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Algemene Afdelingsvergadering 29-03-2021 
Jonge Democraten Utrecht 
Datum: maandag 29 maart 2021 
Tijd: 20:00 - 21.00 
Locatie: Online 
 
 
20:00 Opening  
 
20:05 Vaststellen notulen en agenda 
 
20:10 Mededelingen en verantwoording bestuur 
 
20:20 Financieel blok 
 
21:00 Sluiting AAV 
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Notulen AAV 14-12-2020 

 

Algemene Afdelingsvergadering  der 
Jonge Democraten Utrecht 
 

Datum: 14 december 2020 

Tijd: 19:30-22:00 

Locatie: online 

 

Technisch Voorzitter: Jeffrey Eelman 

Stem- en Notulencommissie: Sophie den Ouden en Isa Luiten 

 

Agenda 
19:30 Opening  
 
19:35 Vaststellen notulen en agenda 
 
19:40 Mededelingen en verantwoording bestuur 
 
19:55 Financieel blok 
 
20:20 Bestuursverkiezingen (speeches en vragen) 
 
20:40 Stemming bestuursverkiezingen en pauze 
 
20:55 Moties en amendementen 
 
21:55 Uitslag verkiezingen 
 
22:00 Sluiting AAV 

 

Opening AAV 

Installatie Vergaderingsvoorzitter 

• Jeffrey Eelman aangesteld als TV 

Installatie Stem- en Notulencommissie 

• Isa Luiten en Sophie den Ouden ingesteld als SNC 

Vaststellen agenda 

• Vastgesteld 

Vaststellen notulen AAV 27 oktober 2020 

• Vastgesteld 
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Bestuursverantwoording 

Nyna: wij zijn ontzettend blij met het aantal nieuwe leden dat we binnen hebben gehaald. 

Leek lastig te worden door corona, maar gaat toch erg goed! Alle werkgroepen, teams en 

commissies zijn gevuld. Door het nieuwe ledenaantal hebben wij besloten nieuwe dingen op 

te zetten, zodat iedereen zich toch verbonden voelt met de JD tijdens de corona crisis (zoals 

het JDuo project, Campagneteam, boekenclub, taalcursus Arabisch).  

 

Dit jaar zijn wij ook begonnen met het helpen van de regio Gooi en Vechtstreek. Dit zijn een 

aantal jonge-D66’ers die zelf een JD-orgaan wilden gaan vormen. Zij hebben een bestuur 

gevormd en zijn bezig met een introductieactiviteit. Super leuk om ze te helpen! 

 

De uitgebreide versie van de verantwoording kun je lezen in het congresboek. Ik heb nog 

een aantal vragen: willen jullie een tekstje schrijven voor de kerstkaartenactie en je 

aanmelden voor het kerstbenefiet? 

  

Vragen 

Q (Djurre): waarom is Visser I niet toegevoegd op de website? 

A (Gijs): ik heb het oude document ooit gekregen en toegevoegd op de website, zal het 

spoedig updaten.  

  

Q (Tommy): ik vind het JDuo project heel erg leuk, maar hoeveel mensen doen eigenlijk 

mee? 

A (Nyna): circa 30 aanmeldingen.  

  

Q (Tommy): ook veel oude leden kunnen koppelen? 

A (Nyna): het is allemaal goed gekomen gelukkig! 

  

Voordracht begroting 2021 

Robin: helaas werken mijn animaties niet. De begroting ziet er op het eerste gezicht tamelijk 

complex uit, maar schrik niet! Ik zal jullie hier stap voor stap doorheen leiden:  

 

Inkomsten: geen grote bijzonderheden. Deel afkomstig van projectsubsidies (prosu) en deel 

eigen bijdrage. Afdracht LB is lager dan vorig jaar, bestuursweekend is juist weer hoger 

(prosu). Voor de regiocommissie Gooi en Vechstreek hebben wij €350 euro ter beschikking 

voor promotie, zaalhuur etc. Dit bedrag komt vanuit het LB.  

