Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 14 december 2021
Tijd: 20:00-21:30
Locatie: Zoom
Technisch Voorzitter: Jelrik Westra
Stem- en Notulencommissie: Richard Korpel en Nadia Zreik

Agenda
19.45-20.00 Inloop
20.00-20.05 Installatie TV en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 12 oktober
20.05-20.20 Bestuursverantwoording
20.20-20.25 Bestuursmededelingen
20.25-20.45 Voordracht begroting
20.45-21.00 Verkiezing KasCo
21.00-21.10 Pauze
21.00-21.20 Verkiezing Penningmeester
21.20-21.40 Amendementen Afdelingsreglement
21.40-21.55 Politieke Moties
21.55-22.00 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
22.00...
Borrel

Opening AAV (20:00) (vul de tijd in voor de XX:XX)
Installatie Technisch Voorzitter
Per acclamatie geïnstalleerd
Installatie Stem- en Notulencommissie
Per acclamatie geïnstalleerd
Vaststellen agenda
Per acclamatie vastgesteld
Vaststellen notulen AAV 12 oktober 2021
Er dient een naam gecorrigeerd te worden. Onder voorwaarde van deze wijziging zijn de notulen
vastgesteld.
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Bestuursverantwoording (20:02)
Kalle: De laatste AAV is niet heel lang geleden, maar we hebben veel achter de rug. Sebastian
Cornielje is halverwege oktober afgetreden vanwege persoonlijke omstandigheden. Jammer,
maar wij respecteren zijn besluit. We hebben meerdere gesprekken gevoerd om te kijken of we
door konden, maar het is voor hemzelf en de afdeling beter om er een punt achter te zetten.
Zijn vervanger, Philip, zal zo de begroting presenteren.
Dan de coronamaatregelen, bij de persconferentie bleken de maatregelen langer stand te
houden. Gisteren hadden we een uitgebreide brainstormsessie hierover. We zijn er volop mee
bezig.
Dan de interne verkiezingen. Grote D66-afdelingen stelden hun lijsten vast. Wij zetten in op
social media-inzet om onze JD’ers te steunen, denk aan live-sessies en pitches toen dat kon. Dit
had hier en daar succes, zo zijn er leden van de JD die negen plekken zijn gestegen op de
advieslijst.
Tot slot het verkameringsbeleid. Het is weer terug in Leiden. We hebben ons uitgesproken
tegen het beleid. We zijn in gesprek met de wethouder met hoe het anders kan. D66 heeft
beloofd zijn verkiezingsprogramma aan te passen, dat hebben ze inmiddels ook gedaan; er
staat nu wat over meer nieuwbouw van studentenwoningen. Tot zover de hoofdlijnen. Nu de
gelegenheid voor vragen.

