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Bestuursverantwoording
Voorzitter - Kalle Duvekot
Het is alweer een jaar geleden dat Bestuur Duvekot verkozen werd. En het was een bewogen
jaar. Na de overdrachtsperiode met Bestuur Van der Werff, die goed verlopen is, zijn we
meteen aan de slag gegaan met de interne verkiezingen van D66 voor de kieslijsten van de
Gemeenteraadsverkiezingen. Hierbij hebben we een groot aantal Jonge Democraten uit
meerdere gemeenten, groot en klein, kunnen ondersteunen in hun tocht naar een verkiesbare
plek.
Tijdens de interne verkiezingen sloeg het weer echter om. Nederland raakte in haar strijd
tegen de coronapandemie in weer een lockdown verstrikt. Activiteiten moesten online, evenals
de bestuurs- en commissievergaderingen, en gezelligheidsuitjes gingen de ijskast in. Dit zagen
we terug in de opkomst bij activiteiten, en onze eigen motivatie. Zelfs het landelijke
wintercongres, dat in ons eigen mooie Den Haag zou plaatsvinden, viel in het water. De
lockdown had ook concrete invloed op ons beleid: het persoonlijke contact waarmee we de
ledenbinding van de afdeling wilden versterken, werd opeens een stuk minder persoonlijk.
Toch kon de ledenbinding door de grote inzet van bepaalde bestuursleden enigszins in
herziene vorm doorgaan. Daarnaast garandeerde de Nielsbrief onze afdeling van een goede en
transparante informatievoorziening, waardoor onder andere de contactgegevens van de
landelijke vertrouwenspersonen maandelijks onder de aandacht gebracht konden worden.
Na de lockdown heeft het bestuur zich bezig gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2022. Hierbij zijn de JD-kandidaten op de kieslijsten van D66 ondersteunt in hun
campagne. Met dank aan het promoteam hebben we een campagne kunnen voeren met zowel
veel online aanwezigheid op sociale media als ludieke acties in de steden. De evaluatie van
deze campagne wordt samengevoegd in een document dat wij aan onze opvolgers mee zullen
geven.
De afgelopen maanden hebben in het thema gestaan van het wegsmelten van de
coronamaatregelen en de terugkeer naar fysieke bijeenkomsten. Onze afdeling heeft een
veerkracht getoond waar menig andere JD-afdeling jaloers op kan zijn. Al snel waren we weer
met tientallen leden het gesprek aan het voeren met kamerleden, hielden we gezellige borrels
als vanouds en vergaarden we nieuwe kennis over een breed scala aan onderwerpen. Dit alles
had niet gekund zonder de kundig uitgebalanceerde mix van verschillende activiteiten in onze
organisatie.
De terugkeer naar fysiek liedt ook de terugkeer van het internationale karakter van onze
afdeling zien. Niet alleen heeft de commissie Internationaal meerdere leerzame avonden over
politieke thema’s georganiseerd, ook gaat de afdeling na drie jaar weer op twinning naar het
buitenland, iets waar we trots op mogen zijn!
Dit alles had natuurlijk niet gekund zonder de hulp van de Gin Tonic (onze
gezelligheidscommissie), de commissie Internationaal, de Politiek Inhoudelijke commissie, het
promotieteam, de Kasco en de Orco. Deze commissies zijn het afgelopen jaar weer goed gevuld

met ontzettend veel enthousiaste JD’ers. Wij willen hen als bestuur dan ook bedanken voor
hun inzet het afgelopen jaar.
De meest recente ontwikkeling op het moment van schrijven is het afgelopen zomercongres bij
onze zuiderburen in Rotterdam. Het was ontzettend mooi om te zien dat zoveel leden uit
Leiden-Haaglanden samen de reis maakten naar de Maasstad om mee te praten over de koers
van onze vereniging. Ook is het vooruitzicht op dit moment dat de afdeling een grote kans
heeft om ook komend jaar een bijna vol bestuur te krijgen, iets wat nogmaals aangeeft dat we
terug van weggeweest zijn, en bijna volledig hersteld van de coronamaatregelen.
Laten we trots zijn op onze afdeling!

Algemeen Secretaris - Niels Koppelaar
Wauw, het jaar is alweer bijna voorbij. Afgelopen jaar was veelzijdig. We begonnen met het
schrijven van het beleidsplan. De rest van het jaar heb ik me vooral bezig gehouden met het
beleid op het gebied van de mooiste functie: secretaris, maar ook op het gebied van interne
zaken.
Als secretaris heb ik het afgelopen jaar veel nielsbrieven geschreven, zonder horoscopen, met
als hoogtepunt de politieke pickuplines die op het wintercongres viral zijn gegaan en uiteraard:
het Orakel van Laakhaven. Verder heb ik de site bijgehouden op het terrein van
nieuwsberichten, vacatures en activiteiten. Het idee was om de site te vernieuwen. Helaas ben
ik hier niet aan toegekomen. Ik zal kijken of ik in de zomer nog tijd heb om met mijn opvolger
hier en daar wat aanpassingen te doen. Deze Algemene Afdelingsvergadering is de vierde die
organiseer. De AAV’s waren afgelopen jaar een succes. Ik ben erg trots op de AAV’s die ik heb
neergezet en hoop dat deze AAV de meest succesvolle wordt. Ik kijk nu al uit naar de
prikkelende vraag van het jongste lid. Als laatste highlight heb ik me bezig gehouden met het
opstellen van een hall of fame. Nu mis ik helaas nog wat besturen uit de beginnende jaren van
de afdeling, maar hij is gepubliceerd op de site en ben er nog steeds erg trots op. Ik hoop dat de
volgende landelijke secretaris misschien nog een bijdrage kan doen. Als kers op de taart weten
we nu ook eindelijk het oprichtingsjaar van de afdeling: 4 april 2007.
Ik heb me ook veel beziggehouden met interne zaken. Zo ben ik bij de landelijke nieuwe
ledenmomenten geweest, heb ik zelf een nieuwe ledenmoment georganiseerd bij de afdeling,
heb ik de nieuwsbrief geprobeerd toegankelijker te maken en heb ik veel nieuwe leden
gesprekjes gevoerd. Ik ben erg trots op de lading nieuwe leden dat ze hun weg hebben
gevonden naar de afdeling en dat veel van ze een plekje hebben gevonden bij de JD bij
bijvoorbeeld een afdelingscommissie. Lees je dit en wil je nog een nieuw leden gesprekje? Stuur
dan een mailtje naar secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl!
Dit alles belicht natuurlijk niet het hele jaar. Ik denk dat het niet te doen is om het uitgebreider
te gaan beschrijven. Het was echt een heel tof jaar en ik wens het volgende bestuur heel veel
plezier volgend jaar. Geniet er vooral van!

