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Bestuursverantwoording
Voorzitter - Kalle Duvekot
Het is nog maar twee maanden geleden dat Bestuur Duvekot verantwoording aflegde, maar er

is in de tussentijd veel gebeurd. Om te beginnen heeft het Bestuur vanwege persoonlijke

omstandigheden halverwege oktober afscheid moeten nemen van Penningmeester Sebastian

Cornielje. We vinden het jammer dat hij ons team vroegtijdig moest verlaten, maar

respecteren zijn besluit. Naar mijn inzicht is zijn besluit zowel voor hem als voor ons als

afdeling de juiste overweging geweest.

Begin november zijn Sebastian's taken overgenomen door Ad Interim Penningmeester Philip

van Raak. De Ad Interim is onder meer direct begonnen aan het schrijven van de

afdelingsbegroting. Wij zijn ontzettend blij dat Philip bereid was om de functie tijdelijk waar te

nemen.

Daarnaast heeft het Bestuur, zoals de leden al hebben gemerkt, nog geen bestuursfoto

gepubliceerd. Vanwege een samenloop van plan-technische omstandigheden en de

coronamaatregelen is dit uitgesteld tot na het winterreces. We blijven er optimistisch over dat

we onze foto eerder kunnen publiceren dan Bestuur Van der Werff.

Verder heeft het Bestuur intern de afgelopen tijd de onderlinge taakverdeling verfijnd.

Extern hebben we ook niet stilgezeten. In weekblad de Mare hebben wij ons uitgesproken

tegen het beleid van het Leidse college van Burgemeester en Wethouders rondom

verkamering. Hoewel we hier tegen de lijn van D66 Leidse Regio in zijn gegaan heeft deze

uiting positieve effecten voor de Jonge Democraten gehad. Zo heeft de D66 fractie beloofd het

verkiezingsprogramma te amenderen voor nog meer studentenwoningbouw en is de dialoog

geopend met verantwoordelijk wethouder Spijker over het verkameringsbeleid.

Ook met andere afdelingen werken we samen. Met D66 Den Haag bereiden we een avond over

het Haagse Jongerenplan voor, met D66 Rijswijk hebben wij eind deze maand een overleg

gepland staan voor samenwerking en verder staan we in doorlopend contact met D66 Delft en

de jongerenambassadeurs van D66 Groene Hart.

Afgelopen tijd waren ook de interne verkiezingen voor de D66 lijsten voor de

gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij hebben wij bij meerdere D66 afdelingen de JD’ers op de

advieslijst een steuntje in de rug gegeven om hoger op de lijst te komen. In meerdere gevallen

heeft dit het gewenste effect gehad.



Algemeen Secretaris - Niels Koppelaar
De afgelopen maanden waren drukke maanden. Zo heb ik veel Nielsbrieven verstuurd met veel

informatie. Ik heb mijn eigen stijl gevonden bij het schrijven van de Nielsbrief en de Nielsbrief

heeft nu ook zijn speciale rubriek: het Orakel van Laakhaven! Verder heb ik mijn functie goed

uit kunnen voeren de afgelopen maanden. Afgelopen periode waren er niet veel

kennismakingsgesprekken, op een paar leuke uitzonderingen na. Ik hoop dat we de

aankomende periode meer kennismakingsgesprekken zullen hebben.

Toen de penningmeester eind oktober aftrad, heb ik veel werk op mij genomen. Ik heb samen

met Kalle en de landelijk secretaris naar alle procedures gekeken. Ik heb toen zo snel mogelijk

een extra nieuwsbrief verstuurd om de leden te informeren. Vervolgens hebben we de

vacature voor ad interim Penningmeester opengezet en iets later de vacature voor

Penningmeester. Er is toen een snel OrCo samengesteld. Met dank aan de OrCo ging dit erg

soepel.

Ten slotte heb ik in mijn schaarse vrije tijd een zoektocht gehad naar het oprichtingsjaar van de

afdeling. Met als conclusie dat de afdeling is opgericht in 2001. Wanneer de

coronamaatregelen minder streng zijn zal ik kijken of er meer informatie over de oprichting te

vind.

Ad Interim Penningmeester - Philip van Raak
Sinds 8 november dit jaar draai ik mee als Ad-Interim penningmeester bij de afdeling. Ondanks

dat de timing met corona natuurlijk beter kon, geniet ik wel erg van het werk en mijn functie.

