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Locatie: ZOOM
Tijd: 20.00-21.00

Opening AAV [20:02]
Installatie Vergaderingsvoorzitter: Nyna Visser
Per acclamatie vastgesteld.
Installatie Stem- en Notulencommissie: Alexander van der Berg en Gijs Toussaint
Per acclamatie vastgesteld.

Vaststellen agenda
Per acclamatie vastgesteld.
Vaststellen notulen vorige AAV
Per acclamatie vastgesteld.
Kyllian maakt na vaststellen bezwaar omdat hij geen notulen heeft gezien.

Mededelingen [20:05]
Jeffrey: Geen mededelingen.
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Bestuursverantwoording [20:05]
Jeffrey Eelman (voorzitter):
Begonnen het jaar goed, bestuursweekend geweest, begonnen nog met fysieke
evenementen, waaronder bbq en Jan Paternotte, dat was een mooi begin, maar toen kwam
corona en konden alle plannen in de ijskast in. We zijn genoodzaakt geweest weer volledig
over te schakelen naar online activiteiten. Beatrice heeft puik werk geleverd en elke week
iets moois neer gezet, pluim naar haar en de activiteitencommissie.
De opkomst online was wel minder consistent hoog dan bij de fysieke activiteiten. Dit is een
geluid dat door alle afdelingen geuit werd. Maar zaten ook goeie pieken tussen, waaronder
met Kati Piri nog 20 man. Het LB zette in op het samen organiseren van activiteiten, zodat
afdelingen minder met elkaar concurreren. Dit hebben wij een aantal keer gedaan en beviel
goed (betere opkomst). Hoewel de opkomst bij activiteiten niet zo consistent was, is het
aantal actieve leden wel gegroeid.
Van 1 commissie zijn we naar 4 gegaan. Ze kunnen altijd nieuwe leden gebruiken, maar ze
lopen wel goed. Wij vinden dit een goede manier om nieuwe leden direct actief te maken en
zijn hier dus echt positief over.
We hebben 3x de media gehaald, Florian bij AT5, FunX, opiniestuk over eenzaamheid.
Aankomende tijd willen we meer inzetten op politieke output, vooral nu ons bestuurslid
politiek een beetje ingewerkt is en een sterke commissie achter zich heeft staan. Hopen snel
weer de media te halen!
Concluderende: corona heeft dus zeker impact gehad op ons bestuursjaar, maar we maken
er het beste van. We hebben nu al mooie dingen bereikt en het gaat goed met de afdeling!

VRAGEN

V (Jelt): Allereerst een groot compliment naar jullie. Constant motivatie hooghouden terwijl
het niet mogelijk was om fysiek activiteiten te organiseren. Ook al 3x in de media gekomen,
helemaal top. Jullie zijn naar omstandigheden heel erg goed bezig. Schouderklopje dus. Ik
had een vraag aan Casper, maar die is er niet… aan wie kan ik die stellen?
A (Jeffrey): Casper heeft telkens op dinsdagavond een cursus waar hij verplicht bij moet zijn
Hij heeft wel iedere maandag vergadering van de politieke commissie en is er ook iedere
bestuursvergadering bij. Hij is achter de schermen drukker bezig dan jullie wellicht zien.
Maar helaas kan hij nu niet jouw vraag beantwoorden.
Jelt: Dan neem ik wel persoonlijk contact op met hem om de vraag te stellen.

V (Kyllian): Ik ben er achter gekomen dat ik geen mails ontvang, dat ga ik met landelijk
oppakken.
A (Jeffrey): Had ik het begin van dit jaar ook. Rare fout in MijnD66.

