ons in te

zetten?

A: Ik heb natuurlijk al ervaring met politiek. Het leek me nu interessant om naar de landelijke

politiek te gaan en D66 en de JD spreken mij het meest aan.

Q: Hoe ziet jouw tijdsverdeling eruit qua nevenactiviteiten en JD?

A: Naast faculteitsraad ben ik klaar met de nevenactiviteiten. Dus, ik wil me volledig storten op

de JD.

Q Pieter: Sta je open om het bitterballenbudget te verhogen?

A: Ja, ik ga realiseren wat mogelijk is.

Q Max: Hoe wil je regelen dat er meer geld van LB naar ons vloeit.

A: Andere afdelingen hebben een hoger budget, dus ik wil kijken of we een soortgelijk budget

kunnen krijgen.

Q: Amsterdam heeft ook meer leden.

A: Maar qua actieve leden Is er nog wel voor te pleiten denk ik zo.

Kandidaat Bestuurslid Politiek & Pers - Benito Walker
Toelichting Benito: Ik ben Benito, 19 jaar en heb me gekandideerd voor politiek en pers. Vooral

op klimaat, inclusiviteit, politiek, cohesie. Ik denk dat de JD dat het best doet, en dat het het

best aansluit op mijn overtuigingen van klimaat en onderwijs. Ik ben nog vrij nieuw bij de JD en

ik wil de organisatie beter leren kennen. Ik wil ook een Jonge Democraat in de raad krijgen.

Vragen

Q Koen: Hoe wil je je bekendheid in de bredere vereniging vergroten?

A: Beste manier om de dialoog uit te gaan, en om met andere afdelingen samen werken.

Q Koen: Ga je op het congres ook inspreken?

A: Ja

Q Koen: Hoe wil je GR-kandidaten goed naar voren laten komen?

A: Met die kandidaten in gesprek gaan en goed samenwerken. Een wedstrijd met elkaar ipv

tegen elkaar.



Q Pieter: We zien bij de landelijke verkiezingen VOLT opkomen. Hoe sta je er tegenover om te

zorgen dat JD'ers die niet voor D66 op de lijst staan te helpen?

A: We spreken niet alleen namens D66. Partijpolitiek is bij de gemeenteraad ook minder

belangrijk. Als je lid bent van de JD heb je soortgelijke idealen.

Q Max: Veendam is een eind weg. Hoe ga je reizen naar de activiteiten en degelijke?

A: Ik hoop zo snel mogelijk naar de regio te verhuizen. Ik kan ook bij familie blijven.

Q Lars: Ik hoor veel waar ik blij van word. Wat zijn voor jou de belangrijke thema's waarmee je

aan de slag wil?

A: Duurzaamheid is belangrijk natuurlijk, zeker omdat er lokaal veel kansen liggen. Jeugdzorg

ook. Dat zijn de twee grootste thema's. Daarnaast goed samenwerken met commissies, leden

en het bestuur.

Q Lars: Hoe ga jij je ervaring in de praktijk inzetten? En is het mogelijk een valkuil dat klimaat

vooral een landelijk thema is?

A: Ik zie geen valkuil omdat ik geïnteresseerd ben in de landelijke politiek. Klimaat is

gepolariseerd, maar ik denk dat we ook lokaal kunnen kijken. Ik wil ook meer leren van de

lokale politiek. Verder is het belangrijk om veel samen te werken en te overleggen. Daar heb ik

afgelopen jaar veel over geleerd.

Q Lars: Hoe ga je je eerdere ervaringen operationaliseren?

A: Niks is belangrijker dan goed overleggen in een bestuur. Daar heb ik veel van geleerd, veel

van meegekregen, dus ik denk ook dat dit de manier is.

Q Lars: Wat zijn je plannen voor de politieke commissie en de politieke samenwerking met

D66?

A: We moeten vooral heel goed samenwerken. Ik weet niet hoe actief de commissie is, maar

hoe actiever hoe beter. Ik vind dat jongeren serieus moeten worden genomen. Daarvoor wil ik

met D66 gaan overleggen. We hebben veel dezelfde doelen en we moeten daar kijken wat we

kunnen bereiken.

Q Jelle: Hoe ga je aan de slag met persstukken? Alleen of met de rest van het bestuur?

