Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 12 oktober 2021
Tijd: 20:00-21:35
Locatie: Schlemmer, Den Haag
Technisch Voorzitter: Jonah van Lotringen
Stem- en Notulencommissie: Sam Pollé en Maartje Konjer

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
20.30-20.50 Verkiezingen KasCo
20.50-21.00 Pauze
21.00-21.30 Presentatie Beleidsplan
21.30-21.35 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
21.35-...
Borrel

Opening AAV (20:07)
Installatie Technisch Voorzitter
Per acclamatie aangenomen
Installatie Stem- en Notulencommissie
Per acclamatie aangenomen
Vaststellen agenda
Per acclamatie aangenomen
Vaststellen notulen AAV 29 juni 2021
Per acclamatie aangenomen
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Bestuursverantwoording (20:08)
Kalle:
Allereerst iets wat we niet zo gewend zijn van een nieuw bestuur. Sinds deze zomer is er een
AR wijziging met 2 maanden wisselperiode. Dus wie moet daarover verantwoorden? Daarom
ga ik eerst in naam van het vorige bestuur verantwoorden en daarna in naam van het huidige
bestuur.
Het was een erg succesvolle overdracht, individueel en met de groep; er was een mooi
overdrachtsweekend. Iedereen is er nu helemaal klaar voor. De overdrachtsperiode is dus
geslaagd. Dan de zomeractiviteiten. Over het algemeen 3 succesvolle zomerborrels in Leiden,
Den Haag, Delft. We zijn ook aanwezig geweest op introductieweken (El Cid, HOPweek en
OWee in Delft).
Dan bestuur Duvekot, we zijn flink bezig geweest met teambuilding, veel afspraken gemaakt.
We hebben een gezellig weekend gehad in Castricum en de eerste training gehad. We hebben
qua systemen alles onder controle, daar is iets moois uit voorgekomen: de nieuwe Nielsbrief!
We zijn ook begonnen met samenwerking met D66, we hebben goed geïnventariseerd hoe
samenwerking kan plaatsvinden. Qua organisatie gaan we ook lekker, we hebben een
jaarplanning maar we zijn ook flexibel. Internationaal zijn we ook goed bezig, er wordt weer
actief beleid op gevoerd, de commissie is nieuw leven in geblazen. Er is ook al ledenbinding
gedaan met nieuwe leden en er wordt hard gewerkt aan commissievulling.
Vragen
Q (Pieter): Fantastisch gedaan! Vraag over internationaal, dit is een AAV zonder aftredend
bestuur, dat is uniek. Jullie hebben 7 man, in plaats van 6, hoe gaan jullie om met de extra tijd
van het extra bestuurslid?
A (Kalle): Door de functie die eindelijk goed bekleed wordt tijd te geven. Er zijn hele ambitieuze
plannen voor de commissie, activiteiten, de twinning en internationale koepelnetwerken. Daar
gaat deze capaciteit naartoe. Ook naar eventueel taken van elkaar overnemen. Zoals ook bij
functie intern.
Q (Max): Moeten de vragen over het beleidsplan nu?
A (TV): Nee, later.
Q (Hester): Ik hoor veel over internationaal, en de andere commissies?
A (Benito): De politieke commissie loopt wat leeg, vertrouwen in dat het gevuld wordt.
A (Sterre): We zijn met het promoteam nieuwe leden aan het werven, dat gaat goed, dus het
komt helemaal goed.
A (Victoria): Organisatie commissie gaat wel okay, er willen veel mensen in blijven dus zij
kunnen hun ervaring delen maar ik heb ook al 3 nieuwe leden gestrikt dus dat gaat helemaal
goed. Het wordt een commissie die gaat helpen met de grote activiteiten organiseren
(Randstaddebat, Kerstdiner).
A (Lieke): Internationaal gaat goed, 6/7 leden en al 2 vergaderingen gehad dus gaat goed. We
hebben eerste evenement gehad en 2e is onderweg. Reisbestemming bekend, maar houd ik nog
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even in spanning. Eerste evenement al gehad, meerdere toekomstige evenementen zijn ook al
gepland!
