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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. Verantwoording Bestuur Bloembergen 
7. RFA 
8. Vragen aan het bestuur 
9. Uitreiking Jantine Mesiterprijs 
10. Pauze 
11. Afscheid Bestuur Bloembergen 
12. Inhamering Bestuur Venema, KasCo, RFA 
13. Presentatie beleidsplan 
14. Ingediende Voorstellen 
15. Sluiting 

 

 

 

 

 

20:00 – 21:30  
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Verantwoording Bestuur Bloembergen 

 
Voorzitter – Anne Bloembergen 
 
Lieve JDF’ers, 
 
Ik schrijf dit met een gemengd gevoel. Aan de ene kant ben ik supertrots op mijn bestuur en dat we er ondanks meerdere 
tegenslagen toch het beste van hebben gemaakt. Aan de andere kant is het jammer dat ons jaar alweer voorbij is en had 
ik nog veeel meer willen doen. Het was een jaar met ups downs: een jaar waarin we afscheid moesten nemen van een 
bestuurslid (maar er ook een topper bij kregen), we soms een activiteit hebben moeten annuleren wegens te weinig 
belangstelling, we lekker actief aan het campagnevoeren zijn geweest en opnieuw te maken kregen met coronaregels. 
We zijn onszelf tegengekomen, we hebben gelachen en we hebben geleerd. Het maakt mij ontzettend trots dat de helft 
van bestuur Bloembergen terugkeert in bestuur Venema. Het is een opluchting te zien dat er toch weer een compleet 
bestuur staat en ik kijk er naar uit om met ze samen te werken vanuit de RFA.  Ik kijk nu al uit naar leuke nieuwe 
activiteiten en hoop dat we toch meer mensen kunnen samenbrengen.  
Jongens, het ging niet altijd zoals we zouden willen en hoopten, maar aan de sfeer lag het niet!  
 
Tot ziens! 
 
Anne. 
 

Algemeen Secretaris – Steffan Venema 
Hey hey, 
 
Het bestuursjaar 2021-2022 komt vanaf tot haar eind en daarbij eindigt mijn rol als Algemeen Secretaris en start mijn 
(half) jaar als voorzitter van onze mooie afdeling. Afgelopen jaar was in mijn perceptie een lastig jaar. Het opstarten als 
bestuur verliep moeizaam met eerst een penningmeester die er mee stopte en toen we net waren begonnen volgde het 
bestuurslid Politiek & Pers. Toen we na die tegenslagen eindelijk een beetje waren opgestart stond de volgende 
tegenslag alweer voor de deur: weer een lockdown. In die periode was voor mij de motivatie ver te zoeken en dat was 
terug te zien in hoe ik presteerde als algemeen secretaris. Ik was vaak laat met mijn taken en dat remde ook de rest van 
het bestuur, daar bied ik mijn excuses voor aan. Tussen april en juli ging het een stuk beter en hebben we ook een aantal 
leuke activiteiten kunnen organiseren. In die periode stonden we ook voor de lastige taak om een nieuwe bestuur voor 
komend jaar te vinden, maar dat is zoals jullie vandaag zullen zien gelukkig gelukt!  
 
Ik wil graag mijn medebestuursleden bedanken voor de gezellige tijd samen en kijk uit naar het komende jaar! 
 
Groetjes, 
Steffan 
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Penningmeester – Stefan Melein 
Mijn eerste actief jaar bij de JD, en gelijk ook mijn eerste bestuursjaar. Na mijn eerste AAV, vorig jaar rond 
hetzelfde tijdstip, begon ik met frisse moed, enthousiasme, maar ook een tikje zenuwachtigheid. Ik vond 
het natuurlijk leuk om ergens aan mee te doen, maar ik had nog niet echt door wat dat allemaal zou 
inhouden, en hoe dat zich vorm ging geven. Wat de taken van een Penningmeester zou zijn, behalve dat je 
breed gezegd verantwoordelijk bent voor het geld, wist ik eigenlijk ook niet heel goed. Dat twee maanden 
na mijn allereerste AAV het land weer op slot ging, was dan ook een ontzettende domper, en voor mijn 
gevoel is dat een spook geweest die onze afdeling voor de rest van het bestuursjaar een beetje heeft 
achtervolgt. Toch kijk ik vooral met veel goede herinneringen terug naar dit afgelopen bestuursjaar. Ik heb 
kennis gemaakt met de JD als organisatie, ik heb ervaringen opgedaan en ik heb natuurlijk samen mogen 
werken met een ontzettend leuk en hecht bestuur. Vooral het zomercongres was voor mij een highlight, en 
heeft mij enthousiast gemaakt voor het doen van een vervolgjaar, maar dan als lid Politiek & Pers, waar ik 
hoop dat ik meer eigen invulling kan brengen. Dat niet alles dit jaar perfect liep, vind ik niet super 
verbazend, en ik denk ook niet dat wij als bestuur onszelf teveel daarvan de schuld te hoeven te geven 
Desalniettemin denk ik dat wij als bestuur kunnen spreken van een naar omstandigheden succesvol en 
leerzaam jaar. 
 