 

Uitgaven: ook bij de uitgaven geen grote bijzonderheden. De rekeningkosten blijken hoger 

uit te vallen, dus deze zijn op de begroting dan ook verhoogd. De bestuurskosten zijn weg 

(€0), dit komt omdat de kosten die hierbij gemaakt worden altijd wel bij een andere post 

ingedeeld kunnen worden. Aantal punten die ik graag wil specificeren:  

• Activiteiten: zaalhuur is verhoogd t.o.v. 2020. Dit hebben wij gedaan met het oog op 

de coronacrisis. Digitale activiteiten zullen minder kosten dan reguliere zaalhuur, 

maar zodra fysieke mogelijkheden terugkomen willen wij dit met beide handen 
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aangrijpen. Dit betekent wel dat mogelijk extra zalen/grotere ruimtes nodig zijn. Dit 

gaat gepaard met hoge kosten.  

• Symposium: is nooit georganiseerd, telkens wel begroot. Ons bestuur is niet van plan 

aankomend jaar een symposium te organiseren. Daarom besloten de €1000 euro weg 

te halen.  

• Twinning en nacht van Europa: wij hebben hoop dat we dit nog kunnen organiseren! 

• Ledenbinding: €300 euro begroot voor komend jaar, dat is best veel vergeleken met 

voorgaande jaren (€200). Helaas gaat dit geld niet volledig naar bitterballen 

(maximum van €130 euro). Ledenbinding wordt opgesplitst in een deel bitterballen 

en een deel gezelligheidsactiviteiten.  

• Sociale media: valt flink hoger uit vergeleken met voorgaande jaren met het oog op 

de Tweede Kamerverkiezingen. Het wordt een belangrijk jaar en wij willen ook ons 

echt inzetten op promotie en campagne via sociale media. Wij verwachten dit bedrag 

ook echt goed te gaan besteden. 

• Campagne: bedrag wordt iets verhoogd vanwege verkiezingsjaar. Voor campagne 

kunnen wij geen prosu kijken, moet zelf bekostigd worden. Campagne bestaat uit 

ludieke acties en overige campagne (€100-€150).  

 

KasCo (Allan): wij hebben gekeken of de begroting klopt en deze ook logisch is. We zijn tot 

de conclusie gekomen dat dit zeker het geval is, de penningmeester heeft alles goed 

onderbouwd en de begroting is in balans. Wij twijfelen niet dat de financiële gezonheid van 

de organisatie in het geding is, dus wij geven een positief advies.  

  

Vragen 

Q (Tommy): wie bepaalt dat we maar €130 euro mogen besteden aan bitterballen? 

A (Robin): dit is schriftelijk vastgelegd in de reglementen. Hiervoor geldt als regel; max 5% 

van de afdracht van het LB met een maximum van €150 euro.  

 

Q (Tommy): toen ik bestuur deed waren er ook buitengebieden die zelf een bestuur wilden 

opstarten. Wij kregen toen €1120 euro. Hoe komt het dat Gooi en Vechtstreek maar €350 

euro krijgt? Armoede bij de JD? Is het voldoende? 

A (Robin): dit is het bedrag dat beschikbaar is gesteld door het LB. Wij verwachten niet dat 

de regiocommissie elke week activiteiten gaat organiseren, dus denken ver te komen met dit 

budget.  

 

Q (Stan): ziet er goed uit Robin! Hoe verhoudt zich het verdrag in de begroting tot de 

maximale afdracht die je als bestuur kan geven? 

A (Robin): er is een vast component in de afdracht (voor iedere afdeling hetzelfde) en een 

variabel deel. Het variabele deel is afhankelijk van de grootte van de afdeling (het aantal 
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ingeschreven leden). De afdracht die je hier ziet is de optelsom van die twee delen. Er is ook 

een extra deel, maar die staat hier niet in.  

Q Stan: Waarom sommige posten net wat hoger? Dan kan het zijn dat je het niet krijgt van 

het LB? Waarom hier voor gekozen? 

A Robin: Voor bitterballen, geldt dit gegarandeerde deel. We hadden dit anders kunnen 

doen, maar het lijkt mij zo handig om uit te gaan van het deel wat je sowieso krijgt. Niet 

handig om te begroten met een onzeker budget. Daarom alleen dit deel begroot.  

 

Q (Tommy): aanvraag gedaan voor een vrij deel van de afdracht? Is nog op andere manieren 

geprobeerd fondsen te werven? Zeeland geprobeerd te annexeren?  

A (Robin): nee, geen concrete plannen om delen van afdelingen te annexeren.  

 

Q (Djurre): in hoeverre heb je wel geprobeerd dit variabele/extra deel te krijgen? 

Mogelijkheden bekeken? 