Penningmeester - Philip van Raak
In november 2021 ben ik aangetreden als penningmeester van de afdeling Leiden Haaglanden.
Met veel plezier heb ik deze taak opgepakt, en met een tevreden gevoel mag ik zo het politieke
jaar weer afsluiten.
Bij mijn aanstelling verving ik een andere penningmeester, die wegens tijdgebrek niet goed zijn
functie kon uitvoeren. De sporen daarvan waren te zien tijdens de overdracht. De boekhouding
liep achter, er moest binnen twee weken tijd een jaarbegroting voor 2022 opgesteld worden en
er was een achterstand op te nog voltooien betalingen vanuit onze rekening.
Ik heb er onmiddellijk werk van gemaakt om de achterstallige betalingen samen met de
landelijk penningmeester op te lossen, en dat is gelukt. Uiteindelijk is de begroting voor het
jaar 2022 goedgekeurd door zowel de KasCo als de AAV. De boekhouding is inmiddels weer op
orde en daarbij is ook de jaarrekening van 2021 goedgekeurd. Duurde ff, maar dan heb je ook
wat.
Vervolgens ben ik in het jaar bezig geweest om de begroting van 2022 uit te voeren. Ik heb
erop aangedrongen dat er best wel eens geïnvesteerd mag worden in activiteiten. Zo hebben
we uiteindelijk via ons bestuurslid Organisatie onze nieuwe vaste plek in Delft gevonden; Café
De Waag in Delft. Ook hebben we inmiddels -wanneer je dit bericht leest- een activiteit
kunnen plaats laten vinden in Nieuwspoort. Verder heb ik me ook beziggehouden met een
goed verloop van de betaling van onze Twinning, samen met de commissie Internationaal
&amp; het bestuurslid Internationaal. Tot slot heb ik me vooral beziggehouden met de
ondersteuning van mijn andere collega’s in het bestuur wanneer daar vraag naar was.
Penningmeester zijn is niet de drukste functie, en dankzij mijn bestuurservaringen
voorafgaand aan de JD denk ik dat ik iedereen wel van wat zinnig advies heb kunnen voorzien
in zijn of haar werkzaamheden.
Ik hoop in de komende tijd mijn opvolger goed in te kunnen werken voor de functie, en de
afdelingsfinanciën mooi af te ronden. Zo kan Leiden Haaglanden volgend jaar - zonder corona,
hopelijk - weer knallend van start gaan als leukste en actiefste afdeling binnen de hele JD.

Bestuurslid Politiek & Pers - Benito Walker
Inmiddels zijn we aangekomen bij alweer de laatste AAV van dit bestuur. Ik heb mij dit jaar op
veel verschillende onderdelen voor de afdeling mogen inzetten. Ik had dit jaar de portefeuilles
politiek, pers en intern. Op alle portefeuilles is dit jaar niet stilgezeten en zijn mooie stappen
gezet.
Te beginnen bij politiek. In het begin van dit jaar heb ik een aantal doelen gesteld, waaronder
het versterken en ondersteunen van de commissie politiek en het actualiseren van het
Regionaal Politiek Programma. De commissie politiek had bij de start van dit bestuursjaar geen
leden, op het hoogtepunt bestond de commissie uit zes leden, waar inmiddels nog vier leden
van over zijn. Deze vier leden hebben zich ook ingezet voor de actualisatie van het RPP. Het
resultaat daarvan ligt in de vorm van amendementen voor op deze AAV.
Daarnaast wilde ik ook inzetten op een verschijning van ± vier keer in de pers. Niet met het
doel om zoveel mogelijk publiciteit te halen, maar met het doel om functionele publiciteit te
behalen. Mijns inziens is dit goed gelukt, met name rondom de verkiezing voor de
Gemeenteraadsverkiezingen waar we als afdelingsbestuur twee keer in de pers gekomen zijn.
Daarnaast is er veel samengewerkt met andere politieke jongerenorganisaties in de vorm van
manifesten en opiniestukken, met name over de woningmarkt in Leiden en Den Haag.
Tot slot op dit onderdeel heb ik in het begin van het jaar gesteld dat we goed contact willen
onderhouden met de verschillende D66-fracties binnen de regio Leiden-Haaglanden. Dit
contact is er voornamelijk geweest met de fracties in Den Haag, Leiden, Groene Hart en Delft.
Het ontwikkelen van nauw contact met de fractie in Zoetermeer is helaas niet gelukt.
Dan Intern. Een portefeuille met veel verschillende aspecten. Ik deel deze portefeuille dan ook
met de afdelingssecretaris. Ik heb mij met name gericht op de ontwikkeling en waarborging van
sociale veiligheid binnen de afdeling. Dit is voornamelijk op de achtergrond geweest, maar
later in het jaar is daar een concreet beleid voor de appgroepen uitgekomen, omdat we hebben
gezien dat dit in andere afdelingen als nuttig is ervaren. Daarnaast is ook besloten om in elke
nieuwsbrief de contactgegevens van de vertrouwenspersonen mee te sturen, om op die manier
de stap richting de landelijke vertrouwenspersonen te verkleinen en vergemakkelijken.
In het begin van het jaar ben ik ook aan de slag geweest met ideeën rondom ontwikkeling van
de leden van onze afdeling. Bijvoorbeeld in de vorm van een kaderdag of kaderweekend binnen
de afdeling, maar daar is vanwege corona destijds van afgeweken. Wellicht is dit iets voor een
nieuw bestuur om verder over na te denken. Daarnaast zijn er in samenwerking met het
bestuurslid Organisatie veel activiteiten geweest gericht op ontwikkeling. Denk hierbij vooral
aan activiteiten met sprekers die gecombineerd werden met een debat of vraaggesprek
tussendoor of achteraf, maar ook trainingsactiviteiten zoals de motieschrijfavond. Ook zijn er
met name door ons bestuurslid Organisatie een aantal activiteiten georganiseerd in
samenwerking met landelijke werkgroepen.