Bestuurslid Politiek & Pers – Evert Bok 
Hallo allemaal! Ik ben de afgelopen één derde jaar Pers & Politiek geweest van onze mooie afdeling. Zelf ben ik later 
ingestapt, door het stoppen van een ander. De eerste paar maanden van het afgelopen bestuursjaar heb ik dan ook niet 
meegemaakt. Wat betreft de maanden dat ik er wel was kan ik kort zijn, als penningmeester heb ik meer Pers & Politiek 
gedaan, dan in de functie zelf. Mijn belangrijkste rol bij het bestuur was het ondersteunen van de rest en het meedenken 
bij uitdagingen. Dat heb ik met plezier gedaan. De volgende P&P, Stefan, wens ik al het succes toe. Voor het nieuwe 
bestuur, het zal een mooi jaar vol nieuwe ervaringen worden. Veel succes en plezier 
 
Groet,  
Evert Bok 
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Schriftelijke Input RFA 
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Beleidsplan 
Voorwoord 
 
Voor je ligt het beleidsplan van het bestuur Venema 2022-2023. Wij beginnen dit nieuwe jaar met frisse moed 
en hopen dit om te zetten in een leuk bestuursjaar. Na 2 jaar Corona is de afdeling wat minder levendig dan 
dat hij in het verleden is geweest. Nu dat hopelijk achter de rug is, is het tijd om de afdeling weer te 
reanimeren en zo weer een hechte groep Fryske Jonge Democraten te creëren. Dit hopen wij te doen door 
zowel ludieke acties en evenementen te organiseren maar natuurlijk ook avonden met wat meer inhoud. 
Naast dat we uiteraard veel zullen leren, houden we het bier ook dicht bij hand.  
 
Met enthousiaste groet, 
 

Bestuur Venema  
 
Steffan Venema - Voorzitter 
 
Maico Zon – Algemeen secretaris 
 
Tim Miedema – Penningmeester 
 
Stefan Melein – bestuurslid Politiek & Pers 
 
Kristian van der Bij - bestuurslid Promotie & Ledenwerving 

 
Inleiding 
Dit beleidsplan is geschreven door het aankomende bestuur Venema I en heeft betrekking op het jaar 2022-
2023. In dit beleidsplan schetst het bestuur het kader waarbinnen zij wil gaan opereren dit jaar en welke 
doelen zij zichzelf stelt. Het beleidsplan ligt zo dicht mogelijk  tegen de kern aan waar de Jonge Democraten 
voor staan. In dit beleidsplan neemt het bestuur je  mee in haar plan voor de afdeling door in te gaan op 
politiek, scholing en activiteiten, verkiezingen  en ten slotte promotie en ledenwerving.  
 
 

De afdeling 
Na enige turbulente jaren is het aantal actieve leden bij JD Friesland wat afgebrokkeld. Om deze trend om 
te draaien en JD Friesland weer een gezellige afdeling te maken zullen wij ons voornamelijk focussen op 
het activeren van leden het koesteren van politieke betrokkenheid bij JD Friesland. Dit willen we onder 
andere bereiken door een enquête onder onze leden te verspreiden waarmee we gaan inventariseren waar 
de behoeftes liggen.  
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Politiek 
Werkgroep politieke inhoud 
Wij ambiëren om dit jaar weer een werkgroep voor politieke inhoud in het leven te roepen. Het doel van deze 
werkgroep zal zijn om leden de mogelijkheid te geven om zich uit te spreken over wat zij politiek belangrijk 
vinden. Op dit moment is het plan om één keer per maand bij elkaar te komen. Het bestuurslid Pers en Politiek 
is dan verantwoordelijk om het gesprek te leiden en met politieke/maatschappelijke stukken te komen, en die 
ter discussie te stellen. Wij hopen natuurlijk dat mensen motiveert om actief te worden. 