Vragen
Q (Pieter): Er zijn nu meer maatregelen. Hoe wordt er naar de potentiële twinning gekeken?
Hoe gaan jullie daarmee om?
A (Lieke): Een niet onverwachte vraag. De commissie heeft afgelopen woensdag een
ontmoeting gehad. We hebben besloten de twinning rond 1 juli te plannen. Wij hebben de
tentamens van Leiden daarin meegenomen, maar ook dat de maatregelen wat soepeler
worden. Dat is zeker nog even aankijken. Maar we hebben wel de ervaring van vorig jaar.
Q (Pieter): De bestuursfoto is uitgesteld. Kalle, hoe zeker durf jij te zeggen dat de bestuursfoto
eerder wordt gepubliceerd dan die van bestuur van der Werff? Overigens ben ik van mening
dat Urk verwoest moet worden.
A (Kalle): Het is uitgesteld, omdat we wilden wachten op de nieuwe penningmeester. Om
bestuur van der Werff voor te zijn hebben we nog grofweg zes maanden. Alle vertrouwen dat
we dat gaan halen.
Q (Silke): Victoria, wat vond je de leukste activiteit om te organiseren en waarom?
A: (Victoria): Ik heb er twee. De COC-activiteit ten eerste. Ik vond de samenwerking heel fijn,
de opkomst was mooi en de inhoud was inspirerend. Verder vond ik de sinterklaasactiviteit qua
plan heel leuk. Misschien wat chaotisch, maar een leuk concept.
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Bestuursmededelingen (20:12)
Kalle: De benoeming van een nieuwe vice-secretaris is gebeurd. Dat was Sebastian, met zijn
vertrek hebben we Lieke benoemd. Verder hebben we als bestuur een winterreces van 24
december tot 7 januari. Daarna zijn we er weer met volle energie. De JD cantus is afgelopen
november helaas niet doorgegaan. Dat willen we later in het jaar inhalen. Ook zijn wij erachter
gekomen dat onze afdeling twintig jaar geleden is opgericht. Daarom hebben we in 2022
gekeken voor een verlaat lustrumfeest. Verder nog de herinnering dat jullie bestuursnotulen
altijd op kunnen vragen.
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Presentatie begroting (20:14)
Inkomsten
Philip: De afdeling is gegroeid, we krijgen meer geld binnen. Er was ook een grotere pot
beschikbaar. We hebben zo nog een ruime begroting. Procentueel hebben we iets minder van
het geheel, maar misschien hebben kleine afdelingen iets meer nodig.
De projectsubsidies gaan er iets op omhoog. De twinning is nu nog een ruwe inschatting. Dan
het symposium; ik zal bij de uitgaven uitleggen wat het moet zijn. Externe fondsen: Ik heb de tip
gekregen om misschien wat meer
De Interim-Penningmeester komt zo terug, het internet is even weggevallen.
Philip: los te weken bij kleinere D66-afdelingen. Ik heb hiervoor verder hetzelfde begroot als
voorheen.
De twinning is nog ongewis. De eigen deelnemersbijdrage hoort hetzelfde te zijn als vorige
keer. Gezelligheidsactiviteiten leg ik zo uit. Totale inkomsten is 1 cent hoger dan hier staat:
€9.410,69.
Uitgaven
De bankkosten zijn net iets omhooggegaan. Betreffende zaalhuur ben ik half optimistisch half
realistisch geweest. Er is een jaar geweest dat we 1800 euro begrootten. Vorig jaar was het
heel laag. Het wordt nooit opgemaakt. Nu ertussenin; het moet niet de hele boel opslokken.
Maar we moeten wel de optie hebben een grotere zaal te huren zodat we er coronaproof
kunnen zitten. Ik heb veel dingen in potjes gezet, en niet alles in een grote hoop gegooid. Dit
klinkt vaag, maar het legt zichzelf uit. Qua sprekerskosten hebben we het maximale bepaald;
€7,50 keer 34 activiteiten. Het kan zijn dat je net iets meer sprekers uitnodigt, daarom is er een
marge vergelijkbaar met vorig jaar.
Introductieactiviteiten: was altijd begroot op 500 euro. Dat werd nooit opgemaakt. Vorig jaar
is het helemaal geschrapt, maar dat is niet handig. Je wil aan het begin van het jaar zoveel
mogelijk organiseren, een nieuwe generatie JD’ers vasthouden. 500 euro was echter te veel. Ik
heb dat een beetje in het midden gehouden. 200 euro geeft je net een grotere zaal, meer
hapjes, net een spreker extra et cetera. Studenten zijn vooral in september en oktober bezig te
oriënteren en dan moet je ze hebben.
We willen iets meer gezelligheidsactiviteiten om in coronatijd de vereniging bij elkaar te
houden. Net even wat extra budget, beschermd daaronder. Ik ben er wel door het LB op
gewezen, dat het raar is als je geen toegang vraagt voor bijvoorbeeld een schaatsactiviteit, al is
het maar een symbolisch bedrag. Daarom heb ik de helft begroot als inkomsten. De netto
uitgaven zouden dan 125 euro zijn. Daar hopen we wat leuke activiteiten uit te halen.
Samenwerkingsactiviteiten willen we ook meer dan voorgaand jaar. We zijn bijvoorbeeld ook
