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Algemene Afdelingsvergadering  der 
Jonge Democraten Rotterdam 

 
 
Datum: 13 oktober 2021 
Tijd: 20:00-21:35 
Locatie: Nivon, Rotterdam 
 
Technisch Voorzitter: Michiel Lemmers 
Stem- en Notulencommissie: Hester van Wessel en Niels Koppelaar 
 
 

Agenda 
19.45-20.00 Inloop 
20.00-20.15 Installatie voorzitter en SNC, vaststellen agenda en notulen  
20.15-20.25 Afscheid bestuur Jahouh 
20.25-20.35 Installeren bestuur van Lotringen 
20.35-20.50 KasCo presenteren 
20.50-21.00 Pauze (stemmen KasCo) 
21.00-21.10 (Her)verkiezing KasCo  
21.10-21.40 Presentatie Beleidsplan 
21.40-21.55 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC  
21.55-...           Borrel 
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Opening AAV (20:05) 

Installatie Technisch Voorzitter – per acclamatie 

Installatie Stem- en Notulencommissie – per acclamatie 

Vaststellen agenda – per acclamatie 

Vaststellen notulen vorige AAV – per acclamatie is het nutteloze werk van Hester vastgesteld 
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Bestuur Jahouh neemt afscheid. Bestuur Van Lotringen bedankt hen. 
Bestuur Van Lotringen wordt ingehamerd (met een dopper, maar daar hebben we het verder 
niet over). 
 
Presentatie beleidsplan (20:13)  
Er komt binnenkort een karaoke. Het bestuur roept leden op om met leuke ideeën voor 
activiteiten te komen. Het bestuur kijkt naar de mogelijkheid voor een persuiting over LHBTI-
acceptatie op een school in Gouda. Er staan bijzondere activiteiten als excursies, bezoeken en 
protesten op het programma.  
We gaan ook campagne voeren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst voeren we de 
interne campagne binnen D66 en dan de echte campagne voor de gemeenteraad. We willen 
ook meer deelnemen aan protesten en demonstraties. Ook wordt er gekeken wat de leden 
willen door middel van een enquete. 
 
 
Vragen 
Q (Joep): Hebben jullie specifieke plannen voor de ledenwerving? 
A (Jonah): Nee, leden stromen redelijk binnen. Wij sturen meteen een appje en hebben 
maandelijks een nieuweledenmoment. Daar komen vrij veel mensen op af en zij blijven ook 
vaak actief. De focus ligt vooral op het (her)activeren van bestaande leden. 
 
Q (Dennis): Waarom is de AAV niet op de site verschenen? 
A (Josephine): Ik wist tot nu toe niet hoe het werkte. Afgelopen week heb ik dat geleerd, 
maar ik ben nog niet toegekomen aan het aanmaken van dit evenement.  
 
Q (Koen Sijtsema): Jullie hadden een vrij lange overdrachtsperiode, hoe is dat bevallen? 
A (Jonah): We zijn op 1 oktober officieel begonnen, maar in augustus en september al druk 
bezig geweest. Dit is prima bevallen. De inrichting van het AR nu is meer een formalisering 
van een gebruik dat al bestond, waarin het oud-bestuur beschikbaar blijft om te helpen. Het 
is prettig om er wat rustiger in te rollen, dat je niet direct alles zelf hoeft te doen. 
 
Q (Koen Sijtsema): *Noemt Michiel oud.* Vroeger was er een hall of fame op de website. Dat 
is er nu niet meer. Willen jullie kijken of dit terug te halen valt? 
A (Jonah): Ik heb deze data nog, maar nog niet omgezet in een hall of fame. Dit kan dus goed 
worden teruggehaald. Het bestuur gaat dit regelen en rapporteert op de volgende AAV terug. 
Ik ken ook alle besturen sinds 2018 dus dat gat kan opgevuld worden. 
 
Q (Dennis): Hoe gaan jullie onafhankelijkheid van D66 garanderen? 
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A (Nardjissa): Door niet naar woonprotest te gaan bijvoorbeeld, ondanks een verzoek van 
D66. In campagnetijd gaan we niet te veel tegen D66 in tenzij het tegen onze morele 
verplichting ingaat. 
 
