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Agenda 
1. Opening 
2. Installeren TV en SNC 
3. Vaststellen agenda AAV 
4. Vaststellen notulen vorige AAV 
5. Mededelingen vanuit het bestuur 
6. RFA 
7. Vragen aan het bestuur 
8. Verkiezingen 
9. Pauze 
10. Verkiezingsuitslag 
11. Amendement Begroting 
12. Ingediende voorstellen 
13. Sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00 – 21:30  
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RFA 
 
29 april 2022, Fryslân  
 
Beste leden,  
 
Het is een roerige tijd geweest bij onze moederpartij. Ook daar komt helaas grensoverschrijdend gedrag 
voor. Het doet goed om dan te zien dat D66’ers in Fryslân het opnemen voor een veilige vereniging, van 
Nieuwsuur tot Omrop Fryslân, van EenVandaag tot Op1. In de aandacht voor verandering liepen JD’ers 
voorop, in het bijzonder Daphnie Ploegstra en onze vertrouwenspersoon Jelle Ages. Op politiek vlak worden 
er op dit moment belangrijke keuzes gemaakt. Daarom zijn wij nodig, als JD en als JD’ers. Wereldwijd komen 
onze liberale partners op voor vrede en vrijheid. In Nederland spreken we ons uit in de strijd tegen 
klimaatverandering, voor de natuur en voor een eerlijke compensatie van het leenstelsel. En ook in Fryslân 
zijn wij nodig. Omdat de Friese natuur onder druk staat door de bio-industrie, omdat de provincie nieuwe 
windmolens tegenhoudt. Maar bij onze afdeling droop het enthousiasme van de leden er de afgelopen tijd 
niet vanaf. We kampen al langere tijd met een gebrek aan actieve leden die bij activiteiten komen. De grote 
uitdaging voor de komende tijd is om die trend te keren, vanuit de wetenschap dat ons geluid nodig is en 
ertoe doet.  

 
Dat is dan ook een belangrijke opdracht voor het nieuwe bestuur. Wat ons betreft mag daar ook best in 
geinvesteerd worden. Het is zonde als geld op de plank blijft liggen, terwijl we er ook onze doelen mee 
zouden kunnen bereiken. We zijn blij dat er nieuwe kandidaten zijn om deel te nemen aan het bestuur, en 
dat er zelfs kandidaten zijn om deel te nemen aan het mooiste orgaan van de afdeling, de RfA. We kijken uit 
naar de samenwerking met het nieuwe bestuur en hopen op veel mooie activiteiten die nog meer bezoekers 
trekken, vooral in het kader van het lustrum. We weten dat daar veel tijd en energie in is gestoken.  

 
De discussie over sociale veiligheid raakt ook ons en onze afdeling. Het lijkt ons goed dat er in het volgende 
beleidsplan ook nagedacht wordt over hoe we de sociale veiligheid in onze afdeling versterken en hoe we 
grensoverschrijdend gedrag voorkomen en aanpakken.  

 
Tot slot is dit waarschijnlijk één van de laatste brieven van ondergetekende als voorzitter van de RfA. Een 
nieuwe samenstelling van de RfA geeft ook de kans om een voorzitter te kiezen die dichterbij het nieuwe 
bestuur en de dagelijkse ontwikkelingen staat. Zo kunnen we de leden beter informeren over de stabiliteit 
van de afdeling en het functioneren van het bestuur.  

 
Met vooruitstrevende groet en mei golle groetnis,  
 
Namens de welgewaardeerde leden van de Rie fan Advys Janne Dam, Yoël Mahabier, Stan Beernink en Bart 
van Wijk,  

Sjirk Eildert Bruinsma Voorzitter Rie fan Advys JD Fryslân   
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Verkiezingen 
 

KasCo 
Beoogde periode: 1 jaar 
Naam: Eva Wierenga 
 
Motivatie: Afgelopen jaar ben ik lid geweest van de kasco. In het kader van continuïteit stel ik mij nogmaals 
verkiesbaar. 
 
 
 
Beoogde periode: 1 jaar 
Naam: Sjirk Bruinsma 
 
Motivatie: Ik doe het al een tijd, het lijkt mij verstandig om door te gaan. 
 

RFA 
Naam: Anne Bloembergen 
 
Motivatie: Na 2 superleuke bestuursjaren wil ik de afdeling meer vanaf de zijlijn gaan ondersteunen. Vanuit mijn 
perspectief weet ik hoe belangrijk het is dat er iemand is waar je naartoe kunt als je als bestuurder/voorzitter advies 
en/of een luisterend oor nodig hebt. Ik kijk er naar uit een nieuw, fris bestuur te adviseren en te coachen. 