A (Robin): dit deel kan er altijd nog bij, het is alleen dat het deel dat in de begroting staat 

gegarandeerd is.  

Q (Djurre): hoe wil je dit deel besteden? 

A (Robin): regiocommissie meer ruimte geven, zaalhuur verder verhogen. 

 

Q (Tommy): is er een mogelijkheid een andere prosu aan te vragen om de regiocommissie 

van meer geld te voorzien? 

A (Robin): ja, via een amendement.  

 

Q (Stan): je bitterballenbudget wordt hoger als je een hogere afdracht vraagt van landelijk. 

Ga je daar nog naar kijken? 

A (Robin): misschien kunnen we een keer extra bitterballen kopen, maar er is nog steeds een 

maximum van €150 euro dus een groot verschil zal dit niet maken. 

 

Q (Tommy): D66 had altijd een mooi potje met geld voor ons, is er bij de campagne 

nagedacht om dit potje aan te boren? 

A (Robin): ik weet niet precies hoe de campagneplannen in elkaar steken.  

 

Aannemen begroting 2021 

Per acclamatie aangenomen 
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Decharge verlenen aan het vorige bestuur 

➢ Op de volgende AAV in het nieuwe jaar, nadat de jaarrekening is goedgekeurd. 

Decharge nu niet geldig. 

 

Verkiezingsblok Bestuurslid Pers & Politiek 

Nina:  Ik ben student in Utrecht en beetje in Amsterdam. Was interim bestuurslid Politiek, erg 

van genoten. Met warmte ontvangen, zou ik ook graag mee door willen gaan. Ik ben in 

samenwerking met andere PJO’s in Utrecht een persartikel gaan schrijven om zich als 

vrijwilliger aan te melden voor stembureaus. Nina heeft vervolgens een interview gedaan 

met de radio en het heeft in het stadsblad van Utrecht gestaan. Daarnaast heb ik ook een 

artikel geschreven voor het kerstbenefiet geschreven, dit is ook opgepakt in de media. Ook 

heb ik een aantal moties geschreven. Tot slot heb ik een motieschrijf- en congrestraining 

georganiseerd. Als ik word verkozen wil ik deze lijn voortzetten. Ik wil me aan de perskant 

voornamelijk bezighouden met (1) het uitbreiden van de perslijst naar Amersfoort en (2) 

lokale moties. Aan de politieke kant wil ik mij focussen op (1) een betere samenwerking 

genereren met D66. Dit wil ik doen door fractievergaderingen bij te wonen en (2) door 

jongeren aan te sporten actief te worden in de politiek. Ik wil het JDU-geluid in de 

samenleving brengen! 

 

Orco niet notuleren 

 

Vragen 

Q (Tommy): super leuk dat je je kandidaat hebt gesteld! Je wil jongeren buiten de JD meer 

betrekken bij de politiek, dat is heel mooi. Welke concrete plannen heb je hiervoor? 

A (Nina): voornamelijk samen met het campagneteam. We wilden posters ophangen door 

Utrecht, maar gaan nu eigenlijk voornamelijk sociale media gebruiken om te laten zien hoe 

jongeren het verschil kunnen maken als zij hun stem laten horen. 

  

Q (Tommy): je wil je ook meer inzetten voor de provincie, heel mooi. Voor wie in de 

provincie wil je er zijn? Of gaat dit vooral over het profileren van de JD in het buitengebied? 

A (Nina): voornamelijk het laatste. Door het persgebied uit te breiden wordt het JDU-geluid 

beter hoorbaar. Dit vind ik heel belangrijk en ik denk jullie ook.  

  

Q (Rebecca): zijn er bepaalde onderwerpen waar jij je het liefst mee bezig houdt? 
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A (Nina): voornamelijk onderwijs, cultuur en mensenrechten. Hier heb ik ook een aantal 

moties over geschreven. 

 

Q (Stan): wat vind je het gezelligst aan een bestuursjaar? Wat vind je leuk om te doen? 

A (Nina): ik hoop dat we snel weer dingen fysiek mogen doen, want ik wil graag iedereen 

leren kennen. In het begin is het wennen om in een bestuur te komen, maar ik ben heel 

warm ontvangen. De bestuursvergaderingen zijn erg gezellig.  