V (Remco): Vraag over de financiële stukken: vandaag pas de financiële stukken gekregen
via de WhatsApp-groep, niet via de e-mail. Wat is hier de reden voor? Waarom is de KasCo
pas zo laat meegenomen in het proces rondom de begroting? Gaan jullie dat de komende
AAV wel eerder oppakken?
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A (Gavin): Mea culpa. Ik heb Remco gebeld. Maar ben helemaal vergeten verder iets te
doen met de KasCo. Ik ben daar heel dom in geweest. Ze zijn zondag meegestuurd toch
Isa?
Isa: Ja die waren bij de aankondiging nog niet definitief, dus die heb ik maandagmorgen
gestuurd in WhatsApp groep. ik heb geen mail gestuurd met de officiële financiële stukken
en het congresboek.
Remco: Daar stonden de stukken nog niet in? Oké, maar als KasCo heb ik hem eerder
ingezien, maar de leden dus niet. Dit is volgens mij niet volgens het HR. Die stukken hadden
al eerder verstuurd kunnen worden toch? Dit was wel heel erg laat.
Gavin: Pas zondagmorgen werden ze definitief. Ik had de KasCo eerder mee moeten
nemen. Dus een enorme mea culpa.

V (Kyllian): Begroting werd in eerste instantie afgekeurd door het LB. Waarom was dat? En
waarom heb je in het proces tussen de 1e en 2e versie niet de KasCo meegenomen?
A (Gavin): Ik had veel meer projectsubsidie begroot dan LB wilde, dat moest nog aangepast
worden. En waarom de KasCo niet meegenomen, dat is een hele domme fout geweest,
geen besluit, maar eerder een fout van mij.

V (Kyllian): je bent je ervan bewust dat het niet goed is gegaan met de KasCo en het
informeren van de leden. Is het wel verstandig om de begroting te behandelen als al deze
stappen niet goed zijn gegaan?
A (Gavin): Indien de leden dat willen kan er een extra AAV aangevraagd worden door de
leden. Anders kunnen we het nu wel behandelen.

V (Lisa): Hoe wil je dit voortaan voorkomen? Hoe ga je beter plannen?
A (Gavin): Door beter te plannen. Dankzij jou staan er al veel afspraken in januari vast.

V (Remco): -amper te verstaan- Waarom is nog geen afspraak gepland met de Raad van
Advies (RvA)? De vorige AAV was afgesproken om dit in te plannen maar het bestuur heeft
nog geen initiatief genomen.
A (Jeffrey): ik moet toegeven dat wij een beetje struggelde met de invulling van de RvA,
omdat wij nog geen concreet vraagstuk hadden voor jullie. Kan me niet herinneren dat jullie
dat verzocht hebben. Na de vakantie willen wij dit op zeer korte termijn gaan plannen.
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Financiële blok [20:26]
Gavin Vegersteen (penningmeester):
Twee gloriemomenten, begroting en jaarrekening. Hopelijk heeft de RvA de juiste voor zich
nu? -Geen reactie van Kyllian- Dus kennelijk wel.
Inkomsten:
Landelijke afdracht opnieuw weer geslonken vanwege gedaalde ledenaantallen. Dus ten
opzichte van vorige jaren opnieuw een flinke smak gemaakt.
Bestuursweekend is een vast bedrag van 600 dat elk bestuur van landelijk krijgt.
Meer geld voor de Twinning vanuit landelijk beschikbaar gesteld.
Symposium: willen we geld voor aanvragen om jaarlijks stadscongres te organiseren.
Laatste AAV van dit jaar willen we combineren met klein symposium.
Hopelijk kan dat dit jaar wel doorgaan, daar gaan we wel van uit in de begroting. Extra ProSu
voor regiocommissie Noord-Holland Noord.
Externe fondsen nog geen bedrag begroot, want gesprekken met D66 lopen nog.
PJOs geen bedrag begroot, want de andere PJOs zijn niet goed georganiseerd en
samenwerking loopt niet lekker.
Twinning is 1200 voor ledenbijdrage. We gaan bij alle activiteiten van 20 deelnemers, dus
60,- voor de Twinning, BBQ doen we niet, kerstdiner is ongeveer 30,- eigen bijdrage, overig
is inschrijfgelden voor de jaarlijkse masterclass.
Uitgaven:
Rekeningkosten hetzelfde als vorig jaar. Bestuursweekend is precies die 600 die vanuit
landelijk hiervoor krijgen.
Bedankjes zijn iets hoger dan vorig jaar omdat er meer commissies zijn en nu ook de RvA.
Regiocommissie NHN is nieuw, zit ook 50,- eigen afdelingsgeld bij, naast de ProSu.
We zijn bijna door onze huidige promomateriaal heen en dus besteden we 75,- aan nieuw
promomateriaal. Bedrag is lager omdat verwacht wordt dat D66 mee zal betalen. Online
promotie is flink gestegen, op advies van landelijk bestuurslid profilering.
ProSu aangevraagd voor het zomeroffensief zodat we kunnen deelnemen aan de introweken
van de universiteiten/hogescholen.
Zaalhuur is iets lager omdat we een voordelige deal hebben kunnen maken met café de
Muys.
Sprekerskosten hetzelfde, €300.
Bitterballenbudget is nu €150, dat is het maximum bedrag wat hieraan besteed mag worden.
Gezelligheidsbudget voor bijvoorbeeld bowlen is iets lager.
Symposium is hetzelfde bedrag. Masterclass is deels eigen ledenbijdrage, deels
afdelingsinleg, landelijk adviseerde gebruik te maken van JD-trainingspoule i.p.v. extern, dus
goedkoper. Samenwerking is iets lager dan vorige jaren, dat zal minder zijn.
Twinning is waarschijnlijk met Leiden-Haaglanden. Diner is hoger, zie inkomsten. Maximale
wat we mochten begroten voor het diner is gebruikt.
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Bedankmoment/lustrum is iets lager, minder actieve leden.
Onvoorzien is stuk hoger dan vorig jaar omdat LB dit wilde.

