Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Datum: 6 september 2022
Tijd: 20:00-21:30
Locatie: Landelijk Bureau D66, Den Haag
Technisch Voorzitter: Joris Hetterscheid
Stem- en Notulencommissie: Michiel van Alst en Mathijs Kramer

Agenda
19.45-20.00
20.00-20.05
20.05-20.30
20.30-20.45
20.45-20.55
20.55-21.25
21.23-21.30
21.30...

Inloop
Installatie TV en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 28 juni
Bestuursverantwoording
Verkiezingen Algemeen Secretaris
Pauze
Presentatie Beleidsplan
Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
Borrel

Opening AAV (20:04)
Installatie Technisch Voorzitter
Unaniem aangenomen
Installatie Stem- en Notulencommissie
Unaniem aangenomen
Vaststellen agenda
Kandidaat Secretaris toegevoegd aan agenda
Vaststellen notulen AAV 28 juni 2022
Unaniem aangenomen
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Bestuursverantwoording (20:06)
Kalle: We hebben vóór de zomer verantwoording afgelegd over het hele jaar. We zijn trots op
de afdeling en het nieuwe bestuur. Onze focus lag op de overdracht, vooral op individueel
niveau en qua politiek. Er heeft een overdrachtsweekend plaatsgevonden. We zijn bezig
geweest met het zomeroffensief in Den Haag, Delft en Leiden. Daar zijn ook zomerborrels
gehouden.
Vragen
Q (Pieter van der Werff): Hoe gaat het datalek opgelost worden?
A (Niels Koppelaar): Geen idee waar je het over hebt.
Q (Hester): Wat gaan jullie het meest missen van dit jaar?
A (Kalle): De Leidse en Haagse gezelligheid en het organiseren.
Maarten: Je mag nog steeds komen!
A (Niels): Ik ga Kalle missen, en het hebben van minder verantwoordelijkheden.
A (Philip): Ik ga de rest van mijn bestuur erg missen.
Allen: Awhhh
Q (Pieter): Wie is het meest ge-Iced afgelopen jaar?
A (Kalle): Ik gok onze secretaris, Niels.
Q (Maarten): Wat wil je doorgeven aan het komend bestuur/de hele vereniging wat betreft het
zomeroffensief?
A (Kalle): We nemen alle ervaringen mee naar landelijk. Daar kan je ons op het
septembercongres over vragen. We hebben dit zomeroffensief samen met het nieuwe bestuur
opgezet, en we hebben alle nieuwe lessen met hen gedeeld. Daarnaast kan men mij natuurlijk
altijd vragen stellen.
Q (Niels): Geen vragen over de purge van de groepschat?
Q (Maarten): Wordt de purge staand beleid of is dit eenmalig?
A (Niels): We hebben het natuurlijk al met onze opvolgers overlegd, maar misschien dat zij het
volgend jaar weer gaan doen. Dit is aan het nieuwe bestuur. Landelijk gaan we er misschien ook
wat mee doen.
Punt van orde (Kalle): Als je niet op de foto’s wilt, spreek iemand aan. Dan zorgen we dat we die
foto’s verwijderen.
Ingelaste pauze (20:14)
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Verkiezing Algemeen Secretaris (20:19)
Kandidaat: Derk Beemer
Derk: Ik ben Derk. Ik ben 22 jaar en ik maak mijn bachelor geneeskunde af en heb nu tijd over.
Nu ben ik een nieuwe studie begonnen en zoek ik een bestuursjaar. Ik heb lang nagedacht over
waar ik me wilde kandideren, maar nu de secretarisfunctie hier openstaat wil ik me graag hier
kandideren. Ik wil graag veel administratieve dingen aanpassen in de afdeling. Ik zie
bijvoorbeeld dat het chatbeleid beter kan. Daarnaast wil ik kijken naar manieren om nieuwe
leden aan te trekken. Het is belangrijk om een actief ledenkader op te bouwen. Dit heb ik
afgelopen tijd al gedaan, ook bij D66. Ik wil graag luisteren naar wat leden willen. Het is me
opgevallen dat er een inactieve band is tussen D66 en JD bij de verkiezingen. Om dat op te
vangen zat ik te denken aan regiocommissies. Dit moet natuurlijk overlegd worden met de
andere bestuursleden. Verder wil ik vooral verder bouwen aan wat Niels heeft opgezet. Ik wil
werken aan een mooie structuur en optimale efficiëntie. Ik hoop dat ik jullie vertrouwen heb.