Inmiddels ligt er een conceptbegroting voor onze afdeling klaar en op het moment van

schrijven van deze verantwoording ben ik druk bezig om samen met de Kasco en het landelijke

bestuur er een definitieve versie van te maken. Natuurlijk was daar iets minder tijd voor dan

normaal, maar ik denk alsnog dat ik een begroting heb kunnen maken waar ieder bestuurslid

zich vertegenwoordigd in voelt. Tevens heb ik de afgelopen maand goed de tijd genomen om de

organisatiestructuur en de reglementen van de Jonge Democraten te bestuderen. Voor mijn

aanstelling was ik hier nog niet heel bekend mee, maar inmiddels gelukkig wel.

Als vereniging zitten we nu natuurlijk in een wat lastig parket; we gaan de zoveelste lockdown

in en de rek bij onze leden om voor een beeldscherm te zitten begint eruit te raken. Ik heb

daarom ook mijn tijd besteed aan het meedenken over oplossingen voor de kwestie van online

activiteiten, en ik ben nog zeker van plan hier verder mee te gaan voor de rest van het jaar. Mits

ik verkozen word natuurlijk.

Los daarvan heb ik het erg naar mijn zin binnen dit team en kijk ik ernaar uit om mijn

werkzaamheden het aankomende jaar door te zetten.



Bestuurslid Politiek & Pers - Benito Walker
Als zowel bestuurslid Politiek en Pers als Bestuurslid Intern heb ik het de afgelopen periode

druk gehad. Zo heb ik de plannen voor het ondersteunen van de JD kandidaten in Den Haag,

Delft, Leiden en Groen Hart opgesteld. Hierbij hoort natuurlijk ook het onderhouden van

intensief contact met de verschillende kandidaten om op een zo goed mogelijke manier aan te

kunnen sluiten op hun wensen om alle JD kandidaten op die manier zo hoog mogelijk op de lijst

te kunnen krijgen. Daarnaast ben ik bezig geweest met het opstellen van de jaarplanning voor

de afdelingstrainingen dit jaar. Zo gaan we onder meer een debattraining volgen in aanloop

naar het randstaddebat! Ook heb ik samen met ons bestuurslid Organisatie de activiteit ‘Op

weg naar het D66 Congres’ georganiseerd, helaas is het Congres zelf niet doorgegaan.

Verder ben ik met een aantal Haagse Raadsleden bezig met organiseren van een avond om te

spreken over het Haagse Jongerenplan. Helaas is dit vanwege de huidige corona-situatie

voorlopig uitgesteld.

En tot slot de politieke commissie. Om mijn plannen op de portefeuille Politiek en Pers te

kunnen waarmaken is de politieke commissie hard nodig. Helaas is de commissie begin dit jaar

flink leeggelopen, waardoor ik nu op zoek ben naar een nieuwe voorzitter en nieuwe leden. De

zoektocht gaat gestaag verder. Op de volgende AAV hoop ik mee te kunnen delen dat we een

goed gevulde commissie hebben.

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

voorop natuurlijk de interne verkiezingen. Door het steeds wisselende coronabeleid hebben

wij veel moeten puzzelen om er alsnog het beste uit te halen, en dit zullen wij weer moeten

gaan doen voor de aankomende evenementen. Om elke kandidaat een kans te geven om te

kunnen ‘praten’ met de leden zijn wij bijvoorbeeld gaan livestreamen voor de laatste interne

verkiezing in Leiden. Ik ben tevreden met de resultaten. In elke stad hebben we wel een Jonge

Democraat hoog op de lijst kunnen plaatsen. Ook zijn we met meer dan 100 instagram volgers

gegroeid en hebben we steeds meer interacties met accounts, ook mensen die ons nog niet

volgen. Een niet geheel onbelangrijk ding is dat ik met trots kan vertellen dat ons

promotieteam uit 6 mensen bestaat, waar ik volledig vertrouwen in heb om samen een goede

campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en de introweken neer te zetten.



Bestuurslid Organisatie - Victoria van Slooten
Al enige tijd ben ik nu bestuurslid organisatie. Dit ervaar ik nog steeds als erg leuk, plezierig en

uitdagend. Geen enkele dag is hetzelfde en geen enkel activiteit is hetzelfde. Ik daag mezelf

graag uit om elke keer week weer een hele mooie en succesvolle activiteit neer te zetten. Een

activiteit dat ieder lid aanspreekt en waar ieder lid van kan leren. Dit kunnen zoals eerder

genoemd educatieve activiteiten zijn, maar ook gezelligheidsactiviteiten. Afgelopen maanden

(sinds de vorige AAV) heb ik een mooie mix hiertussen laten zien. Op 19 oktober hadden we

een knusse en gezellig spelletjesavond in Delft. Ik vind activiteiten in Delft organiseren erg

leuk, omdat daar altijd weer nieuwe en andere gezichten verschijnen.