Bestuurslid Promotie - Sterre Somers
Het afgelopen jaar ging enorm snel voorbij. Het jaar begon met de overdrachtsperiode en het
zomeroffensief. Hier heb ik goed mee kunnen kijken met mijn voorganger en ben ik goed
voorbereid het jaar in gegaan. Corona zorgde wel voor een lastige puzzel, maar ondanks dat
zijn we goed zichtbaar geweest op de El Cid, OWee, en HOPweek. Ook ben ik in de zomer
begonnen met het werven van het promotieteam.
Vlak daarna begonnen de interne verkiezingen voor de D66-kieslijsten. Hiervoor heb ik met
het bestuurslid politiek en de voorzitter een taakverdeling gemaakt en beleid afgesproken over
welke JD’ers op de lijst we zouden steunen. Hiervoor is de lijn aangehouden dat alle JD’ers op
de lijst in aanmerking kwamen voor steun. We hebben in bijna alle steden JD’ers hoog op de
lijst gekregen. In dezelfde periode is ons online bereik ook vergroot met bijvoorbeeld 100
instagramvolgers erbij. Het promotieteam is voor december rijkelijk gevuld met leden.
In 2022 brak de echte campagne dan eindelijk aan. We hebben met behulp van alle vrijwilligers
veel geflyerd en ludieke acties gehouden. Door technische mankementen hebben we geen
betaalde advertenties gehad. Na de campagne hebben we al onze bezigheden geëvalueerd. De
uitkomsten van dit proces worden in een handreiking meegegeven aan onze opvolgers.
Tot slot ben ik samen met het bestuur en het promotieteam het zomeroffensief aan het
voorbereiden. Gezien de eerdere ervaringen met de opkomst en de organisatie van de
HOPweek, plus de onrealistische prijsverhogingen, hebben we als bestuur besloten dit jaar
geen kraampje op de HOPweek-markt te huren. We hopen wel fysiek op de andere weken te
staan.
Al met al kijk ik terug op een gezellig en productief jaar!

Bestuurslid Organisatie - Victoria van Slooten
Het jaar zit er helaas al weer op. Ik heb met veel plezier activiteiten georganiseerd voor de
afdeling Leiden-Haaglanden.
In totaal heb ik het afgelopen jaar 41 activiteiten georganiseerd. Dit waren veel
politiekinhoudelijke activiteiten, maar ook gezelligheidsactiviteiten.
Mijn jaar begon met een zomerse aftrap van drie zomerborrels die goed bezocht werden.
Daarna kwamen de al gauw wat meer inhoudelijke activiteiten zoals de prinsjeswandeling en
de activiteit over de anti-homowet in Hongarije samen met het COC Den Haag. In oktober
hadden we onder andere de pensioenen activiteit samen met de werkgroep economie en een
geslaagde Halloween borrel. In november hadden we onder andere de activiteit met het Els
Borst Netwerk en een Q&A met Anne Marijke Podt. Helaas kwam toen tussendoor weer een
lockdown waardoor we geneigd waren om een aantal activiteiten online te organiseren
waaronder de Grote Sinterklaas Show. Een actie waar ik zelf erg trots op ben is de goede
doelen actie ¨wees een jonge democraat en steun jongerenhulp op maat¨ waarmee we rond de
650 euro hebben opgehaald. Hierdoor kon Stichting Mara Projecten dak -en thuisloze
jongeren een kerstdiner aanbieden. In januari hadden we een online oudejaars quiz en een
speeddate spelletjes activiteit met de afdeling Rotterdam. In februari hadden we een
succesvolle Valentijns borrel en een activiteit over het Haagse Jongerenplan. In maart hadden
we zelfs vijf activiteiten waaronder politieke pub quiz en een mini symposium over kansen
(on)gelijkheid in het onderwijs. In april hadden we Tweede Kamerlid Raoul Boucke op bezoek
en een zwevertjesavond in Leiden. Ook hadden we in april een activiteit over waterstof in
samenwerking met de werkgroep ruimte en mobiliteit. In mei hadden we onder andere een
geslaagde ´songfestival watch party´ en de Nacht van Europa met twee hele interessante
sprekers. Dan zijn we al weer aangekomen in juni. De laatste politieke maand van dit JD-jaar.
Dit politieke jaar sluiten we uitmuntend af met op maandag 20 juni een bezoek aan de Raad
van State en een meet and greet met Tom de Graaf. Waarna op dinsdag 21 juni een Q&A met
Rens Raemakers plaats vindt in Nieuwspoort.
In totaal dus 41 activiteiten georganiseerd. Vier Tweede Kamerleden over de vloer gehad,
twee mini symposiums, twee activiteiten met landelijke werkgroepen en een geslaagde goede
doelen actie. Daarnaast heb ik nog mijn feo geholpen met het organiseren van een debat
dag/toernooi.
Helaas heeft het organiseren van een cantus (i.v.m. corona) niet door kunnen gaan.
Tenslotte heb ik in de maand juni nog een (klein) onderzoek uitgevoerd naar de behoeften van
de leden met betrekking tot ledenbinding en het actief zijn binnen de afdeling. De conclusies en
aanbevelingen die hieruit voortvloeien zullen worden overgedragen aan het nieuwe bestuur.
Trots ben ik! Trots op mijzelf, maar ook op de afdeling! Met veel plezier kijk ik terug op dit jaar
waarin ik heeeeel veel nieuwe leuke mensen heb mogen ontmoeten en mijzelf heb kunnen
ontplooien als organisator.

Ik wens het nieuwe bestuur veel plezier en succes, maar geniet het allermeest van deze mooie
afdeling!

Secretaris Internationaal - Lieke Louter
In het afgelopen jaar heb ik mij hard gemaakt om een mooie commissie voort te zetten. Hierbij
stond toegankelijkheid, internationalisering en betrokkenheid centraal. De commissie heeft
uiteindelijk een vol jaar kunnen draaien waarbij er 4 verschillende evenementen zijn
georganiseerd: Duitse verkiezingen, Rusland/Ukraine conflict, Pubquiz, en het Eurovisie song
festival evenement.
Daarnaast zet de commissie een geweldige twinning neer naar Wenen, Oostenrijk met 15
personen om JUNOS te ontmoeten en het Parlement te bezoeken. Deze twinning zal
toegankelijk zijn waarbij er met een groene optie word gereden, namelijk de trein, dus geen
bomen planten evenementen voor Leiden-Haaglanden dus. Daarnaast is er ruimte voor
educatieve doelen zoals musea en gezelligheid waarbij schnitzel en sachertorte een
hoogtepuntje zal zijn.
Daarnaast heb ik mijn inzet gericht op het internationaliseren van de JD waarbij ik aanwezig
was bij de Summer School Let’s get Digital! van LYMEC.
Ik ben erg trots op deze toppers en dankbaar voor hun inzet.