 

Uitslag verkiezing bestuurslid Pers & Politiek 

 

 

Kandidaat: Voor: Tegen: Blanco: Onthouding: Verkozen 
(w/n): 

Nina 21 0 0 0 Wel 

 

 

 

Politieke moties 

  

PM01– Haal de stekker uit plan Dekker 

Indiener: Joris Canoy 

Woordvoerder: Stan 

 Veel mensen gaan failliet en lopen schulden op door de 

coronacrisis, dus het plan is ontzettend vreemd. Deze mensen 

gaan namelijk nog meer kosten maken en raken dieper in de 

schulden. Doe dit plan een andere keer, niet nu. Trek de 

stekker uit plan dekker.  

Voor Neutraal Tegen 

      

Indiener:   

Stemming:  Met 15 stemmen voor en 1 tegen aangenomen 

 

PM02– Maak een einde aan het (metaforische) hondenweer van 

geweldsmisbruik 
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Indiener: Christiaan   Omdat politiehonden super onvoorspelbaar zijn, meer dan 

de dienstwapens, is regelgeving juist belangrijk. De 

regelgeving moet dus duidelijker worden! 

Voor Neutraal Tegen 

 Gijs: goed idee! Ik denk 

dat je honden überhaupt 

niet moet inzetten als 

wapen.  

 Michiel: goed idee om het 

beter te reguleren, maar de 

‘spreekt uit’ moet wel beter 

geformuleerd worden. Ik snap 

niet wat er nu staat.  

  

Indiener: Zinsformulering is inderdaad niet helemaal optimaal. Bedankt 

Gijd voor ondersteuenen. 

Stemming:  16 voor en 2 tegen 

 

PM03– Meer dan slechts asiel voor de asielzoeker 

Indiener: Nina  Bijna de helft van de asielzoekers ervaren psychische 

problemen.  De hulp die wordt verleend is procentueel veel te 

laag (38%). De drempel om hulp te vragen is te hoog en de 

hulp die wordt geboden is onvoldoende toereikend. De hulp 

moet sterk uitgebreid worden, zowel in kwaliteit als 

kwantiteit.  

Voor Neutraal Tegen 

  Nikki: hoe ga je ervoor zorgen 

dat mensen ook sneller hulp 

gaan zoeken.  

  

Indiener: Op dit moment is het lastig om psychische hulp te krijgen, 

onvoldoende aanwezig. Drempel moet omlaag. Aanraden om 

gebruik te maken van de hulp.  

Stemming:  16 voor 1 tegen 

 

PM04– Onafhankelijke godsdienstlessen op de middelbare school 

Indiener: Nina  Op dit moment zijn deze lessen niet opgenomen in het 

curriculum van de meeste middelbare scholen in Nederland, 

terwijl wij een multiculturele samenleving zijn. Begrip van een 
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andere cultuur is belangrijk voor goede omgang met elkaar. 

Onafhankelijke docenten instellen voor godsdienst lessen 

geeft leerlingen een beter begrip van andere religies en 

culturen in de Nederlandse samenleving.  

Voor Neutraal Tegen 

 Stan: we kunnen als 

overheid prima iets 

zeggen over het 

curriculum van alle 

scholen. Goed idee om dit 

te bespreken op het 

congres. Willen wij artikel 

23 wel zo behouden? 

   Tommy: per artikel 23 is 

geregeld dat scholen vrije 

godsdienstkeuze hebben en 

ook vrij zijn in het inrichten 

van hun eigen curriculum als 

je een bijzondere school 

bent. Overheid kan wel wat 

zeggen over openbare 

scholen, maar niet over 

bijzondere scholen. Stem 

tegen. 

Indiener:  Godsdienstlessen die gegeven worden zijn onafhankelijk, 

genieten geen voorkeur voor een religie. Stem dus voor.  

Stemming:  12 stemmen voor,  5 stemmen tegen. 

 

PM05– Gratis ongesteld worden 

Indiener: Nina  Ongesteld worden is onnodig duur en je kiest er niet zelf 

voor. Anticonceptie kost daarnaast ook geld, naast het feit 

dat niet elke vrouw anticonceptie wil gebruiken. Vrouwen die 

in armoede leven kunnen tijdens hun menstruatie niet naar 

school of naar hun werk. JD zet zich in voor gelijke kansen, 

vrouwen mogen niet achtergesteld worden. Tampons en 

maandverband moeten opgenomen worden in het 

basispakket.  