A: Een duidelijke afscheding maar ook samenwerken. Je zal goed moeten samenwerken, vooral

met de voorzitter. Je zal de meeste stukken in overleg doen, en er is één iemand die het schrijft.

Je overlegt wel.

Kandidaat Bestuurslid Promotie - Sterre Somers
Toelichting Sterre: 19 jaar oud en studeer in Den Haag. Ik ben lekker nieuw maar heb er wel

heel veel zin in. Een bruizende afdeling is leuk en daarom moeten we actief zijn zowel offline als

online. We moeten laten zien wie we zijn en wat we vinden. Daarmee binden en werven we

leden. Het zomeroffensief is belangrijk. Corona was dit jaar heel erg naar. Daardoor weten we

hoe belangrijk het is voor een doorstart met leuke activiteiten, die ga ik promoten.



Vragen

Q Koen: Wij zijn niet de afdeling met de meeste volgers op Instagram. Hoe ga jij dit weer

rechttrekken?

A: Ik wil heel erg actief zijn, en consistent zijn. Meer posten en meer story's. Misschien ook

take-overs en betaalde advertenties.

Q Koen: Met promotie krijg je mensen op activiteiten. Hoe doe je dit?

A: Er op tijd bij zijn. We kunnen ook iets met persoonlijke agenda's doen. Ook op alle social

media op tijd zijn. Ook persoonlijk doorgeven.

Q Pieter: Vorige AAV Is er een organisatorische motie aangenomen om als JD actief te worden

op Tik-Tok. Sta jij hiervoor open?

A: Ja. Wel goed opletten dat het niet super cringy wordt.

Q Lars: Vanuit welk uitgangspunt ga je de Social Media managen.

A: Posten over de activiteiten. Daarmee ook mensen actief maken. Bijvoorbeeld met polls of

vraagstickers.

Q Max: Hoe ga je zorgen voor een eigen afdelingsvlag en het afpakken van de andere

afdelingen?

A: Goede concrete plannen maken. Op congressen is er misschien wat mogelijk.

Kandidaat Bestuurslid Organisatie - Victoria van Slooten
Toelichting Victoria: Ik ben 23 en woon in Den Haag. De afdeling is 1000 leden rijk maar een

klein percentage komt naar activiteiten. Daarom wil ik leuke en educatieve activiteiten

organiseren. Dat ga ik niet alleen doen. Ik wil werken met commissies, andere afdelingen en

landelijke werkgroepen. Ik wil ook activiteiten op verschillende thema's. Ik wil ook met andere

PJO's samenwerken. Ik wil ook mooie locaties verzorgen. Zo worden we een actieve,

educatieve en hechte afdeling.

Vragen

Q Koen: Nu hebben er 6 mensen vragen gesteld. Maar dat zijn enkel mannen. Hoe ga je de

interactiviteit van vrouwen vergroten?

A: Ik denk dat stap één is om te zorgen dat vrouwen actief worden en lid worden. We moeten

dit echt stimuleren, bijvoorbeeld met een training op participeren in AAV's.

Q Koen: En tijdens activiteiten zelf?

A: Ik ga samenwerken met de secretaris, leden individueel benaderen. Zo wordt de AAV

representatiever.

Q Koen: Wat is voor jou het meest ambitieuze evenement om te organiseren?

A: Samen met andere PJO's een soort tour voor de gemeenteraadsverkiezingen te doen. Dan

kan je met kandidaten in gesprek.

Q Koen: Op landelijk niveau hebben we dingen als kaderweekend om mensen te scholen. Wat

wil jij daarvoor doen op afdelingsniveau?



A: Motieschrijfavonden. Ook per commissie kunnen we een specifieke training geven.

Q Pieter: Wij krijgen verweten dat we hoogopgeleid zijn. Hoe denk jij om activiteiten

toegankelijk te maken voor mensen van alle opleidingsniveaus?

A: Je kan wat meer representatieve sprekers uitnodigen. Je kan ook promoten op MBO's en

mensen met een migratieachtergrond.

Q Lars: Ik zie dat je lid bent van twee werkgroepen. Hoe zie je die samenwerking in de

toekomst voor je?