bezig met PJO’s hier in Den Haag een debat te organiseren. Voor dat soort dingen willen we
ook bezig zijn; andere mensen leren kennen. Het bitterballenbudget is verhoogd. Dat moet
altijd in een stijgende lijn zijn vind ik. Arnhem-Nijmegen vond honderd euro genoeg; ik gooide
er 69 cent bij.
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Pieter wil een vraag stellen maar er is een motie van orde.
Motie van orde: Dennis: Het lijkt mij praktischer om eerst de Kasco het woord te geven, zodat
het praatje van de Kasco kan worden meegewogen.
De motie van orde wordt meegenomen.
Philip: Qua campagne hebben we gewoon een normaal campagnejaar. Vorig jaar was het
vijfhonderd euro, dit hebben we in stand gehouden. Qua online promotie voeren we een
stijging door. Vorig jaar gingen we omhoog, maar ook dat was wel snel op. Ik wil het bestuurslid
promotie daar ruimte in geven. Het vorige bedrag was halverwege het jaar op. We willen dit
jaar nog meer doen; laten we erop inzetten.
Het promotiemateriaal hetzelfde gebleven. We hopen daar ondanks corona wat ruimte mee te
krijgen. Qua zomeroffensief: bij Leiden-Haaglanden doen we drie grote weken, El-Cid, OWee
en Hopweek. Dat zijn er best veel. Daarbij moeten we ons ook realiseren dat die kraamkosten
flink omhoog zijn gegaan.
Qua symposium; we oriënteren ons op een symposium met een internationale spreker. Daar
hebben we vijfhonderd euro voor uitgetrokken. Vierhonderd euro voor een middelgrote zaal,
100 euro voor sprekerskosten of onvoorzien. Twinning: hetzelfde verhaal. Daar weten we nog
weinig over. De totale uitgaven zijn omhoog maar we kunnen ook meer uitgeven.
Qua lustrum: Onze secretaris had wat speurwerk gedaan, onze afdeling is twintig jaar oud
geworden. Volgend jaar willen we dat inhaallustrum doen.
Onvoorziene kosten: 200 euro. Net iets meer dan vijf procent van de totale afdracht. We
hebben dingen best wel ruim begroot, dus echt veel hoger hoeft het niet.
Kasco
Dennis: Dank voor het harde werk en dank voor de begroting. Ik weet dat dit niet over 2021
hoort te gaan, maar daar is iets niet goed gegaan. Sinds april waren er geen bonnetjes in het
systeem. Dat was zodoende geen goed overzicht meer. Echter werkt Philip daar hard aan. In
januari zal alles worden ingevoerd. Het bestuur heeft dit echter niet pro-actief met de Kasco
gecommuniceerd. Jammer, dat kan beter. Neem die handschoen op. De Kasco is er niet alleen
voor kritiek maar ook om samen problemen mee op te lossen.
Het is een ambitieuze begroting. Hopelijk kunnen we het uitvoeren. We zijn erg positief. Er zijn
geen kritiekpunten, wel aandachtspunten. Hou er rekening mee dat er maar 150 euro naar
niet-alcoholische versnaperingen mag gaan. Ik begrijp het enthousiasme voor een rondje of
bitterballen, maar let wel op die landelijk 150 euro-regel. Verder is het begrijpelijk dat er wordt
ingezet op promotie; je moet zichtbaarheid creëren. Dan de scholing van leden; daar valt
zaalhuur op. Er zijn tien activiteiten voorzien, 700 euro is dan hoog. We hebben een poule van
JD trainer die weinig kosten. Kom dus met een concretere invulling van die
scholingsactiviteiten.
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Verder is een symposium mooi, dat kan nog worden aangevuld. Verder: zoek contact met
andere D66 afdelingen voor eventuele sponsoring. Ook wij zijn als Kasco bereid mee te kijken
naar nieuwe inkomsten. Al met al dus erg positief over deze begroting.
Vragen
Q (Pieter): Mooie inkomstensstijging. Alleen kan het pijn doen om het overgebleven geld terug
te storten naar LB. Nou zitten we nog mid-pandemie, dus we hebben het risico dat dingen niet
doorgaan. Houdt het bestuur er rekening mee om de begroting weer rond te krijgen en de
baten ook om te zetten tot hogere lasten. En zo ja; hoe dan?
A (Philip): Lastig, want je maakt ook een begroting voor het bestuur erna. Je moet niet het
maximale opmaken en het andere bestuur in complete armoede stoppen. Wij willen het zoveel
mogelijk opmaken. Daarbij moet je creatief worden. Dat moeten we ook. Maar het is ook aan
het volgende bestuur. Het is aan mij me zoveel mogelijk bezig te houden met de realisatie, dat
zal zeker mijn prioriteit zijn.
Q (Pieter): Prachtig dat lustrum. Is in de kosten ook rekening gehouden met de leden uit
Zwolle? Overigens ben ik van mening dat Urk verwoest moet worden.
A (Philip): We kunnen pendelbussen doen? Nee we moeten er nog even over nadenken. We
hopen dat ze blijven.
De begroting is aangenomen per acclamatie.