A (Sebastian): We hebben nieuwe leden nodig voor de KasCo.
Q Jelle): We komen erg veel mensen tekort hoor ik, wat zijn de plannen daarvoor?
A (Kalle): We willen veel contact hebben met de nieuwe leden, en dat gaat nu weer fysiek.
Persoon per persoon willen we kijken om contact te blijven houden om zo de commissies te
voeden.
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Bestuursmededelingen (20 :19)
Kalle: We hebben een aantal functies te verdelen in het bestuur. Als vicevoorzitter is Benito
aangewezen, als vcesecretaris Sebastiaan en intern en ledenbinding Benito en Niels, met af en
toe Lieke.
Het wintercongres van de JD zal in Den Haag zijn. Komende februari hoeven we dus niet zo ver
reizen als Maastricht. Verder, een aantal geweldige mensen/leden hebben het voor elkaar
gekregen om de vlag van de JOVD Leiden te jatten. We wachten op de hoogste bieder.
Niels: Allereerst de Whatsapp-groep, daar is een max capaciteit van 256 leden. Er kunnen nu
nog een beperkt aantal bij. Het idee is nu dat wanneer er nog twintig leden bij kunnen, dat we
dan een bericht erin zetten met het verzoek de app te verlaten als je geen lid meer bent of geen
behoefte er meer hebt aan. Als dat niet helpt en er uiteindelijk maar ruimte is voor tien leden,
zal er een check door de lijst worden gedaan wie er lid is en wie niet.
Dan als tweede: stel, er is iets waar je het niet mee eens bent. Je kunt de notulen opvragen!
Doe dat vooral.
Vragen
Q (Pieter): Over de hoogste bieder van de vlag van de JOVD, gaat dat over geld, goederen
natura?
A (Kalle): Een combinatie van diensten en goederen die niet door de fiscus te trekken zijn. Er
ligt op dit moment een bod van een eeuwige wapenstilstand.
Q (Pieter): Mag ik een voorstel doen? Mocht het een monetaire wisseling worden, mag ik dan
voorstellen om dit toe te voegen aan het bitterballenbudget?
A (Kalle en Sebastian): Ja, dat kan.
Q (Jelle): Als er bij het huidige plan voor de appgroep dan nog niet genoeg plaatsen vrijkomen.
Komt er dan een andere appgroep?
A (Niels): Dan moeten we even kijken, maar ik vermoed dat het niet zo ver zal komen. Een
andere appgroep kan eventueel een mogelijkheid zijn. Maar om hierover na te denken is ook de
grens van nog 10 leden.
Q (Jelle): Is het uberhaupt gewenst dat een niet lid in de groep zit?
A (Niels): Klopt, goede vraag. Dat is eigenlijk niet de bedoeling. Daar moeten we naar kijken.

KasCo verkiezingen (20:26)
Er waren op dit moment geen kandidaten. De vergadering wordt kort geschorst voor een pauze.
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Presentatie beleidsplan (20:46)
*Imperial March van John Williams speelt op de achtergrond als Kalle opkomt*
We hebben een prachtig beleidsplan, we gaan er op hoogtepunten doorheen.
Zie het beleidsplan
Vragen
Q (Pieter): Ik heb 3 vragen. Eerst politiek, het was fijn om te lezen dat de commissie geholpen
wordt bij het schrijven van moties. Hoe worden niet commissie-leden begeleid?
A (Benito): Het is belangrijk dat iedereen bij kan dragen. We willen in aanloop naar de
congressen iedereen kunnen ondersteunen. Focus ligt bij de commissies, maar we hebben ook
een motie schrijf avond op de planning staan.
Q (Pieter): Dan promotie, je wilt sociale media trainingen geven, hoe ziet dat er uit?
A (Sterre): Het zullen geen officiële trainingen zijn, maar er is interesse voor bepaalde
trainingen dus dan kunnen we die onofficieel persoonlijk geven.