Politieke motie
PM01

Schoolreisje tegen een prijsje

Onderwerp

Wet op vrijwillige ouderbijdrage

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Constaterende
dat:

●

●

●
●

●

Overwegende dat:

●
●

●

De in augustus 2021 aangenomen wet op de vrijwillige
ouderbijdrage scholen verplicht kinderen wiens vrijwillige
bijdrage niet betaald is toch deel te laten nemen aan de
activiteiten waar die bijdrage voor bedoeld is
Activiteiten die zonder ouderbijdrage voor scholen niet
uitvoerbaar zijn, zoals tweetalig onderwijs of buitenlandse
reizen ook onder deze wet vallen
Door het bovengenoemde scholen in de financiële problemen
kunnen komen als zij dit soort activiteiten aanbieden.
Het bovengenoemde ervoor zorgt dat scholen uit angst voor
financiële risico's minder activiteiten buiten het
lesprogramma aanbieden
Stichting Leergeld sinds de inwerkingtreding van de Wet op
de vrijwillige ouderbijdrage niet meer bereid is ouders die de
bijdrage niet kunnen betalen te hulp te komen
Het voor de ontwikkeling van leerlingen essentieel is dat een
schooldag niet altijd slechts een lesdag is.
School voor veel kinderen met een mindere
sociaal-economische positie de enige manier is om kennis te
maken met bepaalde activiteiten.
Het aanbod van activiteiten buiten het lesprogramma op veel
scholen al onder druk staat

Spreekt uit dat:

De in augustus 2021 aangenomen wet op de vrijwillige ouderbijdrage
zo dient te worden gewijzigd, dat het voor scholen mogelijk wordt om
leerlingen wiens ouders de bijdrage voor bijvoorbeeld reizen,
taalexamens en TTO niet betalen uit te sluiten van die activiteiten,
waarbij er ruimte ontstaat voor scholen om een solidariteitsregeling
op te zetten voor ouders die de bijdrage niet kunnen betalen.

Toelichting

Omdat leerlingen sowieso mee moeten kunnen doen aan alle
activiteiten waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt
(dus ook aan reizen van €600, die zonder de bijdrage simpelweg niet
uitvoerbaar zijn) en leerlingen bij het niet betalen niet thuis gelaten
kunnen worden, zijn er scholen die daarom stoppen met het
aanbieden van extra en verrijkende culturele activiteiten. Hierbij
verliezen vooral de mensen die van huis uit minder culturele vorming

mee krijgen en zo wordt de kansenongelijkheid vergroot. Ook mogen
scholen geen extra fondsen aanhouden om armere leerlingen te
ondersteunen. Deze motie zorgt ervoor dat wanbetalers worden
aangepakt en dat ouders die de bijdrage niet kunnen betalen
ondersteund worden.

Amendementen Regionaal Politiek Programma
AMRPP01

Erfgoed, niet slecht…

Onderwerp

Cultureel erfgoed en scholen

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

4.3 Cultureel erfgoed is van ons allemaal

Type

Vervangen

Schrap

Helaas is de toegang tot monumenten en historische parken
vaak beperkt. Initiatieven om de toegankelijkheid te
bevorderen moeten gestimuleerd worden. Daarnaast vinden
wij dat via scholenprojecten jeugd gratis toegang moet krijgen
tot de grote regionale culturele instellingen zoals musea.

Voeg toe

Helaas zijn monumenten en historische parken nu maar
beperkt te bezoeken voor het grote publiek. Initiatieven om
meer cultureel erfgoed open te stellen voor het publiek
moeten daarom gestimuleerd worden. Daarnaast vinden wij
dat jeugdigen gratis toegang moet krijgen tot grote regionale
culturele instellingen zoals musea. Ook moeten scholieren via
schoolprojecten of -activiteiten al met de regionale culturele
instellingen in aanraking gebracht worden. Het is ook van
belang dat de culturele instellingen in de regio zo toegankelijk
mogelijk zijn voor mensen met een beperking.

Toelichting

Wat er bedoeld werd met toegankelijkheid was niet helemaal
duidelijk: Gaat het om het openstellen van meer monumenten
(zoals het nu zou worden) of gaat het om het bevorderen van
de toegang voor mindervaliden? Het lijkt mij niet nodig om
gratis toegang tot musea per se te koppelen aan
scholenprojecten, maar het lijkt mij een goed iets an sich. Wel
is het goed om via scholen jeugd in contact te laten komen met
culturele instellingen

AMRPP02

Niet werken om te leren, maar leren om te werken

Onderwerp

Stagemisbruik

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

2.? Onderwijs

Type

Toevoegen

Voeg toe

2.5 Een stage is om te leren
Stages kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan de
opleiding en aan het onderwijs van mensen. Het gebeurt echter
te vaak dat stagelopenden als een (goedkope) volwaardige
arbeidskracht worden ingezet en het leertraject van de
stagelopende niet centraal staat. Tegen deze praktijk dient
opgetreden te worden door onderwijsinstellingen in
samenwerking met de gemeenten en de aanbieders van
stageplaatsen.

Toelichting

https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/a55d5a53-f738
-407c-96e4-06d98a1bfb32/interstedelijk-studentenoverleg-s
tagiaires-te-vaak-misbruikt-als-werkpaard

AMRPP03

Luzac er maar in

Onderwerp

Privescholen en bijlesinstituten

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

2.2 Kwalitatief onderwijs voor iedereen

Type

Toevoegen

Voeg toe

De laatste jaren zijn commerciële bijlesinstituten aan een
opmars bezig. Het is omwille van de kansengelijkheid
onwenselijk dat dit zich doorzet en daarom is de JD L-H er
voorstander van dat scholen hun ondersteuning aan zwakke
leerlingen zoveel mogelijk binnenshuis en in afstemming met
de vakdocenten organiseren. Er mag daar een redelijke
vergoeding tegenover staan zolang de ondersteuning
beschikbaar blijft voor alle leerlingen die daar behoefte aan
hebben. Commerciële bijlesinstituten moeten verboden
worden.

Toelichting

Rijke ouders kunnen het betalen om hun kinderen naar
bijlesinstituten te sturen waar zij les krijgen van de beste
docenten die elders ook voor een klas hadden kunnen staan
maar die zo beter verdienen, terwijl kinderen uit minder
bedeelde gezinnen deze ondersteuning niet kunnen krijgen.
Dit vergroot de kansenongelijkheid ontzettend. Door dit
binnen scholen te organiseren is er én betere afstemming op de
behoeften van het kind mogelijk, én is het mogelijk de bijles
betaalbaarder te organiseren omdat scholen geen
winstoogmerk hebben. Dit zal de kansengelijkheid vergroten.