Contact D66  
Er moet een duidelijke kernboodschap vanuit ons Regionaal Politiek Programma (RPP) worden uitgedragen 
naar een aantal lokale Friese gemeentelijke D66 fracties  en de  D66 fractie van de Provinciale Staten van 
Fryslân. Wij zullen ons best doen om de lijntjes tussen onze verenigingen kort te houden. 

Contact PJOs 
Bij het organiseren van activiteiten kan het betrekken van andere politieke jongerenorganisaties (PJO's) 
veel voordelen met zich meenemen. Daarom vinden wij het belangrijk dat het goede contact met andere 
PJO's sterk blijft. Dit ambiëren wij door onder andere actief met groepen zoals de Provinciale Ronde Tafel 
(PROTA) en Tienskip mee te doen, zodat wij hieruit meer jongeren kunnen bereiken. 

Dinsdag Dosis 
De Dinsdag Dosis staat nu al een tijdje op non actief. Het zou ons leuk lijken om deze opnieuw in het leven te 
roepen. Hierbij zal de focus liggen op lokale, actuele thema’s. Het streven is om eens per maand een Dinsdag 
Dosis te publiceren. Het bestuurslid politiek en pers is verantwoordelijk voor de vormgeving en het 
publiceren van de Dinsdag Dosis, maar we willen andere bestuursleden ook de mogelijkheid geven om te 
schrijven over onderwerpen die zij zelf aan het hart gaan.   
  
  

Opiniestukken  
Het doel is om aankomend jaar meerdere opiniestukken te schrijven en deze op te sturen naar zowel de 
grotere als kleine lokale kranten. Wij vinden het namelijk belangrijk dat de JD haar eigen politieke stem in de 
media hoorbaar kan maken. Hiervoor zal wel  vooraf de lokale D66 fracties worden ingelicht.  

Verkiezingen  
In maart 2023 staan de Provinciale staten verkiezingen  op de planning.  Het bestuur zal zoals eerder 
aangegeven weer volop de samenwerking opzoeken met D66.  

Profilering 
In het verkiezingsjaar wil het bestuur zich profileren net als voorgaand jaar. Het bestuur benadrukt de 
overtuiging dat het belangrijk is dat jongeren in een verkiezingsjaar duidelijker kunnen zien waar verschillende 
politieke partijen voor staan. Verder ziet het bestuur in dat in een verkiezingsjaar het geluid richting D66 
anders kan zijn dan in andere jaren. Dit jaar wil het bestuur tegenover D66 eigen geluid laten horen en voor het 
eigen programma staan. Het is dan ook een streven om duidelijk het JD geluid te laten horen in de Provinciale 
Staten.  
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Scholing en Activiteiten  
Het bestuur streeft er naar 2 activiteiten per maand op te zetten. Deze activiteiten zullen fysiek plaatsvinden. 
Dit wordt voornamelijk gedaan in Leeuwarden en omstreken.  

Debat 
Het bestuur streeft er naar om debatten met verschillende organisaties te organiseren. Het bestuur wil de 
debatten organiseren voor onze leden, zodat de leden zichzelf op deze manier verder kunnen ontwikkelen in 
hun retorische vaardigheden. Met verschillende organisaties bedoeld het bestuur onder andere: andere 
Politieke Jongerenorganisaties, andere JD afdelingen, D66 Fryslân en indien mogelijk leuke discussies met 
personen uit het werkveld wie mogelijk een andere visie hebben dan de JD. 

Trainingen 
Het bestuur wil de leden voorzien van een aantal trainingen en heeft hierbij het voornemen de trainingen te 
linken aan actualiteiten en grote thema’s die relevant zijn voor de Jonge Democraten Fryslân. Met deze 
trainingen wil het bestuur de leden helpen met de ontwikkeling van verschillende vaardigheden. 