Voor Neutraal Tegen 

Stan: mannen bloeden niet 

maandelijks uit hun 

vagina. Stuk vervelender 

dan stoppels of 

baardgroei. 

Nikki: als je tampons en 

maandverband opneemt in het 

basispakket, dan kun je het 

niet meer halen in de 

supermarkt. Moet je dan naar 

de apotheek? 

 

Sam: ik vind het gek dat 

maandverband verzeker 

wordt, maar scheerspullen 

voor mannen niet. Dit is 

geen sociaal probleem, we 

horen ook niet dat mannen 

te arm zijn voor 
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Michiel: waarom wel tampons 

en maandverband maar niet 

de pil? 

scheerspullen. Ga kijken 

naar een andere manier om 

dit cultureel op te pakken.  

Indiener:  Ik ben ook zeker voor de pil in het basispakket. En Sam, het 

is erger als ik mijn school onderbloedt dan dat jij met een 

baard op school loopt.  

Stemming:  11 voor, 6 tegen. 

 

PM06– Pls geef geld voor werk 

Indiener: Jaël  Animo voor bestuurs- en medezeggenschapsfuncties neemt 

af sinds invoering van het leenstelsel. Representatie is van 

groot belang voor het opdoen van relevante werkervaring. 

Slechts studenten die niet afhankelijk zijn van inkomen 

hebben hier tijd voor, dus er ontstaat ongelijkheid. Studenten 

die werken hebben vaak geen tijd om dit er nog naast te 

doen. Eerlijke urenvergoeding kan dit wegnemen. 

Voor Neutraal Tegen 

  Gijs: geldt dit ook voor 

bestuursleden van PJO’s? 

  

Indiener:  Niet specifiek voor bestuursleden van PJO’s.  

Stemming:  8 voor, 7 tegen. 

 

PM07– Mode uit een concentratiekamp is zó 1943 

Indiener: Laurens  Credits naar de werkgroep internationaal! Oeigoeren worden 

in grote kampen in China opgesloten en verrichten hier 

dwangarbeid. Kleding die zij produceren worden 

geexporteerd. Dit wordt ‘goedgekeurd’ door de douane en 

bedrijvne en consumenten weten niet welke kleding door 

Oeigoeren is gemaakt. Bedrijven willen transparantie, 

consumenten verdienen de transparantie en dit geld draagt 

bij aan mensenrechtenschending in China.  

Voor Neutraal Tegen 
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Gijs: om de zoveel tijd een 

D66-minister lastig vallen 

is nooit een slecht idee. Dit 

biedt een praktische 

oplossing. Geheimhouding 

aanpakken zorgt ervoor 

dat bedrijven en 

consumenten weten of 

kledingproductie te maken 

heeft met de Oeigoeren.  

 Tommy: gaat het om het 

produceren van katoen of het 

produceren van kleding? 

  

Indiener: Het gaat om zowel katoen als kleding, maar voornamelijk om 

katoen. Het argument blijft staan dat zodra het makkelijker 

wordt gemaakt, wij minder bij zullen dragen aan de 

mensenrechtenschendingen.  

Stemming:  13 voor, 3 tegen 

 

PM08– Studenten in het hoger onderwijs hebben ook baarmoeders 

Indiener: Gijs Minister van Engelshoven heeft de vraag gekregen waarom 

HBO- en WO-studenten geen zwangerschapsverlof krijgen. 

Zij antwoordde dat zij geen aanwezigheidsplicht hebben. Dit 

is onzin. Daarnaast blijkt dat het leenstelsel en bindend 

studieadvies voor hoge druk zorgen onder studenten. Het 

moet niet zo zijn dat wanneer je zwanger wordt als student, je 

een studiejaar moet missen puur omdat je niet fysiek bij een 

werkcollege aanwezig kunt zijn. Dit moet wettelijk geregeld 

worden.  

Voor Neutraal Tegen 

  Tommy: dit spitst zich vooral 

toe op mensen met 

baarmoeders, maar waarom 

komt er geen 

vaderschapsverlof? 

Tegenwoordig is dit ook vijf 

weken (binnenkort negen 

weken). Het is niet meer een 

kwestie van bevruchten en 

vluchten. 

  

Indiener: Vaderschapsverlof zou ook een goed idee kunnen zijn, daar 

gaat deze motie nu niet over. Stem voor.  
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Stemming:  16 voor, 2 tegen 

 

 

PM09– Tijd voor het Chinasium (1) 

Indiener: Robin  China zal voorbij het Engels gaan, snelle groei. Weinig ruimte 

binnen het Nederlandse onderwijs voor de Chinese taal. 