A: Ik werk graag samen met landelijke werkgroepen, met name op thema's zoals diversiteit en

participatie.

Q Max: Ben je bekend met te randstad-cantus? En zou je je ervoor willen inzetten deze voor de

kerst te organiseren?

A: Ja!

Kandidaat Bestuurslid Internationaal - Lieke Louter
Toelichting Lieke: Ik ben 22 en studeer European Studies. Ik kom uit Castricum maar woon in

Den Haag. Ik ben geinteresseerd in internationale politiek en mesenrechten. Ik wil mensen

verbinden door grenzen te verleggen. Ik heb brede ervaring en ik kijk ernaar uit om samen met

het bestuur samen te werken. Ik heb veel uitwisselingen en studentenraden gedaan. Ik spreek

5 talen. Mijn doel is vooral de twinning. Ik ga wel in februari stage lopen en ik ga nog naar

Canada. Dat ga ik wel overleggen met het bestuur. Ik wil ook de commissie internationaal

bevorderen.

Vragen

Q Max: Hoelang ga je je kandideren?

A: Een jaar. Maar Ik krijg het drukker in Februari.

Q Max: Je hebt een avondje of 2 per week nodig. Past dat qua tijd?

A: Ik stop met de faculteitsraad. Ik sport nog wel maar dat moet kunnen. Het enige is familie in

het buitenland.

Q Max: Mag je voor een Twinning vliegen?

A: Ik wil me eerst beter inlezen over het onderwerp. Duurzaamheid is belangrijk en gelijkheid

en inclusiviteit ook. Het is ook afwachten wat er kan met corona. Ik zie ook mooie plekken die

bereikbaar zijn met de trein.

Q Pieter: Denk je dat je de eerste drie maanden door komt?

A: Ja! Ik ben erg enthiousiast.

Q Pieter: Nederlandse politiek is onbereikbaar voor mensen die de taal niet spreken. Zie je een

kans de JD internationaal toegankelijker te maken?

A: Ja. Dan moet de JD daar wel voor open staan.



Q Pim: Hoe werk je samen in bestuur en wat is jouw rol?

A: Ik heb veel praktijkervaring vanwege mijn HBO-studie. Ik merk zelf dat ik meestal voor

inclusief leiderschap ga.

Q Pim: Stel je kan geen twinning organiseren. Wat zou dan een alternatief zijn?

A: Dan moet je kijken naar oplossingen. Veel online aanbieden kan ook. Dat zijn de

mogelijkheden.

Q Pim: Hoe lang ben je al lid? En hoe kijk je naar D66?

A: Ik volg D66 en ik ben sinds vorige jaar lid geworden. Ik was nog niet zo actief lid tot nu toe.

Q Koen: Er zijn veel jongerenpartijen in Europa en wereldwijd. In welk land wil je het liefste

contact met een zusterpartij?

A: Daar moet ik nog kennis van opdoen. Denemarken lijkt me leuk of misschien in het VK door

de Brexit. In Oost-Europa hebben mensen een hele andere blik en daar kunnen we de JD ook

mee uitdagen. Ik denk dat juist dat verbreden handig is.

Q Lieke: Zou je ze ook bij ons willen uitnodigen?

A: Ja gaaf! Als het bestuur daarvoor openstaat

Q Lars: Wat is je visie op commissie internationaal?

A: Ik had zondag het gesprek met Koen, en ik zou zeker de Twinning voort willen zetten. Ook

meer lezingen organiseren. Ook pubquizzes zijn een leuk idee. Daarnaast wil ik lectures

organiseren en internationale initiatieven opzetten. Ik moet er ook meer kennis over opdoen

dus ik sta open voor creativiteit.

Stemming

Kandidaat Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor Tegen Blanco Verkozen
(ja/nee)

Kalle Duvekot 21 21 0 0 Ja

Niels Koppelaar 21 21 0 0 Ja

Sebastian Cornielje 21 19 2 0 Ja

Benito Walker 21 21 0 0 Ja

Sterre Somers 21 21 0 0 Ja

Victoria van Slooten 21 21 0 0 Ja

Lieke Louter 21 21 0 0 Ja

Nieuwe voorzitter bedankt iedereen.



Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd.

Decharge en afsluiting