AMRPP04

Publieke camera's

Onderwerp

Publieke camera's

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

2.2 Kwalitatief onderwijs voor iedereen

Type

Vervangen

Schrap

Om het veiligheidsgevoel bij inwoners te vergroten is
cameratoezicht een veelgebruikt middel. Wij zien de voordelen
van het cameratoezicht als een maatregelen om criminaliteit
en geweld terug te brengen. Daarnaast kan het ook gebruikt
worden om politie ter plaatse aan testuren. Wanneer het
cameratoezicht hier niet voor gebruikt wordt beschouwen we
dit toezicht als een onnodige inbreuk op de privacy van de
inwoners.

Voeg toe

Steeds wijder verspreid is het gebruik van camera’s om de
publieke veiligheid te garanderen. Nu is alleen meermaals
gebleken uit onderzoeken dat het niks significants doet voor de
misdaadcijfers. Weliswaar geeft het idee van camera’s mensen
een veiliger gevoel, de keerzijde daaraan is dat mensen zich
onveiliger beginnen te voelen wanneer er geen camera’s zijn.
Daarbij komt ook de privacygevoeligheid die steeds verder in
het geding komt naarmate de camera’s steeds meer kunnen
herkennen en gebruiken.

Toelichting

Camera’s op een grote schaal zijn een kostbaar middel, en een
middel met zijn keerzijdes. De politie maakt gebruik van
camera’s, vooral in binnensteden, door incidenten te zien en
daarop te reageren. In de binnenstad zijn eigenlijk te allen tijde

veel mensen, het zijn doorsnee uitgaanslocaties, dus incidenten
worden snel genoeg gemeld.
Het probleem met camera’s is dat het een middel voor achteraf
is, het zorgt niet voor directe veiligheid maar meer een soort
schijnveiligheid.

AMRPP05

Inclusief is lief

Onderwerp

Moderne Overheid

Indiener(s)

Abigail Kennedy, Guy Kortes, Niels Okkema en Pelle van Dam

Betreft

na of voor 1.2 en 1.3

Type

Toevoegen

Voeg toe

1.X Inclusie
Participatie is niet vanzelfsprekend inclusief, wij schrijven een
actieve rol toe aan de gemeente om belanghebbende,
ondergerepresenteerde groepen te betrekken bij het
bedenken en beoordelen van beleid. Hierbij moet de gemeente
actief inspraak vergroten door nauw samen te werken met een
netwerk van lokale organisaties zoals buurtcentra, scholen,
bibliotheken, etc. Daarnaast moet aandacht zijn voor groepen
die de Nederlandse taal niet (volledig) spreken (denk aan
nieuwkomers, eerste generatie immigranten, internationale
studenten), door engelse of anderstalige bijeenkomsten te
organiseren bij relevante onderwerpen.

Toelichting

Bepaalde groepen worden in de praktijk minder betrokken bij
overheidsbeleid. Het zou een actieve taak van de overheid
moeten zijn deze stemmen te verzamelen en een plek te geven
in het beleidsproces. Omdat er groepen zijn die barrières
hebben (taal, fysieke of mentale beperkingen, maar ook
simpelweg niet weten dat inspraak mogelijk is) en groepen die
oververtegenwoordigd zijn, zal dit doorwerken in het beleid en
eventueel institutioneel racisme en andere vormen van
institutionele discriminatie bevorderen, of in ieder geval niet in
de weg zitten. D66 zegt niemand te laten vallen, dan moeten ze
ook iedereen betrekken.

AMRPP06

Laat niemand vallen pls

Onderwerp

Economie

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

Armoede (nieuw punt, 3.9)

Type

Toevoegen

Voeg toe

3.9 Armoedebestrijding
Met toenemende huizenprijzen en energieprijzen neemt ook
de armoede in steden toe. Beleid van de gemeent moet deze
groeiende groep (20% tegenwoordig) - die onvrijwillig arm is beter steunen. Ook de groep werkende armen neemt toe, zij
weten vaak niet aanspraak te maken op steunmaatregelen die
er zijn vanuit de gemeente. Belangrijk is inzetten op manieren
om deze groep te bereiken, identificeer en leg contact met
bedrijven of organisaties die deze mensen makkelijk bereiken.
We moedigen de gemeentes aan in hun beleid om
steunmaatregelen uit te breiden, beter te communiceren, en
armoede bespreekbaar te maken.

Toelichting

D66 zegt niemand te laten vallen. Onder overheidsbeleid van
onder andere D66 is armoede nog steeds een groeiend
probleem. Op alle bestuursniveau's dient hier veel meer
aandacht voor te zijn, ookal is dit misschien niet de
D66-stemmer. Omdat het flauwekul is dat armoede een
compleet eigen verantwoordelijkheid zou zijn - zeker nu door
overheidsbeleid en EU-beleid het leven duurder wordt en
armen het hardst geraakt worden - moeten we meer doen.
Gemeenten hebben allerlei voorzieningen die uitgebreid en of
bekender gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn er groepen
zoals zzp'ers die consequent deze steunmaatregelen niet
opzoeken, een breder maatschappelijk gesprek moet hieraan
bijdragen.

AMRPP07

Jeugd is de toekomst, verpest t niet

Onderwerp

Jeugdzorg

Indiener(s)

[Commissie Politiek]

Betreft

Armoede (nieuw punt, 3.9)

Type

Toevoegen

Voeg toe

5.0 - Jeugdzorg
De gemeentes moeten landelijk de schurende financiële
tekorten bij de jeugdzorg blijven agenderen. Daarnaast moeten
we nu inzetten op creatieve oplossingen zoals het vergroten
van signalering via netwerken van huisartsen, scholen, het CJG
en jeugdteams, het afstemmen van jeugdzorg met onderwijs en
armoedebestrijding (hierbij is nauwe samenwerking nodig
tussen zorgorganisaties en andere instanties) en focussen op
meer integraal jeugdzorgbeleid waarin gezinnen één
behandelplan krijgen en toegang tot deze zorg op één plek
beschikbaar is. Men moet een voorbeeld nemen aan hoe
Utrecht transactiekosten en onnodige bureaucratie heeft
weten te verminderen en samenwerking tussen verschillende
betrokkenen bevordert.

Toelichting

Jeugdzorg wordt geen enkele keer genoemd in het RPP, dit
terwijl bekend is dat dit een van de grootste uitdagingen is voor
gemeentes (door jarenlange bezuinigingen en uitbesteding van
de jeugdzorg door de centrale overheid). Ondanks de
verantwoordelijkheid van de centrale overheid blijkt uit
voorbeelden van andere gemeenten dat binnen de
beperkingen er beter met de financiën omgegaan kan worden
en de effectiviteit van de jeugdzorg niet nog verder te laten
kelderen. Specifiek is Utrecht een goed voorbeeld
https://sociaalweb.nl/nieuws/doen-wat-werkt-vier-lessen-om-j
eugdhulp-te-verbeteren
Laat de jongeren en gezinnen die dit betreft niet vallen.