 

Activiteiten 
Uiteraard wil dit bestuur het jaar weer vol plannen met ludieke, maar ook leerzame activiteiten. De 
activiteiten zullen voornamelijk in Leeuwarden en omstreken plaatsvinden. Het bestuur streeft er wel naar 
dat ieder lid makkelijk toegang heeft tot zoveel mogelijke activiteiten. Hoewel de meeste activiteiten een 
leerzaam doel hebben is het ook ons streven om gezellige activiteiten te organiseren voor het koesteren van 
een amicale sfeer. 
 

Promotie en ledenwerving 
Uiteraard wil het bestuur een zo groot mogelijke  groep nieuwe en diverse leden aan de Jonge Democraten 
Fryslân binden. Wat misschien nog wel belangrijker is, is er voor te zorgen dat de huidige leden zo actief 
mogelijk blijven/worden.  

Sociale media 
Ook dit jaar is het idee dat een actieve inzet van sociale media opnieuw een belangrijke rol gaat spelen. Het 
bestuur wil graag  foto’s die aanspreken en van hoge kwaliteit zijn (ook om een database van mooi 
beeldmateriaal te gaan aanleggen). Na (of tijdens) iedere activiteit worden sfeerbeelden geplaatst op sociale 
media. Daarnaast is het plan om meer hashtags gebruiken, aangezien op die manier meer mensen bereikt 
kunnen worden.   
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Ledenmanagement 
Bij niet (meer) actieve leden gaan we inventariseren wat zij willen van de JD en waar zij energie uit halen, 
zodat ze (weer) actief worden. Het bestuur gaat nieuwe leden eenmalig telefonisch benaderen.  Zo snel 
mogelijk na aanmelding zal de betreffende persoon door het bestuurslid promotie en ledenwerving worden 
gebeld. In deze inleidende gesprekjes wordt een nieuw lid vooral aangemoedigd om naar de eerstvolgende 
activiteit te komen. Mocht die persoon toestemming geven, dan verloopt het verdere contact via 
WhatsApp.  Doel van het bestuur is ook om (nieuwe) leden veel te betrekken bij landelijke activiteiten.  

Promotie van activiteiten 
Elke maand, op  de 25e , gaat er een nieuwsbrief de deur uit.  Dat is dan ook direct de deadline om een 
maandplanner en  promotie berichtjes af te hebben. Vervolgens worden de promotie berichtjes  2 weken van 
te voren geplaatst  in de  leden groepsapp.   Twee  of drie  dagen van te voren  of  op dezelfde dag worden 
individueel reminders verstuurd. Daarvoor is het belangrijk dat er geïnventariseerd wordt welke leden actief 
zijn, om die te kunnen benaderen voor de promotie van activiteiten. 
 

Overdracht  
Het is noodzaak dat de kennis en ervaring die dit jaar en voorgaande jaren opgedaan is,  ordelijk en duidelijk 
wordt overgedragen aan een volgend bestuur in 2023. Hiervoor is een mooi overdrachtsboek met alle 
informatie die specifiek voor afdeling Fryslân relevant is. Daarnaast worden contactgegevens van externen 
gearchiveerd en overgedragen. Hierbij kan gedacht worden aan D66 maar ook andere belangrijke 
stakeholders zoals andere jongerenorganisaties, locaties en andere PJO´s.   
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Ingediende Voorstellen 
Organisatorische Moties 

ORGANIMO-01 Inhoudelijke kletspraat met de JDF kletspot 

Onderwerp Politieke inhoud bij de borrel 

Indiener(s) Steffan Venema 

Woordvoerder Janne Dam 

Constaterende dat: • Borrels bij de JDF super gezellig zijn. 
• JDF'ers het ook heel leuk vinden om over de politiek te praten. 
• Bij de borrel weinig over de politiek gepraat wordt. 

Overwegende dat: • Het leuk zou zijn als er een mooie inhoudelijke discussie ontstaat bij de borrel en je zelf 
niet heel hard na hoef te denken welk onderwerp je in de lucht gooit. 

Spreekt uit dat: • Het bestuur een JDF kletspot maakt. In de kletspot zitten kaartjes met politieke 
stellingen opgemaakt in de JD huisstijl.  

• Dat ieder nieuw lid weer een nieuwe stelling moet bedenken en het bestuur bij de eerst 
volgende activiteit deze stelling op een kaartje in de JD huisstijl in de pot heeft gedaan.   

• Het bestuur verantwoordelijk is om deze pot na elke activiteit op tafel te zetten. 

Toelichting Je komt voor inhoud en blijft voor de politieke gezelligheid 
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