Vervolgens hadden we die week daarop de halloween borrel, ook deze was erg geslaagd. Op 2

november vond de interessante activiteit plaats ‘Op weg naar het D66 congres’. Helaas was de

opkomst hier wel wat aan de lage kant. Ik denk zelf dat dit te maken heeft met het onderwerp

en hoe deze activiteit is gecommuniceerd naar de leden. Hier neem ik zelf de

verantwoordelijkheid voor. Op 9 november hadden we een geslaagde activiteit, deze activiteit

stond in het teken van het D66 vrouwennetwerk Els Borst. Dit nog vrij onbekend netwerk voor

onze leden. Hierdoor heb ik het mooi onder de aandacht kunnen brengen. Op 23 november

heeft er (uitzonderlijk geval) geen activiteit plaats gevonden. Dit kwam, omdat de afdeling

plots moest overschakelen naar online activiteiten in verband met de nieuwe

coronamaatregelen. Omdat online activiteiten minder in trek zijn bij de leden is besloten om in

plaats van iedere week een activiteit te organiseren, dit om de twee weken te doen. Tenslotte

heb ik dinsdag 30 november een Q&A/discussieavond georganiseerd met Tweede Kamerlid

Anne-Marijke Podt. Dit was heel leuk en geslaagd. Echter merk je ook hier dat er online minder

animo is voor het bijwonen van een activiteit.

Er komen ook nog leuke en interessante activiteiten aan. Niet alleen in december met De

Grote Sinterklaas Show´, maar ook in januari heb ik weer van alles voor jullie in petto. Helaas

vinden de activiteiten de komende weken nog even online plaats, maar wij doen hard ons best

om dit zo leuk mogelijk te maken. Graag zie ik jullie allemaal een keertje online, want dat

versterkt de sociale cohesie binnen onze afdeling. Kortom, een mooie paar maanden achter de

rug met nog veel meer moois voor de boeg in 2022!

Bestuurslid Internationaal - Lieke Louter
In de afgelopen weken heb ik gewerkt aan partnerorganisaties leren kennen. Tijdens de

Europese Summer school ‘Let’s get digital’ heb ik kunnen netwerken met vele andere Europese

delegaties. Hiernaast heb ik samen met mijn commissie gewerkt aan een pubquiz waarvan we

hadden gehoopt dat dit fysiek doorging, echter is dit helaas niet gebeurt en hopen we dat we

de pubquiz alsnog in het voorjaar te kunnen doen bij een prachtige pub. Eveneens is de

commissie actief om de twinning te regelen. We zijn in contact met een zuster organisatie en

hopen zo in de toekomst een mooie twinning te kunnen actualiseren die ook echt doorgaat

zover corona dit toelaat. Naast mijn eigen functie en mijn commissie heb ik ook nog andere

bestuursleden geholpen. Tijdens de afwezigheid van Sterre, heb ik de promo overgenomen

voor een aantal weken en mocht ik meemaken hoe het is om promotie te zijn tijdens de GR

interne verkiezingen.



Begroting 2022
De definitieve begroting is nog niet klaar. Deze wordt in het weekend van 11 december gepubliceerd

op de site.



Kandidaat Kascommissie

Dennis van Driel
Woonplaats: Rotterdam

Opleiding/werk: Adviseur public affairs bij Van Oort & Van Oort Public Affairs en

Communicatie en trainer bij de Public Affairs Academie

(Eerdere) functies binnen de JD:
Lid regiocommissie Zeeland, JD Brabant – sep. 2012 – jun. 2013

Bestuurslid Internationaal, JD Limburg – jul. 2014 – jun. 2016

Voorzitter, JD Limburg – jun. 2016 – jul. 2017

Landelijk Bestuurslid Politiek en Internationaal – sep. 2017 – sep. 2018

Landelijk Voorzitter – sep. 2018 – sep. 2019

Penningmeester, JD Limburg – sep. 2019 – jun. 2020

Trainer – okt. 2019 – heden

Lid KasCo, JD Leiden-Haaglanden – okt. 2020 – heden

Lid Raad van Advies, JD Rotterdam – sep. 2021 – heden

Nevenactiviteiten: N.v.t.