Q (Pieter): Als laatste aan Kalle: Back to business? Casual of formal?
A (Kalle): Het is open voor interpretatie maar we blijven inclusief dus waar de leden zich prettig
bij voelen
Q (Yvet): Ik snap sommige doelstellingen niet, soms is het heel vaag en soms niet, 4 keer in de
pers komen? Wil je kwantiteit of kwaliteit?
A (Benito): Ik wist dat die vraag zou komen, ik ben afgegaan van het vorige beleidsplan. Er staat
‘het streven is 4 keer minimaal’, het streven is dus 4. Het is kwaliteit boven kwantiteit. Het is
een streven, als we er 3 keer inkomen is het ook goed.
Q (Yvet): Dan ook nog vraag aan organisatie/voorzitter. Waarom is er gekozen om bij
internationaal een specifiek aantal activiteiten te noemen en bij andere dingen heel vaag te
doen? Sommige dingen elke maand strict en andere dingen niet.
A (Kalle) Ja, we willen meer vaart achter bepaalde zaken krijgen. Op sommige dingen wordt
dus wat globaler geschat (het is een streven, het gaat op zichzelf goed). En andere dingen willen
we concreet op in zetten.
A(Victoria): Het is minstens 1 gezelligheidsactiviteit per maand, we vinden het educatieve
belangrijk, maar we willen ook gewoon echt op de gezelligheid met de leden focussen. De
internationale activiteiten vragen meer tijdsbestek qua planning, vandaar dat we de gewone
zaken dus eens per maand erin willen zetten en dus ongeveer 4 internationale activiteiten per
jaar.
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Q (Yvet): Dan over ondersteuning bij congres, hoe willen jullie dit invullen, jullie willen
persoonlijk contact met nieuwe leden, hoe willen jullie dit op het congres doen? En gaan we
congresshirts doen?
A (Benito): Er is een buddy idee van landelijk, we gaan kijken hoe dat ingevuld wordt. Als de
leden binnen de afdeling nog extra behoefte hebben kunnen we ze extra ondersteunen.
A (Victoria): We hebben over congresshirts nagedacht, want wij zijn natuurlijk host. Besluit is
nog niet genomen.
Q (Pim): Vraagje over verkiezingen. Hoe wil de afdeling jonge kandidaten ondersteunen. Hoe
wil de afdeling leden benaderen die niet uit Den Haag of Leiden komen, wat is daarvoor
mogelijk?
A (Benito): Aansluiten bij wat iedereen zelf prettig vindt. Het idee is om een advieslijst te
maken als afdeling met de jonge kandidaten, om ze als geheel wat zichtbaarder te maken. Via
mailings en sociale media verspreiden.
A (Kalle): We zullen ook de jonge kandidaten langs laten komen op activiteiten en hen kort
laten pitchen. We hebben er voor gekozen om ook buiten de grote 3 steden te kijken, dat is
juist een speerpunt. We gaan dus ook met D66 goed kijken hoe we ook in die steden/delen de
jonge kandidaten/jonge stem naar voren te brengen.
Q (Joanne): In de 3 grote steden en daarbuiten veel voor de campagne doen, hoe willen jullie
dat doen qua mankracht? En qua ludieke acties? Elke gemeente heeft andere issues. En gaan
jullie bestuursfoto’s maken?
A (Kalle): LB wil ons ondersteunen, maar alle JD’ers in de onze afdeling willen wij
ondersteunen, daar ligt de focus. Buiten de grote 3 moeten we echt nog specifiek kijken hoe we
die leden naar buiten toe krijgen. Over ludieke acties: dat zijn details die dichter bij de
verkiezingen verkend worden.
Ja we gaan bestuursfoto’s maken, in Den Haag, zijn nu op zoek naar een fotograaf.
Q (Tirza): Politiek, je gaf aan dat je stemadvies wilde geven, maar in Den Haag beginnen
verkiezingen al volgende week, er zijn veel JD’ers op de lijst in Den Haag maar die niet actief lid
zijn, maken jullie een selectie? Hoe ga je die lijst bepalen?