Vragen
Q (Niels): Hoe is het met je tijdsbesteding?
A (Derk): Ik ben druk bezig geweest met meerdere PJO’s. Dat is recentelijk gestopt. Ik heb
mezelf teruggetrokken bij de JOVD. Ik zit ook bij werkgroepen. Dat wil ik blijven doen, maar
allicht stap ik uit sommigen. Ik blijf actief bij Buitenlandse Zaken en Volksgezondheid, Welzijn
en Sport. Verder doe ik nu drie studies, maar maar dat wordt minder. Ik doe nu vooral
international studies en dat is prima te combineren. Voor mij liggen de prioriteiten als volgt:
1. Studie
2. Bestuursjaar.
Q (Pieter): Hoeveel uur verwacht je per week kwijt te zijn?
A (Derk): Ik heb hier met Niels over gesproken. Dat kan natuurlijk heel erg wisselen. Van wat ik
hoor is het acht uur gemiddeld, maar soms twaalf en soms zes. Maar ik heb dit goed overlegd
en ik denk dat sowieso goed te kunnen doen, ook als het twaalf uur duurt. Daarnaast moet je
natuurlijk goed kunnen delegeren als bestuur. Ik denk dat ik dat kan. Ik wil ook dingen
overnemen van andere bestuursleden waar nodig en verwacht dat dit andersom gebeurt. Ik ga
voor maximale efficientie.
Vervolgvraag (Pieter): je gaf aan verschillende tijdrovende projecten op te willen pakken. Ben
je bereid enkelen van deze op te geven door het jaar heen?
Q (Derk): Je moet goed kunnen prioriteren en onderscheid kunnen maken tussen persoonlijke
en noodzakelijke projecten. Als het nodig is moet ik evalueren en dingen opdelen, maar alles
moet in overleg. Ik hekel het idee dat ik niet goed communiceer. Ik ben als secretaries een
belangrijk contactpunt.
Q (David): Hoe wil je nieuwe leden verwelkomen? Koffiedates? Persoonlijke appjes?
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A (Derk): Persoonlijke aandacht is belangrijk. Sowieso een appje. Koffiedates kunnen ook als
dat past. Ik vind drie dingen belangrijk: persoonlijk, proactief en vertrouwelijk.
Opmerking (Niels): Nieuweledengesprekjes hoeven niet via de secretaris te gaan.
Q (Thomas): Je hebt veel motivatie en projecten. Waarom een afdelingssecretaris en niet
bijvoorbeeld bij Team Afrika gaan of portefeuillehouder worden?
A (Derk): Een tijd geleden was het ook niet mijn eerste keuze, maar ik wil me ontwikkelen in
administratie en de vaardigheden van een secretaris. Die backbonevaardigheden wil ik leren.
Ik vind het belangrijk om te leren om niet alleen bevlogen te zijn maar ook uit te voeren.
Q (Thomas): Kan je een overzicht van je CV geven?
A (Derk): Ik ben lid van D66. Ik ben ook lid van Volt, maar ik ben daar niet actief. Ik ben
bestuurslid van de thema-afdeling Europa bij D66. Dit kost maar twee uur per week. Ik ben lid
van de vereniging voor internationale betrekkingen in Leiden. Daar doe ik verder niets. Ik
studeer nu geneeskunde en international studies. Daar komt misschien een derde studie bij. Er
loopt daar een rechtszaak tegen de TU Delft over. Binnen de JD ben ik actief bij enkele
werkgroepen. Bij sommigen is niet veel activiteit, dus ik hoef alleen bij Volksgezondheid en
Buitenlandse Zaken te blijven. Verder wil ik nog kijken of ik Team Afrika kan oprichten.
Vervolgvraag (Thomas): hoe zit het met andere PJO’s?
A (Derk): Ik ben lid bij de JOVD en de JS, maar ik ben bij beide niet (meer) actief en ga mijn
lidmaatschap opzeggen.
Q (Maarten): Je hebt het over een rechtszaak tegen de TU Delft. Kost dat niet veel tijd?
A (Derk): Die is zo goed als afgerond.
Q (Philip): International studies is een vrij pittige studie. Weet je zeker dat dit te combineren is
en heb je al contact met bestuur Verdegaal hierover?
A (Derk): Dit ben ik nog van plan om te doen, maar ga ik wel meteen doen. Ik heb tot op heden
nog niet genoeg contact gehad met hen. Dat is jammer, want ik hoop veel steun te delen met
hen.
Vervolgvraag (Philip): Met wie heb je gesproken?
A (Derk): Veel met Max V, maar niet met de rest. Dat ligt aan mezelf.
Q (Niels): Heb je de plannen over de regiocommissies en administratie wel afgestemd?