AMRPP08

Hoger opgeleid is niet beter opgeleid.

Onderwerp

Hoger en lager opgeleid.

Indiener(s)

3 leden

Betreft

2.3 Kwalitatief onderwijs op alle niveaus.

Type

Vervangen

Schrap

De kennisregio gaat iedereen aan, zowel hoger- als lager
opgeleiden.

Voeg toe

De kennisregio gaat iedereen aan, zowel theoretisch- als
praktisch opgeleiden.

Toelichting

Door termen te gebruiken zoals 'hoger' en 'lager' lijkt het net
alsof het één beter is dan het ander. Dit is hier niet het geval.
Mbo, hbo en de universiteit zijn verschillende studierichtingen.

AMRPP09

Middelbaar beroepsonderwijsen

Onderwerp

ROC

Indiener(s)

3 leden

Betreft

2.3 Kwalitatief onderwijs op alle niveaus.

Type

Vervangen

Schrap

Mbo’s en Vmbo’s moeten daarbij meer aandacht van de
gemeentes krijgen.

Voeg toe

ROC’s en vmbo’s moeten daarbij meer aandacht van de
gemeentes krijgen.

Toelichting

Mbo: middelbaar beroepsonderwijs
ROC: regionaal onderwijscentrum
Het type onderwijs is mbo en de school waar je zit is een ROC.
In de betreffende zin is 'ROC' de juiste term om te gebruiken.

Wijzigingen Afdelingsreglement
AMAR01

Met een hamerslag, maar dan voor de zomer

Onderwerp

Instellen Inhamer-AAV

Indiener(s)

6 leden

Betreft:

Art. 21 AR

Schrap/voeg toe:

Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die twee maanden duurt. De oude bestuursleden blijven

verantwoordelijk tot het einde van deze overdrachtsperiode. Na afloop
van de overdrachtsperiode zijn de nieuwe bestuursleden
verantwoordelijk. Elk oud-bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid
om het nieuwe bestuurslid in te werken.
Vervang door:

Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die twee maanden duurt. De aftredende bestuursleden zijn in die
periode verantwoordelijk voor het behoorlijk overdragen van hun
functies. De verkozen bestuursleden dragen de verantwoordelijkheid
voor de afdeling. Elk aftredend-bestuurslid heeft de
verantwoordelijkheid om het nieuwe bestuurslid in te werken.

Toelichting

In de huidige vorm voorziet artikel 21 van het afdelingsreglement in
een overdrachtsperiode waarin het oude bestuur nog in functie is.
Hoewel dit voordelen kan hebben m.b.t. de handhaving van een
behoorlijke overdracht, maakt dit mechanisme ook dat een
bestuursjaar feitelijk 1 jaar en 2 maanden duurt. 2 maanden daarvan
ben je weliswaar nog niet ingehamerd als nieuw bestuur, maar al wel
sterk betrokken bij de JD.
Dit kan de drempel verhogen om afdelingsbestuur te gaan doen bij de
JD. Immers, begint men nu in juni 2022 aan het bestuursjaar met
weliswaar geen verantwoordelijkheid, maar is men vervolgens wel van
augustus 2022 tot augustus 2023 verantwoordelijk voor de afdeling.
Het kan zijn dat dit aankomende bestuursleden afschrikt om
afdelingsbestuur te doen, omdat men dat toch een te lange
tijdsinvestering vindt.
Tevens is het zo dat een verplichte verantwoordelijkheid tijdens de
zomermaanden voor het aftredende afdelingsbestuur geen garantie
geeft voor een handhaving van de overdracht. Het staat bestuursleden
alsnog vrij om in juni al af te treden als ze hun bestuursjaar beu zijn.
Dat gegeven is het argument van deze AR-wijziging dat de verplichte
overdrachtsperiode niet de garantie geeft om haar doel van
handhaving te realiseren, maar wel een extra drempel meebrengt voor
mensen die interesse hebben om een bestuursjaar te doen bij Leiden
Haaglanden. Vandaar dat deze AR-wijziging beoogt om het punt van de
verantwoordelijkheid voor de afdeling te schrappen, en het aftredende
bestuur louter nog verantwoordelijk te maken voor het overdragen
van haar werkzaamheden gedurende een periode van 2 maanden.
Daarmee is een overdracht evenzo te handhaven, en het maakt het
totale pakket voor een bestuursjaar toegankelijker voor
geïnteresseerden.

AMAR02

Met een hamerslag

Onderwerp

Instellen Inhamer-AAV

Indiener(s)

[Afdelingsbestuur]

Betreft:

Art. 21 AR

Schrap/voeg toe:

Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die twee maanden duurt. De oude bestuursleden blijven
verantwoordelijk tot het einde van deze overdrachtsperiode. Na afloop
van de overdrachtsperiode zijn de nieuwe bestuursleden
verantwoordelijk. Elk oud-bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid
om het nieuwe bestuurslid in te werken.

Vervang door:

Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode
in die twee maanden duurt. De oude bestuursleden blijven
verantwoordelijk tot het einde van deze overdrachtsperiode. Na afloop
van de overdrachtsperiode zijn de nieuwe bestuursleden
verantwoordelijk. Aan het einde van de overdrachtsperiode vindt een
AAV plaats, waarop de oude bestuursleden verantwoording afleggen
voor de overdrachtsperiode. Elk oud-bestuurslid heeft de
verantwoordelijkheid om het nieuwe bestuurslid in te werken.

Toelichting

In de huidige vorm voorziet artikel 21 van het afdelingsreglement in
een overdrachtsperiode waarin het oude bestuur nog in functie is. Dit
heeft de grote voordelen dat er meer ruimte is voor een degelijke
overdracht en samenwerking tussen de besturen bij bijvoorbeeld het
zomeroffensief, en dat het oude bestuur nog ter verantwoording
geroepen kan worden bij de eerstvolgende AAV.
De praktijk laat echter zien dat deze AAV vaak pas in oktober wordt
georganiseerd, met weinig mogelijkheid tot vragen aan het oude
bestuur. Dit kan opgelost worden door, net als andere JD-afdelingen
dat doen, een zogeheten inhamer-AAV in te stellen aan het einde van
de overdrachtsperiode. Hierdoor is er niet alleen een duidelijk
verantwoordingsmoment over de zomermaanden, ook is er een
duidelijke ‘wissel van de wacht’.