Lidmaatschap partijen/PJO’s: D66, Jonge Democraten, Vrienden van de Jonge Democraten

Motivatie
Het afgelopen jaar ben ik lid van de KasCo geweest. Ik doe dat vanuit de overtuiging dat ik heel

veel aan de JD heb gehad als persoon, en dat ik graag iets terugdoe voor de vereniging. Nu de

KasCo grotendeels vernieuwd wordt, blijf ik graag nog een jaar lid, om de overdracht aan

nieuwe leden in goede banen te leiden. Ik woon weliswaar in Rotterdam, maar ben, tot juni

2021, bijna 3 jaar lid geweest van de afdeling Leiden-Haaglanden. Het feit dat ik dus iets verder

van de afdeling af sta, zie ik juist als iets positiefs, omdat ik van iets verdere afstand de

financiën kan controleren en advies kan geven.



Kandidaat Penningmeester

Naam: Philip van Raak

Woonplaats: Den Haag

Kandidaat voor de functie: Penningmeester

Opleiding/werk: Msc student Management van de

Publieke sector, voorzitter Reach & Teach stichting, tot

december projectmanager bij Student & Stad Den Haag

(Eerdere) functies binnen de JD: Ad-Interim

penningmeester

Nevenactiviteiten: Voorzitter Lange Reis commissie

studievereniging BIL

Lidmaatschap partijen/PJOs: D66, JD

Motivatie
Sinds begin november ben ik nu actief als Ad Interim Penningmeester bij de afdeling Leiden

Haaglanden. Met veel zin ben ik destijds aan mijn taak begonnen en ik doe het nog steeds met

veel plezier. Ik heb mogen deelnemen aan een erg gezellig en gemotiveerd bestuur waar ik de

juiste ondersteuning en vrijheid heb gekregen om mijn taken uit te voeren. De taak was niet

eenvoudig; maak een concept begroting voor de afdeling binnen 2 weken tijd. Normaal heeft

een penningmeester daar natuurlijk langer voor, maar alsnog denk ik dat het vrij goed is

afgelopen nu. Ik ben trots op de begroting die ik met mijn bestuur heb kunnen opstellen, en

met veel genoegen zou ik de uitvoering ervan met dit team nu willen vormgeven. Het is daarom

dat ik mijzelf verkiesbaar wil stellen om voor de rest van het academisch jaar als vaste

penningmeester aan te blijven.



Amendementen Afdelingsreglement

AMAR01 Kiezen hoe we de KasCo kiezen

Onderwerp KasCo verkiezen
Indiener(s) [Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Niels Koppelaar, Philip van Raak,

Benito Walker, Sterre Somers, Victoria van Slooten, Lieke Louter
Woordvoerder Niels Koppelaar
Betreft: Art. 17 AR
Schrap/voeg toe: De Kascommissie wordt gekozen door de AAV, op de wijze zoals

aangegeven in Bijlage A "Methode voor het verkiezen van personen in
functie" HR, dan wel per acclamatie, indien de AAV hier unaniem mee
akkoord gaat.

Vervang door: De Kascommissie wordt gekozen door de AAV, op de wijze zoals
aangegeven in Bijlage A "Methode voor het verkiezen van personen in
functie" HR.

Toelichting Bij de vorige AAV is een KasCo lid verkozen per acclamatie. De AAV
was het er unaniem mee eens. Nu is het niet helemaal duidelijk of dit
mocht. Het is namelijk in strijd met het HR.

AMAR02 Een adtje interim 1

Onderwerp Benoemen ad interim
Indiener(s) [Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Niels Koppelaar, Philip van Raak,

Benito Walker, Sterre Somers, Victoria van Slooten, Lieke Louter
Woordvoerder Niels Koppelaar
Betreft: Art. 16 AR
Schrap/voeg toe: 1. Een ad Interim-bestuurslid kan analoog aan en onder de

voorwaarden gesteld in art. 21 lid HR door het Afdelingsbestuur
worden aangewezen.

Vervang door: 1. Als een positie binnen het Afdelingsbestuur vacant is, wijst het
Afdelingsbestuur desgewenst een interim-bestuurslid aan, die
de dagelijkse gang van zaken afhandelt, totdat de
eerstvolgende AAV door verkiezing in vaste opvolging voorziet.
Interim-bestuursleden hebben geen
vertegenwoordigingsbevoegdheden en kunnen geen
doorslaggevende stem hebben in het nemen van
bestuursbesluiten.