Verantwoording KasCo [20:50]
Remco: Zondag met de penningmeester gezeten. Gevraagd waarom de onvoorziene kosten
zo hoog waren en vraagjes over de masterclass en ledenbijdrage hiervoor. Begrepen dat dit
moest van de landelijk penningmeester. Verder niets op aan te merken en dus positief
advies.

VRAGEN

V (Jelt): Symposium en masterclass zijn best wel hoog ingeschat. Is dat omdat die betaald
zijn? Hetzelfde geldt voor de zaalhuur, als we nog veel via zoom zal zijn en we een
goedkope locatie hebben. Dus waarom zijn de kosten zo hoog ingeschat? Samenwerking
had hoger gekund bijvoorbeeld.
A (Gavin): Hoge zaalhuur vanwege corona, omdat onze twee locaties niet de 1,5 meter
kunnen waarborgen. Om coronaproof evenementen te kunnen organiseren hebben wij het
bedrag verhoogd. Masterclass gaat veel geld naartoe omdat het meer is dan een reguliere
trainingsavond van de JD (groot in de markt)!
Vervolgvraag Jelt: Waarom samenwerking zo laag ingeschat?
A (Gavin): Niet extra geld naar samenwerkingsactiviteiten omdat wij al solidair zijn naar
andere afdelingen. Afgelopen jaren hebben laten zien dat het niet nodig is om hier veel geld
op te begroten.

V (Kyllian): Onzekere tijden zitten we in, is er vanuit jullie of LB een plan dat als we toch weer
meer digitaal moeten, we het geld anders kunnen besteden en bijvoorbeeld meer dure
sprekers kunnen inhuren?
A (Gavin): Landelijk weet ik niet. Maar we hebben als bestuur zeker de intentie om dan het
geld anders in te zetten. Die plannen worden nu nog bedacht, is nog niet concreet.

Vaststellen Begroting [20:59]
Per acclamatie vastgesteld.

Afsluiting AAV [20:59]
Nyna sluit de vergadering om 20:59.

6