Kandidaten Afdelingsbestuur
Kandidaat Voorzitter - Max Verdegaal
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Voorzitter
Opleiding/werk: Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden
(Eerdere) functies binnen de JD: Commissielid Commissie
Internationaal, Commissie Politiek en Gin-Tonic. Bestuurslid
Organisatie JD-LH. Bestuurslid Politiek en Pers JD-LH.
Nevenactiviteiten: Geen
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66/JD

Motivatie:
Vier jaar geleden was ik voor het eerst bij een activiteit van de JD Leiden-Haaglanden, hierna
heb ik twee bestuursjaren bij onze mooie afdeling gedaan waarin ik me sterk heb kunnen
ontwikkelen. Komend jaar wil ik een nieuw hoofdstuk toevoegen aan mijn tijd bij de afdeling.
Deze afdeling is een mooie plek waar JD leden meer kunnen leren over de politiek, zich in
algemene zin kunnen ontwikkelen en waar veel vriendschappen worden gesloten. Dat is ook de
reden waarom ik voorzitter wil worden van deze afdeling, om deze fijne plek die wij de JD
Leiden-Haaglanden noemen zo mogelijk nog leuker te maken en om mezelf verder te
ontwikkelen. De ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan maakt mij denk ik uitstekend
geschikt om de afdeling voor te zitten, tegelijkertijd denk ik dat ik nog wel jong, energiek en
onervaren genoeg ben om het komende jaar nog veel te leren.
Het afgelopen jaar heb ik nagedacht hoe de afdeling nog actiever kan worden. In mijn
observatie is de afdeling het meest succesvol als de commissies vol zitten en actief zijn. Ik hoop
dit te bereiken door een keer per maand op dinsdagavond de commissies te laten vergaderen.
Door dit een standaard iets op de agenda te maken en dit te promoten hoop ik zoveel mogelijk
leden actief te krijgen binnen commissies. Op extern gebied hoop ik vooral invloed uit te
oefenen door de samenwerking op te zoeken met andere PJO´s. Samen kan je jongeren nog
beter vertegenwoordigen bij de moeder partijen dan alleen. Dit hoop ik te bereiken door goed
in contact te blijven met de andere PJO voorzitters in onze regio.
Kortom ik ben zeer gemotiveerd om voorzitter te worden van deze afdeling en ik denk dat ik
met mijn plannen en ervaring daar ook geschikt voor ben.

Kandidaat Penningmeester - Steffan Hakkers
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Penningmeester
Opleiding/werk:
- BSc. International Business administration, minor Computer
Science (Universiteit Twente)
- MSc. Business Administration - Digital Business ( Universiteit
Twente)
- Vanaf 01-09-2021: Rijks I-trainee ICT
- Belastingdienst - directie Centrale Administratieve
Processen, cluster Innen en Betalen
- Immigratie & Naturalisatie Dienst - Directie Informatie
Voorziening, afdeling Strategie & Regie
(Eerdere) functies binnen de JD: Geen (ik ben minder dan twee
maanden lid van de JD)
Nevenactiviteiten: Geen
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66, JD Leiden - Haaglanden
Motivatie:
Mijn motivatie begint al bij het feit dat ik na mijn studie Bedrijfskunde in Enschede heb
besloten naar Den Haag te verhuizen en daar te werken als ambtenaar in de rol van Rijks
I-trainee ICT. Ik ben hier gekomen met de ambitie om een steentje bij te dragen aan de
Rijksoverheid en daarmee indirect aan alle Nederlanders. Als ambtenaar voer ik het beleid uit
waarvoor gekozen is door de politiek. Ik ben echter niet alleen geïnteresseerd in het uitvoeren
van dit beleid, maar ook hoe dit beleid tot stand komt en hoe hier invloed op uitgeoefend
wordt. En dat begint bij politieke partijen. Sinds ik in Den Haag woon merk ik dat ik de politiek
in de vorm van debatten, beleid, opinievorming en nieuws steeds meer begin te volgen en dat
het echt mijn interesse wekt. Vandaar dat ik de stap heb gezet om mij aan te sluiten bij D66 en
JD eind april 2022. Sindsdien ben ik naar meerdere leuke en leerzame activiteiten geweest die
de JD organiseert en in een korte tijd erg enthousiast geworden over de JD.
De reden dat ik mij wil kandideren voor de rol van Penningmeester is omdat ik mij graag actief
wil inzetten voor de JD aankomend jaar en mij meer zou willen ontwikkelen op politiek vlak.
Daarnaastpast de rol van Penningmeester bij mij omdat ik goed met geld om kan gaan (zelfs
accounting & finance vakken gehad tijdens mijn opleiding) en heb ik al (part-time)
bestuurservaring als Commissaris Interne betrekkingen tijdens mijn studententijd. Verder ben
ik makkelijk in de omgang, geïnteresseerd, betrouwbaar en werk ik graag samen.

Kandidaat Bestuurslid Politiek & Pers - Noah Madretsma
Woonplaats: Rotterdam
Kandidaat voor de functie: Politiek en Pers
Opleiding/werk:
Rechtsgeleerdheid
Universiteit
Leiden,
debattrainer bij het Nederlands Debat Instituut
(Eerdere) functies binnen de JD: Lid promotieteam
Nevenactiviteiten: Changemaker trainer bij de Nationale
Jeugdraad
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten
Motivatie:
Beste democraat,
Ondertussen ben ik al zo’n twee en een half jaar lid bij de JD, eerst bij de afdelingen van
Arnhem-Nijmegen en Wageningen (ik woonde helaas nét midden tussen beide afdelingen in)
en nu uiteraard bij de beste afdeling van allemaal: Leiden-Haaglanden. Het afgelopen jaar heb
ik mij voor het eerst actief ingezet voor de vereniging, namelijk als lid van ons promotieteam.
Dit vond ik heel leuk en leerzaam, het smaakt naar meer! Vanuit deze gedachte kwam het idee
om een bestuursjaar te doen bij de Jonge Democraten. Ik heb een tijd getwijfeld tussen de
functie Promotie en de functie Politiek en Pers. Uiteindelijk is keuze op Politiek en Pers
gevallen, omdat ik tijdens mijn werk als debattrainer al veel bezig ben met politiek. Zo hebben
we in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de
stellingen van dit jaar zoveel mogelijk afgestemd op de actuele politieke vraagstukken. Ik heb
dus het gevoel dat ik vrij goed in de stof zit en kan helpen bijdragen aan een Leiden-Haaglanden
dat zich op politiek gebied sterk weet te profileren.
Graag kom ik mijn motivatie verder toelichten aan de oriëntatiecommissie!