A (Derk): Nee, want het kon sowieso niet meer in het bestuursplan. Ik hoop dat te doen nadat ik
verkozen ben.
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(Marcella): Je had het over plannen. Zijn die besproken met het nieuwe bestuur?
(Derk): Ik heb het met Max V besproken, maar ik heb het verder niet doorgestuurd of
opgeschreven. Ook met oog op het beleidsplan, waar ik het wel mee eens ben.
(Thomas): Je was lid van mijn werkgroep. Als je zegt dat je het nog niet eens hebt uitgetypt, hoe
verwacht je dan dat je tijd hebt. Heb je genoeg nagedacht of je dit kan en of je dit aankunt?
(Derk): Ik heb drie punten van kritiek. Ten eerste reageerden andere mensen niet in jouw
werkgroep. Ten tweede zei ik dat ik het nog niet had gedeeld omdat ik niet verkozen was en dat
leek me niet proper. Ten derde heb ik hier goed met Niels over gesproken en zelfs na al zijn
zware verhalen ben ik ervan overtuigd dat ik dit kan en dat ik hiervoor wil gaan. Ten slotte: het
lijkt alsof ik nog weinig heb gedaan, maar ik heb me wel goed voorbereid om veel te doen de
komende tijd. Ik heb er echt goed over nagedacht en het goed onderzocht.
Q (Pim): Je had het er net over dat je een fout mailadres op had gegeven en dat je twijfelt of je
nog wel lid bent van andere PJO’s. Als secretaris moet je scherp zijn. Kan je dat zijn als je zoveel
dingen administratief fout doet? Is jouw skill set afdoende en waar kan je in groeien?
A (Derk): Goede vraag. Ik twijfel niet dat ik lid ben van Volt, maar ik moet me daar nog
uitschrijven. Ik kan goed categoriseren en automatiseren. Dit heb ik ook al gedaan binnen de
werkgroep Buitenlandse Zaken. Wat ik nog kan leren is handelingen bewust uitvoeren. Elk
woord van de nieuwsbrief moet bewust getyped zijn. Als de secretaris faalt, faalt het hele
bestuur. Ik hoop dat men mij aan het eind van het jaar niet heeft hoeven zien, omdat ik alles
gewoon goed heb gedaan. De beste secretarissen staan op de achtergrond.
Q (Derk): Zijn er nog dingen die jullie graag aan mij zouden willen meegeven?
A (Joris): Dit kan je in de pauze bespreken.
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Pauze ( tot 20:59)
Presentatie beleidsplan (21:02)
Max Verdegaal: Het beleidsplan staat op de website, maar ik zal een korte samenvatting geven
.
Sfeer en veiligheid: Ik heb hier niet veel aan toe te voegen, buiten dat het belangrijk is dat sfeer
en veiligheid behouden blijft. Als bestuur moet je niet teveel met elkaar bezig zijn op
activiteiten en we willen de groepsapp gezellig houden.
Commissies: We willen de commissies wat actiever maken. Ook door ze meer te promoten. Dit
kan door ze vaker in de nieuwsbrief noemen en beter op de site uit te lichten. Daarnaast willen
we dit jaar vier activiteiten organiseren die specifiek op de commissies gericht zijn. De
activiteiten gaan om commissies, maar zijn niet expliciet voor commissies (behalve het
commissiebedankmoment).
Financiën: Geld moet uitgegeven worden. Daar gaan we het bij het maken van de begroting
verder over hebben.
Politiek en Pers: We zitten in een verkiezingsjaar. Er een politieke commissie die moties kan
schrijven. We komen in de pers als we dat nodig achten.
Promotie: Promotie is belangrijk met de komende verkiezingen. We willen natuurlijk een Jonge
Democraat in de Provinciale Staat en zoveel mogelijk jongeren naar de stembus krijgen.
Activiteiten: We willen veel activiteiten. Eens per maand willen we een interactieve
gezeligheidsactiviteit. Denk aan Jeu de Boule. Daarnaast willen we af en toe op
donderdagavond activiteiten plannen om een ander deel van de afdeling te bedienen.
Internationaal: Er komt weer een twinning. Die was afgelopen jaar succesvol.
Vragen
Q (Philip): Je wil het geld uitgeven. Dat heb ik ook geprobeerd, maar het was moeilijk. Hoe gaan
jullie dat doen?
A (Max V): Daar gaan we vooral tijdens de begroting mee aan de slag.
Q (Maarten): Is er al een locatie voor de Twinning? En zijn er andere internationale dingen?