Waarom geen ruimte voor Mandarijn en studenten wel 

opzadelen met talen die dood/niet relevant meer zijn? Ik stel 

voor het vak Chinees aan te bieden als volwaardig alternatief 

op Grieks en Latijn.  

Voor Neutraal Tegen 

 Nina: Je gaat niks doen 

met Grieks en Latijn. Ik 

had zelf graag de optie 

Chinees gehad. Heb nu 

niks meer aan de oude 

talen. Geef deze kinderen 

de extra uitdaging die ze 

willen en laat ze lekker 

kiezen. 

 Gijs: deze is sympathieker dan 

de volgende motie. Je legt hier 

de vrijheid bij gymnasia. Ik 

vind niet dat je Grieks en Latijn 

moet verbannen, ondanks dat 

ik er een hekel aan heb.  

 

Nikki: ik zie niet voor me 

waarom dit ook op het 

gymnasium moet, want het 

kan al op het vwo. Ik studeer 

Latijn! Ik vind het vreemd dat 

wij een motie aannemen tegen 

de Oeigoeren, maar wel in de 

broekzak van China gaan 

zitten.  

 

Tommy: ik begrijp niet waarom 

Chinees de optie is, waarom 

worden Duits en Frans niet 

belangrijker gemaakt? Wij 

drijven veel meer handel met 

onze naaste buren (5x zoveel 

met Duitsland dan met China). 

Nadruk kan dus beter op het 

Duits. 

 

 

 Michiel: ik ben niet tegen 

het leren van Chinees, maar 

ik kan er niet bij dat dit 

alleen op het gymnasium 

moet. Waarom hebben havo 

studenten hier niks aan? 

Waarom als alternatief op 

Grieks en Latijn? Ik snap het 

nie!! 

 

Christiaan: waarom zijn 

Grieks en Latijn op de 

gymnasia? Omdat het oude 

talen zijn. Chinees kan beter 

een alternatief zijn op de 

moderne talen.  
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Indiener:  Waarom het gymnasium? Omdat deze scholieren vaak toe 

zijn aan een extra uitdaging, waarom kan dat niet Chinees 

zijn? 

 

Waarom Chinees en geen Duits? Omdat Duits overal op 

middelbare scholen wordt gegeven.  

Stemming:  10 voor, 6 tegen. 

 

PM10– Tijd voor het Chinasium (2)  

Indiener: Robin  Zelfde redenatie als de vorige motie, Grieks en Latijn is niet 

meer nuttig. Wil niet overgaan tot volledige afschaffing, maar 

wel dat ieder gymnasium het vak Chinees aanbiedt als 

volwaardig alternatief op Grieks en Latijn.  

Voor Neutraal Tegen 

    Michiel: stem tegen. Dit 

moet ook voor atheneum- 

en havostudenten. Schrijf 

opnieuw.  

 

Christiaan: Sluit me aan bij 

Michiel, daarbij zijn er ook al 

wat gymnasia die chinees 

aanbieden. 

 

Jack: heb moeite met de 

woorden ‘standaard’ en 

‘moet’, heb liever dat het 

gymnasium hier zelf de 

keuze in heeft.  

 

Nikki: bij deze motie gaat 

het echt om een 

verplichting, want scholen 

hebben de optie al. Kies wat 

je doet. 

 

Tommy: door dit soort 

moties worden wij nog meer 

een elitaire PJO. De overheid 

moet sowieso niet gaan 
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over het curriculum van 

scholen en er is al een 

mogelijkheid om examen te 

doen in Chinees. Waarom 

moet het verplicht worden 

vanuit Den Haag? 

Indiener:  Er is veel gezegd en ik heb weinig tijd. Ga een beetje mee 

met de tijd.  

Stemming:  5 voor, 12 tegen 

 

PM11– Afschaffing overpeinsplicht abortus   

Indiener: Robin 1981: wet afbreking zwangerschap.  

Drie jaar later werd motie aangenomen dat je eerst vijf dagen 

bedenktijd hebt. Dit is verplicht. Het gaat hier om vrouwelijke 

autonomie, waarom moeten wij hier nu nog een vuist voor 

maken in Nederland? Vrouwen moeten dit snel en veilig 

kunnen laten doen, al helemaal in een land waar emancipatie 

zo ontzettend belangrijk is.  