Q (Hiba): Er zijn vier JD-kandidaten bij de verkiezingen. Gaan jullie hen ondersteunen? 
A (Jonah): We ondersteunen hen evenredig. We hebben al campagnefilmpjes opgenomen die 
snel gepubliceerd worden. Daarbij komen er nog andere uitingen om hen te laten stijgen op 
de lijst. 
 
Q (Bart): Kunnen jullie toelichting geven bij de zin uit het beleidsplan ‘geld, geweld en gunst 
breekt recht, zegel en kunst’?  
A (Mathijs): Geld zal altijd andere dingen verslaan, om maar het belang van de financiën te 
benadrukken. Geld breekt wet. Het is een spreekwoord. 
 
Het beleidsplan wordt per acclamatie goedgekeurd. 
 
KasCo verkiezingen (20:24)  
 
Joep Schoenmakers: Ik ben al een tijd lid van de KasCo, met een onderbreking wegens 
vergeten verkiezingen. Nu doe ik graag weer mee. Bedankt aan Pelle, die bijna drie jaar streng 
doch rechtvaardig heeft opgetreden in de KasCo. Van hem heb ik het ook geleerd. Ik hoop op 
jullie vertrouwen en heb zelf vertrouwen in Mathijs. Ik blijf streng controleren, vooral als het 
geld volgens het bestuur tegen de plinten klotst. Ik doe een master rechtsfilosofie.  
 
(Mathijs namens) Liam Gravendeel: … 
Joep vult aan: Liam heeft verstand van zaken. 
 
In verband met de afwezigheid van de kandidaat, werden er geen vragen gesteld aan Liam. 
 
Q (Koen): Stel dat het bestuur de beamer kapot laat vallen, en een nieuwe aanschaft zonder 
jouw medeweten en zonder dat dat in de begroting staat. Wat doe je? 
A (Joep): In landelijke richtlijn staat een vast deel van de begroting voor zoiets vast. Zonder 
mededeling zou jammer zijn, hier is een appgroep voor. Ik hoop dus dat Mathijs dit soort 
dingen overlegt. Ik ga er niet vanuit dat het geschetste geval gaat gebeuren. 
 
Q (Hiba): Wat vind je van dit statement: ‘geld, geweld en gunst breekt recht, zegel en kunst.’ 
A (Joep): Ik ben rechtsfilosoof, dus recht en rechtsstaat moeten boven alles verheven zijn. 
Geld dat laten doorbreken zou belachelijk zijn. Tegelijkertijd doet de overheid ook maar wat, 
zij laten bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire geld het recht overtreffen, dus ach. Laten we wel 
het AR en de begroting volgen. Een poetische penningmeester is altijd goed. 
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Q (Nathan): Je was vergeten je kandidaat te stellen vorige keer? Hoe ga je voorkomen dat je 
ergens een nulletje vergeet? 
A (Joep): Ja, ik dacht dat ik voor een heel jaar lid zou zijn van de KasCo, kreeg te laat door dat 
de termijn eerder afliep. Ik heb de school van Pelle gehad, die erg streng en precies is, dus 
nulletjes vergeet ik zelden. 
 
Q (Koen): Ben jij als filosoof meer fan van de vroege of late periode van Gustav Radbruch? 
A (Joep): Ik hou niet zo van het rechtspositivisme met een vleugje natuurrecht. Het HR is 
leidend, dus er is geen ruimte voor natuurrecht. 
 
Q (Mathijs): Wat is je favoriete artikel uit het financieel reglement afdelingen? 
A (Joep): Geen idee. 
 
Pauze (20:35-20:50) 
 
 
 
Stemming 
Naam Voor Tegen Blanco Verkozen? 
Joep 
Schoenmakers 

15 0 1 Ja 

Liam Gravendeel 13 0 2 Ja 
 
 
 
Decharge en afsluiting (20:54) 
 
  
 