A (Benito): Advies lijst is een minder goed woord. We willen de groep uitlichten, ‘Dit zijn de
JD-ers, die willen wij als lijst uitlichten’.
A (Kalle): Je moet minimaal lid zijn. Actief vs niet-actief, er geldt wel een beetje voor wat hoort
wat. Dus we willen ze stimuleren, maar we willen wel dat ze met ons in gesprek gaan en met
leden in gesprek gaan.
Q (Yvet): Je wilt weten of ze JD lid zijn? Hoe dan?
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A (Kalle): Dan vragen we of we mogen checken of ze lid zijn.
Q (Tirza): Vraag voor promo, zijn die trainingen voor de commissie of voor de hele afdeling?
A (Sterre): De bedoeling was voor de commissie, als er veel behoefte voor is kunnen we verder
kijken.
Q (Tirza): Organisatie, sinds vandaag heb je de borrelcommissie actief gemaakt. Wanneer gaan
we borrelen?
A (Victoria): Zo snel mogelijk toch!
Q (Hester): Aan Niels, over de rubrieken van de nielsbrief. Wat zijn je ideeen? Ik proef
‘horoscopen in de lucht’.
A (Niels): Ik heb nog geen suggesties gekregen, als je die hebt zeg het vooral (gericht aan
leden); ik sta open voor alle ideeën. Horoscopen gaan tegen mijn eigen overtuiging in.
Q (Max): Komt er een vaste rubriek in de nieuwsbrief met het orakel van Den Haag?
A (Niels): Ik sta er volledig voor open.
Q (Jelle): Over de gezelligheidsactiviteiten, hoe moet ik dat voor me zien? Waar moet ik aan
denken?
A (Victoria): We willen misschien een speeddate activiteit doen met Valentijnsdag, maar ook
bijvoorbeeld karaoke en Halloween borrels of een pubquiz.
Q (Jelle): Als leden promotie willen voor de verkiezingen moeten zij de afdeling aanspreken,
gaan jullie mensen promoten die niet naar jullie toe stappen?
A (Kalle): Wij gaan aan het landelijk bestuur vragen of iedereen die meedoet aan de
gemeenteraadsverkiezingen aan ons doorgegeven mag worden. Er zijn er ook een aantal naar
ons toegekomen voor steun. Wij hebben nu een vrij complete lijst maar sluiten geen nieuwe
kandidaten uit. We zoeken ze wel actief op maar laten ze ook naar ons toe komen.
Q (Jelle): Hoe groot is de groep?
A (Kalle): Ongeveer 10, uit 4 gemeenten.
Motie van orde: kan de airco aangezet worden?
Overgenomen

Q (Pieter): Mag ik er vanuit gaan dat er een kaart is met alle gemeenten per afdeling?
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A (Kalle): We wachten nog op een kaart van landelijk.
Motie van orde: we hebben een kandidaat voor de KasCo, Yousef.
Verkiezingsblok KasCo
Toelichting: na een gesprek zojuist heb ik besloten mij kandidaat te stellen. Ik heb een
financiële achtergrond en draag graag bij.
Q (Tirza): Voor welk termijn stel je je kandidaat?
A (Youssef): Voor een jaar.
Q (Yvet): ik hoor in de wandelgangen dat je voor verkiezingen gaat, is dat niet in strijd met AR?
A (Youssef): ik heb daarover nagedacht en gesproken, definitief moet het nog worden
onderzocht. Maar vooralsnog lijkt het te kunnen.
TV: Het gaat worden gecheckt, het instemmen zal dus geschieden met het voorbehoud dat
eerst gecheckt moet worden of er geen strijd is met AR. Ook zullen de stembriefjes nog
geregeld moeten worden.
Motie van orde: We kunnen ook instemmen, dan hebben we geen stembriefjes nodig
TV: Deze nemen we over, onder voorbehoud dat het mag van het AR.
Yousef is per acclamatie verkozen tot KasCo voor een termijn van een jaar.

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

Decharge en afsluiting (21:24)
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