Kandidaat Bestuurslid Promotie - Joanne Verkerk
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Promotie
Opleiding/werk: Master Political Economy (UvA)
(Eerdere) functies binnen de JD:
Promotieteam Leiden-Haaglanden
Commissie Politiek Leiden-Haaglanden
GINTONIC Leiden-Haaglanden
Werkgroep Diversiteit en Participatie
Congresteam Wintercongres 2022
Nevenactiviteiten: Publieksassistent Theater Amare, vrijwilliger
bibliotheek Den Haag
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten, D66, Elst Borst
Netwerk
Motivatie:
Sinds september 2020 ben ik actief lid van onze mooie afdeling geworden. Sindsdien heb ik al
verschillende leuke dingen mogen doen binnen Leiden-Haaglanden en de Jonge Democraten
en nu hoop ik ook bestuurslid promotie aan dat lijstje te mogen toevoegen.
Leiden-Haaglanden is een van de grootste afdelingen binnen de Jonge Democraten, echter, is
maar een klein deel actief lid. Ik hoop onder andere via het zomeroffensief en sociale media
nieuwe maar ook bestaande leden te motiveren om actief te worden binnen onze afdeling. Ook
wil ik onderzoeken hoe we ondervertegenwoordigde groepen binnen de JD kunnen
aanspreken om zo een diverse afdeling te creëren.
Volgend jaar staan er ook weer verkiezingen op de agenda. Ik ben van plan om komend jaar een
goede campagne te draaien om mensen te overtuigen om op een jong, sociaal-liberaal geluid te
stemmen. Mijn doel is ook om jongeren te informeren over de functies en het belang van de
Eerste Kamer, Provinciale Staten en Waterschappen en zo ook motiveren om te stemmen.
Ik heb ervaring met het creëren van originele en creatieve projecten zowel binnen als buiten de
Jonge Democraten. Komend jaar hoop ik mijn bestuurlijk en persoonlijke vaardigheden te
ontwikkelen door middel van de functie Bestuurslid Promotie!

Kandidaat Bestuurslid Organisatie - River van Uden
Woonplaats: Berkel en Rodenrijs
Kandidaat voor de functie: Organisatie
Opleiding/werk: Havo 4, atletiektrainer, werkzaam bij Starbucks.
(Eerdere) functies binnen de JD: nog geen
Nevenactiviteiten:
• Voorzitter GSA (gender-sexuality alliance)
• Vicevoorzitter leerlingenparlement
• Contactpersoon bouw van de nieuwe aula
• Lid van het debatteam
• Lid van het greenteam (een groepje leerlingen die er naar
streven de school een groenere en
duurzame plek te maken)
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten en D66
Motivatie:
Beste lezer(s),
Vanaf kleins af aan vind ik het altijd al leuk om dingen te organiseren. Zo toen ik op mijn
middelbare school kwam, wilde ik het liefst zo snel mogelijk bij allerlei extra activiteiten
aansluiten. Ik deed dit natuurlijk omdat ik het zelf leuk vond, maar voor mij was nog het
belangrijkst, dat anderen het ook naar hun zin hebben. Dit is dan ook precies wat ik aankomend
jaar als bestuurslid organisatie bij de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden wil gaan doen. Ik
wil graag dat iedereen plezier heeft in de activiteiten en dat er zowel leerzame activiteiten zijn,
net zo goed als dat het natuurlijk elke keer hartstikke gezellig is. Ik denk dat het belangrijk is
dat er samen met de leden gekeken wordt naar waar de behoeftes liggen, zodat er door
iedereen weer met plezier uitgekeken kan worden naar de volgende activiteiten.
Iets minder dan een jaar geleden werd ik lid van de Jonge Democraten. Ik weet nog goed, hoe ik
kort nadat ik lid werd naar het zomercongres ging. Ik was enorm onder de indruk van het
enthousiasme wat er heerste. Het is een prachtige plek om je te ontwikkelen en met mensen te
praten die gedeelde interesses hebben. Dit is de motivatie die ik graag in de leden wil houden.
Dit wil ik doen door te communiceren, te luisteren en mee te denken met de leden.
Kortom, kijk ik er enorm naar uit om deze functie volgend jaar met veel plezier op me te nemen.

Kandidaat Bestuurslid Internationaal - Max Jongmans
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Internationaal
Opleiding/werk: Bachelor Rechtsgeleerdheid en bachelor
Computing Science
(Eerdere) functies binnen de JD: Lid politieke commissie
Arnhem-Nijmegen, lid ICT-team landelijk, lid promotieteam
Leiden-Haaglanden
Nevenactiviteiten: Opleidingscommissie
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66, JD
Motivatie:
Toen ik in 2020 lid werd van de JD en actief werd bij de afdeling Arnhem-Nijmegen, was het
door de coronamaatregelen destijds moeilijk om contact te maken met andere leden. Een jaar
later verhuisde ik naar Leiden en werden de maatregelen soepeler. Hoe meer JD-activiteiten ik
bijwoonde, hoe meer ik me thuis voelde bij de afdeling. Intussen heb ik mijn plekje gevonden en
het lijkt me ontzettend leuk om me komend jaar intensiever voor de afdeling in te gaan zetten
als bestuurslid internationaal.
Naar verluidt is het de afdeling niet altijd gelukt om de functie van bestuurslid internationaal
als een aparte bestuursfunctie in te vullen. Het afgelopen jaar is dat wel gelukt en ik wil er voor
zorgen dat de functie ook komend jaar de aandacht krijgt die hij verdient. De commissie
internationaal loopt goed en ik wil er op zien dat dit zo blijft door zo snel mogelijk nieuwe leden
te werven ter vervanging van vertrekkende leden. Ik kijk er als ik verkozen word enorm naar
uit om samen met de commissie komend jaar een fantastische Twinning te organiseren. Ook
wil ik actief aan relaties met buitenlandse PJO’s gaan bouwen. Het lijkt mij mooi om wellicht
ook een buitenlandse PJO hier in Nederland te mogen ontvangen. Ten slotte wil ik samen met
de commissie komend jaar een aantal activiteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld een
symposium met een internationaal thema of een bezoek aan een internationale organisatie in
Den Haag.
Ik ga een bestuursjaar natuurlijk ook aan om zelf te groeien en te leren. Ik kijk ontzettend uit
naar de samenwerking met de rest van het bestuur en ik kan niet wachten om komend jaar aan
de slag te gaan voor de afdeling. Ik hoop dan ook dat ik hier het vertrouwen van de AAV voor
krijg.

Notulen AAV 17 mei 2022
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

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.

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.

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.

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

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.

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

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)