Toelichting Nu wordt er onjuist verwezen naar een lid in het HR. Het maakt het er
niet overzichtelijker op. Voor de duidelijkheid wil ik het in het AR op
laten nemen, dit artikel gaat namelijk wel over het afdelingsbestuur,
het artikel in het HR niet.

AMAR03 Een adtje interim 2

Onderwerp Benoemen ad interim
Indiener(s) [Afdelingsbestuur] Kalle Duvekot, Niels Koppelaar, Philip van Raak,

Benito Walker, Sterre Somers, Victoria van Slooten, Lieke Louter
Woordvoerder Niels Koppelaar
Betreft: Art. 16 AR



Schrap/voeg toe: 2. Het solliciteren voor ad interim-bestuurslid staat open voor alle
leden en de vacature dient aan de gehele Afdeling kenbaar te worden
gemaakt.

Vervang door: 2. Het solliciteren voor ad interim-bestuurslid staat open voor
alle leden en de vacature dient aan de gehele Afdeling kenbaar
te worden gemaakt. De vacature dient daarbij ook minimaal
een week open te staan.

Toelichting Deze wijziging is om het afdelingsbestuur meer transparantie op te
leggen. Bij het doornemen van de procedure kwamen we er namelijk
achter hoe makkelijk het is om dit op een niet nette manier te doen.
Om dat in de toekomst te voorkomen vinden we het verstandig om dit
toe te voegen. Dit is een redelijke toevoeging als je wilt dat de vacature
aan de hele Afdeling kenbaar moet worden gemaakt.



Politieke Moties

PM01 Bavaria wordt toch al gedronken...

Onderwerp Afvalwater zuiveren

Indiener(s) Niels Koppelaar, Kalle Duvekot

Woordvoerder Niels Koppelaar

Constaterende

dat:

● De prijs van drinkwater blijft stijgen.

● De kwaliteit van de huidige drinkwaterbronnen, zoals

grondwater, achteruit gaat.

● Er een tekort aan drinkwater dreigt te komen in regio’s van

Nederland door de enorme stijging van de vraag naar

drinkwater en door het verdwijnen/verslechteren van

waterbronnen door klimaatverandering en verzilting.

● Bij het reinigen van afvalwater, er nog maar een stap in het

reinigingsproces nodig is om het tot drinkwater te reinigen.

Overwegende dat: ● Het nodig is om te kijken naar nieuwe drinkwaterbronnen.

● Het wenselijk is om daarbij te kijken naar goedkope

drinkwaterbronnen.

● Een extra stap in het reinigingsproces van afvalwater een

goedkopere optie kan zijn dan het opzetten van een nieuwe

waterbron.

● Het duurzaam produceren van drinkwater een streven moet

zijn.

● De reiniging van afvalwater tot drinkwater duurzaam is en

zorgt voor een circulaire economie.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten voorstander zijn van het reinigen van

afvalwater tot drinkwater.

Toelichting ● https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/drinkwaterpri

js-stijgt-over-vrijwel-de-hele-linie

● https://www.kwrwater.nl/actueel/kwaliteit-van-bronnen-voo

r-drinkwater-steeds-meer-onder-druk/

● https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waternet-mo

et-drinkwaterproductie-fors-uitbreiden

● https://www.vitens.nl/over-water/groeiende-watervraag

● https://www.ad.nl/woerden/rioolwater-uit-de-kraan-wen-er-

maar-aan~a0a6d3b7/

https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/drinkwaterprijs-stijgt-over-vrijwel-de-hele-linie
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/drinkwaterprijs-stijgt-over-vrijwel-de-hele-linie
https://www.kwrwater.nl/actueel/kwaliteit-van-bronnen-voor-drinkwater-steeds-meer-onder-druk/
https://www.kwrwater.nl/actueel/kwaliteit-van-bronnen-voor-drinkwater-steeds-meer-onder-druk/
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waternet-moet-drinkwaterproductie-fors-uitbreiden
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/waternet-moet-drinkwaterproductie-fors-uitbreiden
https://www.vitens.nl/over-water/groeiende-watervraag
https://www.ad.nl/woerden/rioolwater-uit-de-kraan-wen-er-maar-aan~a0a6d3b7/
https://www.ad.nl/woerden/rioolwater-uit-de-kraan-wen-er-maar-aan~a0a6d3b7/


Notulen AAV 12 oktober 2021

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



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



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.



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.



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 (Yvette): 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 (Yvette): 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.



Q (Yvette): 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 (Yvette): Je wilt weten of ze JD lid zijn? Hoe dan?



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?



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 (Yvette): 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)


