Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 17 mei 2022
Tijd: 20:00-21:25
Locatie: Café de Waag, Delft
Technisch Voorzitter: Gijs Toussaint
Stem- en Notulencommissie: Eva Scheffer en Michiel van Alst

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 Jaarrekening
20.45-21.00 Verkiezing KasCo
21.00-21.15 Pauze
21.15-21.20 Amendement Afdelingsreglement
21.20-21.25 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
21.25...
Borrel

Opening AAV (20:05) (vul de tijd in voor de XX:XX)
Installatie Technisch Voorzitter
Installatie Stem- en Notulencommissie
-

Per acclamatie, samen met TV

Vaststellen agenda
-

Jelle Stap kandideert zich ook voor de KasCo

Vaststellen notulen AAV 14 december 2021
-

Per acclamatie aangenomen
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Bestuursverantwoording (20:08)
Kalle:
Iedereen heeft het congresboek gelezen, maar ik ga er nog even snel doorheen. We zijn terug
van weggeweest, de afdeling herstelt zich. We hebben onze bestuursfoto’s gemaakt en ze
staan binnenkort op de site. We zijn begonnen aan het zoeken van opvolging, de OrCo is
benoemd. De secretaris is begonnen aan de hall of fame, binnenkort kan je de namen van
voorgangers terugvinden. We willen geld goed uitgeven. Het sfeerbeleid wordt uitgebreid en
aangepast op basis van feedback. Op internationaal gebied kunnen we met de trein op
Twinning. Er hebben internationale activiteiten plaatsgevonden. Collega’s uit Luxemburg komt
hopelijk langs.
Vragen
Q (Hester van Wessel): Waar willen jullie je de komende maand nog op richten?
A (Kalle): Benito helpen met het woonmanifest en het regelen van fatsoenlijke opvolging
A (Philip): Ik wil meer geld uitgeven.
A (Niels): Ik ga teveel doen. Ten eerste de Hall of Fame afmaken en natuurlijk de AAV
organiseren. Daarnaast wil ik nog aan de site gaan sleutelen. Ook wil ik bezig gaan zijn met
diversiteit.
A (Victoria): In mei hebben we veel activiteiten.
A (Sterre): Ik wil me focussen op het zomeroffensief, aankomende activiteiten blijven
promoten.
Q (Max V): Niels, hoe wil je aan diversiteit sleutelen?
A (Niels): Ik merk dat vrouwen minder snel op vacatures reageren, ik wil kijken naar manieren
om dat beter te doen.
A (Victoria): Daarop aanvullend: Met de ledenbindingonderzoeken willen we ook kijken waar
onze zwakke punten zitten.
Q (Max V): Lieke is er niet bij, waarom is dat zo?
A (Kalle): Lieke is ziek, ze heeft haar schriftelijke verantwoording ingediend, maar vragen
kunnen natuurlijk alsnog gesteld worden. Ze heeft informatie overgedragen aan ons.
Q (Hester): Benito, nu je binnen bent gekomen, wat wil jij de komende maanden gaan doen?
A (Benito): Ik ga bezig zijn met het regionaal politiek programma. Ik wil geen moties indienen
puur voor het indienen. Daarnaast wil ik bezig gaan zijn met de Provinciale Statenverkiezingen
Q (Jelle): We focussen ons nu vooral op Den Haag en Leiden op politiek gebied. Willen we ook
naar Delft kijken of gaat dat nu niet?
A (Benito): De twee huidige plannen zijn in samenwerking met andere PJO’s, dus dat gaat iets
lastiger in Delft. Niet uit principe niets in Delft, dus als je iets weet, laat het vooral weten.
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Q (Max J): Mogen we met ideeën komen om geld uit te geven?
A (Philip): Ja, maar bier kan niet, want regels vanuit Landelijk
Q (Joanne): Kunnen we die regel aanpassen?
A (Philip): Nouja, hij is landelijk, maar het zou kunnen.
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Bestuursmededelingen (20:23)
Kalle: Technische mededelingen: OrCo is aangesteld, bestuursinteressemomenten zijn
gepland. Eén is er al geweest. 14 juni is deadline voor het aanmelden van bestuur. 28 juni is de
verkiezingsAAV. Als je je na de 14e nog wilt aanmelden kan dat, maar dan op de AAV zelf.
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Presentatie jaarrekening (20:24)
Philip:
Mag ik jullie aandacht voor het leukste deel van de AAV? 2021 was een raar jaar, avondklok en
een tijdje zonder penningmeester.
*De afdracht wordt uitgelegd*
Q (Max J): Wat betekent vast en variabel deel
A (Philip) Het vaste deel krijgt elke afdeling, het variabele deel is afhankelijk van de leden.
*We gaan door naar de lasten*
Bestuursweekend is maar één keer geweest, dus goedkoper. Zaalhuur quitte gespeeld.
Sprekerskosten vielen lager uit.
Bitterballenbudget valt tragisch lager uit dan verwacht
Gezelligheidsactiviteiten staat niet in het congresboek, maar wel op de slide. Dit ging naar de
sinterklaasactiviteiten
Vragen
Q (Walter): Waar is het Twinninggeld naartoe gegaan?
A (Philip): Het is begroot, maar niet uitgegeven want het ging niet door.
Q (Max V) Er zijn geen kosten gemaakt voor bestuursbedankjes, waar zijn die van betaald?
A (Philip): komt van Landelijk
Q (David): Wordt de Twinning niet betaald door het landelijk bestuur?
A (Philip): Ja, maar gaat via de afdelingsrekening
Motie van orde: Hester: geef Michiel stemrecht
Niels: Motie van orde, ik wil een stemming
Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen.
*Michiel maakt een opmerking over dat hij het vreemd vindt dat er 416 euro is uitgegeven aan
bestuursweekenden*
Q (Walter): Een vervolgvraag over de twinning, hoe is dat bedrag tot stand gekomen?
A (Philip): Op basis van vorige jaren.
Q( Walter): Maar dat is dus wel heel anders uitgevallen per jaren
A (Philip): Ik denk dat de kosten anders uitvielen door het vliegtuig
A (Jelle): *legt uit waardoor het komt*
Online promotie is hoger uitgepakt dan verwacht. We hebben daar dus dit jaar meer geld voor
vrijgemaakt. Het zomeroffensief is ook hoger uitgevallen, want de Leidse markt deed lastig en
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vroeg meer geld, helaas. Dit jaar is er dus meer voor begroot. Aan campagnes is niets
uitgegeven, aan overige promotie is 14 euro uitgegeven. De overige kosten bestaat uit het geld
voor het goede doel. De afroming is daarom 856 euro
Q (Jelle): Waarom is er niets uitgegeven aan Campagne?
A (Philip): Dat is vorig jaar gebeurd, maar is ook vooral begrotingstechnisch een dingetje. Het
valt vaak onder andere budgetten.
Q (Max J): Wat moet ik me bedenken bij overige promotie?
Q (Sterre): Denk hierbij aan touw voor het opzetten van standjes en dat soort dingen.
Tenslotte nog de realisatie van 2021. De hoogste kosten zijn helaas de afroming. Aan
evenementen is minder uitgegeven, helaas, maar daar valt ook de Twinning onder bijvoorbeeld.
De KasCo verklaring wordt voorgelezen door Gijs.
De jaarrekening wordt per acclamatie goedgekeurd.
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Verkiezing KasCo (20:43)
Toelichting Koen:
Ik ben Koen, ik stel me kandidaat. Ik loop al een tijdje bij de afdeling, ben geen JDino, maar wel
al een tijdje. Ik herinner me mijn eerste activiteit nog, heb ondertussen van alles gedaan binnen
de afdeling. Ik ben gevraagd of ik lid wilde worden van de KasCo. Dat vond ik een goed idee.
Manier om op de achtergrond actief te kunnen blijven. Dan kan ik iets terugdoen.
Stem op mij.
Toelichting Jelle:
Ik ben Jelle, ik kandideer mij als KasCo-lid. Vorig jaar was ik penningmeester, en ik ben
succesvol gedechargeerd. Graag zou ik mezelf tot februari kandideren.
Koen: Ik wil me voor twee jaar kandideren.
Vragen
Q (Hester): Jelle, waarom wilde jij je zo last minute nog kandideren
A (Jelle): Ik voelde me geroepen, via Whatsapp, door meerdere mensen. Graag wil ik de
penningmeester nog ondersteunen.
Q (Joanne): Waarom slechts tot Februari?
A (Jelle): Omdat ik verwacht daarna niet meer in Nederland te zijn.
Q (Niels): Op welk punt zou er meer geld moeten hadden worden uitgegeven?
A (Koen): Ikzelf vind dat er meer aan zaalhuur uitgegeven had moeten worden.
A (Jelle): Wij hebben op het einde creatief geboekhoud met geld om extra aan promotie uit te
geven. Daar was het landelijk bestuur niet heel blij mee, maar dat kunnen we nu weer doen.

Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Koen van der Weijden

16

16

Jelle Stap

16

15

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)
Ja

1

Ja
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Pauze (21:10)

AR wijzigingen (21:11)
AMAR01 – Baas boven baas
(Gijs): Dit kunnen we behandelen als technische stemming, heeft iemand daar bezwaar tegen?
(Benito): Misschien kan de secretaris dit nog even toelichten?
(Niels): Dit heeft te maken met de constitutionele volgorde. In het HR staat het anders dan het
AR en het HR staat boven het AR. Dit staat niet mooi en moeten we rechttrekken.
(Benito): Uhuh, en nu de echte reden?
(Niels): Ik heb geen idee waar je het over hebt
(Jelle en Benito): Ik vind dit geen technische wijziging
(Niels) Kunnen we hier over stemmen?
(Hester): *Geeft uitleg hoe dingen werken*
(Benito) Oké, maar hoe doen we dit nu?
(Hester): We kunnen nu stemmen over of we willen stemmen, of dat we het per acclamatie
willen aannemen.
-Stemming: 8 mensen willen het behandelen, 8 willen het niet behandelen
(Hester) Hertelling!
-Stemming: 8 mensen willen het behandelen, 8 willen het niet behandelen
(Gijs): We gaan dit behandelen als technisch amendement.
Per acclamatie aangenomen

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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