 

Naam: Jeroen Bos 

Motivatie: In de afgelopen jaren heb ik me in het bestuur ingezet voor de afdeling. het afgelopen jaar heb ik het 
rustig aan gedaan voor de JD maar graag zet ik met weer in voor de afdeling. met de ervaring die ik binnen het 
bestuur heb opgedaan ga ik graag de adviserende rol bekleden die lid zijn van de RFA heeft. 
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Amendement Begroting 
Ambeg-01 Het is tijd voor een feestje 

Onderwerp  Activiteiten  

Indieners  Evert Bok, Anne Bloembergen, Stefan Melein, Steffan Venema 

Woordvoerders Stefan Melein 

Betreft  Begroting JD Fryslân 2022 

Schrap  Overige bestuurskosten € 100 
Politieke activiteiten:€150 
Winterevenementen:€50 
Campagne: €200 
Overige evenementen: €100 

Vervang door  Overige bestuurskosten: € 50 
Politieke activiteiten: €100 
Campagne: €50 
Lustrum: €400 

Toelichting Wij bestaan dit jaar 20 jaar! Dat betekent natuurlijk dat het tijd wordt voor een feestje. 
Daar moet echter wel geld voor vrij worden gemaakt, zodat we ook echt wat leuks 
kunnen organiseren. Het bestuur heeft met z’n allen gekeken waar we het 
gemakkelijkst het geld hiervoor kunnen vrij maken, en wij hebben gekozen om dit uit de 
Overige Bestuurskosten, Politieke activiteiten, Winterevenementen en de Campagne te 
halen, op basis van het feit dat vorig jaar deze posten ook niet ten volle zijn 
opgemaakt.    
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Ingediende voorstellen 
 

Amendementen op RES01 
AMRES01-01 Minderheden zijn ook klanten 
Indiener(s) Sjirk 
Woordvoerder Sjirk 
Betreft RES01 1.2 
Type Vervang 
Schrap Democratie mag nooit uitdraaien tot een tirannie van de meerderheid. Sommige rechten zijn 

van een dergelijk belang dat deze niet zomaar geschonden mogen worden door een simpele 
meerderheid. Dit betekent dat zowel het handelen van de overheid als het handelen van 
burgers door de wet kan worden beperkt zodra de rechten van medeburgers in het geding 
komen. Het zijn immers deze mensenrechten die de vrijheid van het individu beschermen. 

Vervang door In een democratie worden minderheden beschermd tegen een tirannie van de meerderheid. 
Sommige rechten zijn van een dergelijk belang dat deze niet zomaar geschonden mogen 
worden door een simpele meerderheid. Dit betekent dat zowel het handelen van de overheid 
als het handelen van burgers door de wet kan worden beperkt zodra de rechten van 
medeburgers in het geding komen. Het zijn immers deze mensenrechten die de vrijheid van het 
individu en minderheden beschermen. 

 

AMRES01-02 Brundtland bae 
Indiener(s) Sjirk 
Woordvoerder Sjirk 
Betreft RES01 1.4 Ecologie 
Type Vervang 
Schrap Hieronder verstaan wij een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generaties, 

zonder daardoor de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. 
Vervang door Hieronder verstaan wij een samenleving die voorziet in de behoeften van de huidige generaties, 

zonder daardoor de mogelijkheden van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun 
eigen behoeften te voorzien. 

 

AMRES01-02 Waren we maar verenigd 
Indiener(s) Sjirk 
Woordvoerder Sjirk 
Betreft RES01 1.3 Internationalisme 
Type Vervang 
Schrap Verenigd Koninkrijk der Nederlanden 
Vervang door Koninkrijk der Nederlanden 
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AMRES01-02 Maat, dit regelen we 
Indiener(s) Sjirk 
Woordvoerder Sjirk 
Betreft RES01 1.1 Vrijheid 
Type Vervang 
Schrap Wanneer er redelijke twijfel bestaat over de noodzaak van vrijheidsbeperkende wetgeving 

verkiezen de Jonge Democraten vrijheid boven al het andere. 
Vervang door Wanneer er redelijke twijfel bestaat over de noodzaak van vrijheidsbeperkende maatregelen 

verkiezen de Jonge Democraten vrijheid boven al het andere. 
 

Politieke Moties 
PM-01 Kedeng, Kedeng 

Onderwerp Treinspoor Afsluitdijk 

Indiener(s) Anne 

Woordvoerder Anne 

Constaterende dat - Niet iedereen de luxe heeft om over een auto te beschikken; 
- Treinreizen een duurzame manier van reizen is. 

Overwegende dat - De erg lange treinrit ertoe gaat leiden dat het Noorden en de randstad 
letterlijk en figuurlijk steeds verder uit elkaar komen te liggen; 

- De treinreis nog steeds onwenselijk lang is als het plan van de Lelylijn wordt 
doorgevoerd; 

- Door een spoorlijn over de afsluitdijk de kop van Noord Holland ook beter 
bereikbaar wordt. 

Spreekt uit dat - Dat het plan van de Lelylijn onvoldoende de reistijd verkort en er dus een 
spoorlijn over de afsluitdijk aangelegd moet worden.  

 
PM-02 Smeets is geen geïsoleerd incident 

Onderwerp Seksuele weerbaarheid jongens 

Indiener(s) Steffan 

Woordvoerder Steffan 

Constaterende dat - Gay dating-apps veel oudere gebruikers hebben die expliciet op zoek zijn 
naar jonge jongens; 

- Er in relatief weinig aandacht wordt besteed aan de seksuele weerbaarheid 
van jongens. 

Overwegende dat - Jongens die net hun seksualiteit ontdekken erg kwetsbaar zijn; 
- Het voor deze jongens soms nog moeilijk is om nee te zeggen; 

Spreekt uit dat - Er meer aandacht besteed moet worden aan de seksuele weerbaarheid van 
jongens. 
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