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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. Verkiezingen 
7. Pauze 
8. Verkiezingsuitslag 
9. Sluiting 
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Verkiezingen 
 

Voorzitter 
Beoogde periode: ½ jaar 
Naam: Steffan Venema 
 
Motivatie: Na een jaar secretaris te zijn geweest van onze prachtige afdeling zou ik graag nog een halfjaartje doorgaan, 
maar nu in de positie van voorzitter. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad bij de JDF, en daarom zet ik me graag in 
om deze afdeling in stand te houden.  
  

Algemeen Secretaris 
Beoogde periode: ½ jaar 
Naam: Maico Zon 
 
Motivatie: Ik ben nu voor een korte tijd actief binnen de JD hier in Friesland en toen ik gevraagd werd om bij het bestuur 
te komen leek mij dat meteen leuk. Niet alleen om echt wat te doen binnen de JD maar ook de ervaringen die ik hier zou 
krijgen. Ik ben een persoon die van alles wilt weten en wat er gaat gebeuren en wanneer wat is en ga zomaar door en 
daarom denk ik dat ik een goede algemeen secretaris zou zijn. Echter wel voor half jaar om te zien of het goed gaat.  
 

Penningmeester 
Beoogde periode: 1 jaar 
Naam: Tim Miedema 
 

Motivatie: Ik vind het belangrijk dat JD actief is in het noorden en daar wil ik aan meehelpen. Verder geloof ik dat 
deze functie mij verschillende groei mogelijkheden zal geven op professioneel en persoonlijke vlakken. 
 
Eventuele vragen/verder wil ik nog kwijt: Ik ben eerder heel kort penning meester geweest maar heb die functie niet 
kunnen uitvoeren door persoonlijke omstandigheden deze. Ik wil deze uitdaging wel hebben ervaren en zal mijn uiterste 
best doen in de functie als ik wordt verkozen. 
 

Bestuurslid Politiek en Pers 
Beoogde periode: 1 jaar 
Naam: Stefan Melein 
 
Motivatie: Wil heel graag nog een jaartje door omdat ik het ontzettend naar mijn zin heb gehad. Ik wil me 
graag kandideren voor de positie politiek omdat ik het leuk vind om ergens wat van te vinden, en 
ik wil daar in de kaders van het JD graag wat mee doen. 
 

Bestuurslid Promotie en Ledenwerving 
Beoogde periode: 1 jaar 
Naam: Kristian van der Bij 
 
Motivatie: Het afgelopen jaar heb ik mij zelf beperkt ingezet voor de Jonge Democraten en door bestuurslid te worden 
kan ik betrokken worden binnen de vereniging en het ook vooral goed leren kennen. Ook heeft Anne geholpen mij 
enthousiast te maken voor het bestuur en lijkt het mij erg interessant om zelf mensen te betrekken bij de organisatie, 
omdat ik zelf weet hoe je je een beetje op de oppervlakte kan houden en het toch leuker is meer betrokken te zijn, er zit 
namelijk een motivatie achter je lidmaatschap bij de Jonge Democraten.  
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