Voor Neutraal Tegen 

Nikki: het is zo denigerend 

van de overheid om deze 

bedenktijd te verplichten. 

Hele goede motie, stem 

voor.  

 

Gijs: hier zit ook een 

bepaalde suggestie in, 

alsof ze overheid eigenlijk 

wil dat je het niet doet. 

Hier gaan zij natuurlijk niet 

over. 

 

Jack: het beeindigen van 

een zwangerschap is een 

hele zware keuze om te 

maken. Mensen die dit 

willen doen hebben hier 

goed over nagedacht, zo’n 

keuze maak je niet in één 
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dag. Wettelijke 

verplichting is erg 

denigerend.  

Indiener:  Ik sluit mij aan bij de insprekers. Vrouwen moeten niet 

richting het aanrecht geduwd worden, het lijkt mij daarom 

belangrijk om ons voor de vrouwelijke autonomie uit te 

spreken. Stem voor. 

Stemming:  14 voor, 3 tegen. 

 

PM12– Geef het kind ook een stem 

Indiener: Robin  Stel je voor, je bent in een relatie en je wordt regelmatig in 

elkaar geslagen door je partner. Je besluit de relatie te 

verbreken, maar er komt een rechter die je verplicht je te 

herenigen met je mishandelende ex. Dit is niet leuk. Duizende 

kinderen die mishandeld worden maken dit mee in 

Nederland. De rechter bepaald dat het recht van de ouder 

om dit kind te zien geldt. Dit is een zorgelijke situatie. Het is 

van cruciaal belang om tegemoet te komen aan de rechten 

en verlangens van het kind. Deze taak ligt primair bij de 

rechters omdat zij de rechten van het kind voldoende in acht 

moeten nemen bij een uitspraak.  

Voor Neutraal Tegen 

   Michiel: is dit een bestaand 

probleem? Bij 

kindermishandelingszaken 

staat het belang van het kind 

toch juist voorop? Zijn wij hier 

echt een probleem mee aan 

het oplossen of dienen we 

moties in om het congres te 

vullen? 

  

Indiener:  Dit is een probleem. Kinderen die mishandeld worden, 

worden door de rechter verplicht hun ouders te zien (onder 

begeleiding). Het kind ervaart emotionele schade, grote angst 

en dit is in mijn optiek zeker een probleem.  

Stemming:  10 voor, 6 tegen 
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AMAR01– De bezem door het AR 

Indiener: Gijs  Sorry voor dit technische gedoe!>!>!>!!!!!!111!! 

Deze bijlage staat niet meer in het HR. We lossen dit op door 

te verwijzen naar de uitleg van wat een amendement is en 

hoe je ze kunt indienen, zo is het meteen in één lid duidelijk. 

 

Organisatorisch amendement bestaat ook niet meer, 

behandelen dit allemaal op dezelfde manier. We kennen dit 

gewoon niet meer binnen de JD. 

 

Stem dus voor beide, het is soort van een technische 

wijziging. 

Voor Neutraal Tegen 

Michiel: respect voor Gijs 

dat hij dit heeft gedaan! 

    

Indiener:   

Stemming:  16 voor 0 tegen. Unaniem aangenomen 

 

 

AMAR02– Bye Bye Bijlage 

Indiener: Gijs  Zie AMAR01 

Voor Neutraal Tegen 

      

Indiener:   

Stemming:  16 voor 0 tegen. Unaniem aangenomen 

 

 

 

AMAR03– Dat systeem gebruiken we niet meer  
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Indiener: Gijs  We gebruiken nu gewoon Google Forms. 

Voor Neutraal Tegen 

      

Indiener:   

Stemming:  16 voor 0 tegen. Unaniem aangenomen 

 

 

 

AMAR04– Deze wijziging is mede mogelijk gemaakt door niemand 

Indiener: Gijs  Staat niet meer in het HR, we gebruiken het niet meer. Het 

hele sponsorbeleid is uit het HR gehaald en wij maken hier 

binnen de afdeling ook geen gebruik van.  

Voor Neutraal Tegen 

      

Indiener:  Stem voor. 

Stemming:  17 voor 0 tegen. Unaniem aangenomen 

 

 

 

Afsluiting 21:46 

  

  

 

 

 