A (Max V): Nog geen locatie. Wel vijf activiteiten met een internationaal karakter.
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Q (Derk): Je had het over de Provinciale Staten. Gaan jullie ook nog bij gemeenten langs en
contact maken met lokale D66’ers?
A (Max V): We hebben al contact gehad met D66 Leiden, Den Haag en Delft. Het idee is dat we
daar actief dingen mee gaan doen als dat op politiek gebied relevant is. Qua activiteiten kan dat
natuurlijk altijd als het uitkomt.
Q (Pieter): Ik heb een vraag over diversiteit. Hoe gaan jullie zorgen dat de voorzitter niet uit
Leiden komt volgend jaar?
A (Max V): Dit heeft bestuur Duvekot ook geprobeerd, maar toen verhuisde de nieuwe
voorzitter naar Leiden. Ik kan er natuurlijk geen beloftes over doen.
Q (Pim): Ik heb een vraag over het contact met de fracties van D66. Het Groene Hart staat
specifiek in het programma, maar hoe gaan jullie dit concreet aanpakken?
A (Max V): Met de grote drie hebben we al contact, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
we gelimiteerd zijn in wat we kunnen.
Q (Pim): Zijn jullie ook van plan leden te Werven op het MBO?
A (Max V): Niet specifiek niet, maar ook niet specifiek wel. Iedereen is welkom. Maar we
hebben tot op heden geen concrete plannen. Het is belangrijk om zo breed mogelijk te werven.
Q (Niels): Er is vorig jaar weinig gebeurd op het gebied van pers. Hoe staat dat ervoor?
A (Noah): Van tevoren willen we geen minimale hoeveelheid persstukken vaststellen, maar als
er kansen zijn om effectief te zijn, dan grijpen we die aan.
Q (Walter): Wat bedoel je met interactieve activiteiten? Minder activiteiten zoals een spreker?
A (Max V): Een spreker hoeft helemaal niet passief te zijn als je dat goed opstelt. Zo was de
activiteit met Hanneke van der Werff heel interactief. De activiteiten die we hebben moeten
interactiever worden. Wat bedoel ik met interactief? Dingen waar je zelf kan praten en
meedoen. Niet alleen maar luisteren. Met name scholieren en studenten zitten de hele dag al te
luisteren.
Q (Niels): Hoe zie je de samenwerking met andere PJO’s?
A (Max V): We staan hier voor open, maar we hebben nog geen actieve plannen.
Q (Pieter): Hoe staan jullie tegenover activiteiten met landelijke werkgroepen?
A (Max V): We staan daar zeker voor open.
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Q (Derk): Zijn er nog plannen voor het houden van internationale activiteiten binnensland?
Bijvoorbeeld een ambassadebezoek?
A (Max J): We hebben plannen om lokale internationale organisaties te bezoeken.
Q (Thomas): Wat waren de tips en tops van de zomermarkten?
A (Joanne): We hebben een leuke training gehad van Thomas. Verder hebben we leuke
gesprekken gehad, maar de nieuwe leden zijn uitgebleven bij de borrels. We hebben wel wat
inschrijvingen, dus hopelijk komt dat goed. Verder was het heel warm.
Tip: Volgende keer een doek halen om spullen op te leggen en wat langer van tevoren beginnen
met de voorbereiding.
Top: De training en hulp van Thomas, vanzelfsprekend.
Q (Maarten): Hoe zorg je dat er een Engelstalige flyer komt voor de internationals?
A (Joanne): Hier heb ik vorig jaar al vragen over gesteld. Ik hoop dat landelijk hier wat mee wil
doen. Verder ligt er een rol voor de International Officer. Er komt misschien soms ook een
Engelstalige activiteit.
A (Max J): Ook is de interessemail in zowel het Nederlands als Engels gestuurd.
Q (Pieter): Willen jullie afdelingsvertrouwenspersonen instellen?
A (Max V): Nee, dit lijkt ons geen goed idee. Binnen de afdeling ken je elkaar natuurlijk al heel
snel heel goed. Zichtbaarheid van landelijke vertrouwenspersonen is wel belangrijk.

Uitslag (21:21)
Kandidaat

Functie

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Tegen

Blanco Verkozen
(ja/nee)

Derk Beemer

Algemeen
Secretaris

23

3

18

2

Nee

Decharge en afsluiting (21:22)
Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd.
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