Verkiezing Kasco (20:38)
Motie van orde: Dennis is officieel geen lid van onze afdeling. Dus ik wil dispensatie regelen.
Uitslag 12 voor, 1 tegen.
Toelichting Dennis: Ik ben dus geen lid van de afdeling. Wel geweest. Ik heb al tal van functies
bekleed, Ik heb er veel aan gehad als persoon. Ik wil graag teruggeven aan de afdeling.
Bovendien wordt de Kasco vernieuwd, dat kan ik die begeleiden. Dat ik in Rotterdam woon,
geeft mij meer afstand en onafhankelijkheid. Ik werk daarin graag proactief samen met het
bestuur.
Vragen
Q (Lieke): Welke stad is de beste stad?
A (Dennis): Brede vraag. Maastricht. Daar heb ik gestudeerd.
Lieke: Ik bedoelde tussen Den Haag en Rotterdam.
Dennis: Rotterdam lelijker en grootstedelijker, maar dat heeft wat. Het is charmanter.
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Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)

Dennis van Driel

14

14

-

-

ja
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Pauze (20:52)
Verkiezing Penningmeester (21:06)
Toelichting Philip: Ik wil me graag kandidaat stellen voor een permanente aanstelling. Ik draai
al een maandje mee. Ik hoop de begroting uit te voeren en me te verdiepen in andere dingen. Ik
hoop dat ik daarmee aan m’n minuut ben gekomen.
Vragen
Q (Pieter): Je stroomt later in, dan mis je de teambuilding. Heb je het idee dat je de groep
minder goed kent als de groep bij elkaar komt. Overigens Urk *blablabla.
A (Philip): Goeie vraag. Je komt wel later binnen en ik heb het bestuursweekend niet
meegemaakt. Maar ik voel me welkom in het team. Ik kan met iedereen goed overweg. Ik mis
nog wat inside jokes maar ik ben een snelle leerling.
Orco: Sjoerd: We (Pim, Pol en Michelle) hebben een gesprek gevoerd. Philip maakt een
gedreven en doelgerichte indruk. Hij heeft de drive ad-interim de klus af te maken. Hij heeft
een grote mate van verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Hij is goed bewust wat de functie
van hem vraagt en is in control. Ook heeft hij ervaring bij commissies en besturen elders en
heeft hij de baggage die de vereniging mag eisen. Een ervaren kandidaat met de eigenschappen
om zijn energie effectief in te zetten.

Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)

Philip van Raak

15

15

-

-

ja

8

AR wijzigingen (21:15)
AMAR01 – Kiezen hoe we de KasCo kiezen
Indiener:

De verkiezing van de Kasco staat onjuist in het AR. Het mag
niet per acclamatie worden verkozen. Dat mag niet volgens het
Landelijke reglement.
Voor

Neutraal

Tegen

Meer aan het HR houden is
meer beter.

Een unanieme verkiezing is in
strijd hiermee. Mijn vraag:
heeft dit nog gevolgen voor de
persoon in verkozen functie.

Indiener:

De gestelde vraag is een dingetje. Als er nu bezwaar wordt
gemaakt dan kan het nog veranderd worden. Ik denk dat we
goed zitten.

Stemming:

Met 14 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

AMAR02 – Een adtje interim 1
Indiener:

Dit AR punt kan verduidelijkt worden. De verwijzing naar het
HR is overbodig.
Voor

Neutraal

Indiener:

Stem voor.

Stemming:

Unaniem aangenomen met 13 stemmen voor.

Tegen

AMAR03 – Een adtje interim 2
Indiener:

We hebben onszelf nette regels opgelegd. We willen
toevoegen dat het minimaal een week open dient te staan.
Voor

Neutraal

Tegen

Indiener:

Geen oneliner.

Stemming:

Unaniem aangenomen met 15 stemmen voor.
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Politieke moties (21:19)
PM01– Bavaria wordt toch al gedronken...
Indiener:

In Nederland hebben we goed drinkwater, maar het moet ook
zo blijven. Die kwaliteit gaat achter uit. Over twintig jaar
kunnen we genoeg drinkwaterbronnen niet garanderen.
Afvalwater kan ook worden gebruikt, met een extra
reinigingsproces. Zo zorgen we voor een circulaire
drinkwatereconomie, welke duurzamer en goedkoper is dan
een nieuwe bron.
Voor

Neutraal

Tegen

Indiener:

Ik had een vraag verwacht dus ik ga hem zelf maar stellen. Dit
is toch iets voor de waterschappen? Dat klopt, maar
drinkwater zelf creëren, dat is bij de waterbedrijven en die
vallen onder de gemeente. Dit kan je politiek beïnvloeden. Die
bedrijven zijn nu bang voor de publieke opinie.

Stemming:

14 stemmen voor 1 stem tegen.

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

Decharge en afsluiting (21:30)
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