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Agenda 
 

20.00 

Opening Installatie TVZ & SNC  

Vaststellen agenda & notulen vorige AAV  

Mededelingen  

 

20:05 

Bestuursverantwoording  

 

20:30 

Inhoudelijk blok 

 

21.00 

Verkiezingsblok 

 

21.50 

Presentatie beleidsplan bestuur Sluis I 

 

22.00 

Afsluiting 
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Mededelingen 

Bestuursverantwoording 

Inhoudelijk blok 
Organisatorische moties 

ORGMO01 Aan de JDAmsterdamse Grachten 

Onderwerp AAV-lied 

Indiener(s) Florian Konings 

Woord-
voerder 

Florian Konings 

Constate-
rende dat: 

- Er een huis aan de gracht staat in oud Amsterdam 
- iemand als jochie van acht daar bij grootmoeder kwam 
- er ergens een vreemde meneer in het kamertje voor zit 
- er ook vaak zolders worden omgebouwd tot kantoor 
- op veel plekken in de stad alleen de bomen hoog boven het verkeer dromen 
- er op het water een bootje gaat, net als weleer 

Overwe-
gende dat: 

- Bepaalde dingen goed zijn voor binding binnen de afdeling 
- Op het congres meermaals dit lied ten gehore is gebracht door mensen van binnen 
en buiten Amsterdam 
- Een lied om een officieel moment af te sluiten een mooie traditie kan vormen 

Spreekt uit 
dat: 

De leden het bestuur verzoeken om een HR-wijziging in te dienen die het verplicht 
om een AAV te eindigen met "Aan de Amsterdamse Grachten" gecomponeerd door 
Pieter Goemans, en gezongen door Wim Zonneveld, of een andere vertolking van dit 
lied. 

Toelichting https://www.youtube.com/watch?v=MhdQ59LHorQ&ab_channel=KimL  
 

AR-wijzigingen 
AMAR01 KasCo kandidaten moeten ook verkozen worden 

Onder-
werp 

KasCo verkiezingen 

Indie-
ner(s) 

Isa Luiten 

Woord-
voerder 

Isa Luiten 

Betreft: Hoofdstuk 2, artikel 4 

Voeg toe: 4. Om verkozen te worden tot KasCo lid dient een lid het sollicitatieformulier voor de 
beoogde functie in te vullen. Deze is aan te vragen door een lid van het afdelingsbe-
stuur te benaderen. De sollicitatie moet uiterlijk 3 dagen (72 uur) voor aanvang van 
de eerstvolgende AAV worden opgestuurd naar de secretaris. 

Toelich-
ting 

Moet ook ergens in het AR staan, toch? 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MhdQ59LHorQ&ab_channel=KimL
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Verkiezingsblok 
Rowan Panhuis  \  kandidaat Penningmeester 
 

Voornaam Rowan 

Tussenvoegsel  

Achternaam Panhuis 

Opleiding/baan Bachelor Rechtsgeleerdheid 

Beoogde functie Penningmeester 

Beoogde periode 2020-2021 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Niet aan de orde. 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Behalve een aantal bijbaantjes is er geen sprake van benoemenswaardige ervaring.  

 

Lid van politieke organisaties 

Lid van D66 en de Jonge Democraten  

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

Niet aan de orde.  

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

In het afgelopen schooljaar heb ik een minor fiscaal recht gevolgd. Onder deze minor viel 
ook het vak bedrijfseconomie. Bij dit vak heb ik onder andere de basis van het 
jaarrekeningenrecht geleerd en geleerd hoe een jaarrekening daadwerkelijk opgesteld 
dient te worden. Na het volgen van bedrijfseconomie heb ik besloten dat ik voor mijn 
masteropleiding ook deze kant op wil. Hierbij sluit de ervaring van penningmeester dus 
goed aan. Het lijkt mij dus ook erg leuk om bij de Jonge Democraten praktische ervaring 
op te doen.  
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Sarah Rahali  \  kandidaat bestuurslid Profilering 
 

Voornaam Sarah 

Tussenvoegsel  

Achternaam Rahali 

Opleiding/baan 5 havo 

Beoogde functie Bestuurslid Profilering 

Beoogde periode 1 jaar 

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid 'intern' Team Azië, lid van het debatteam, lid van de politieke commissie, lid van 
werkgroep Europa   

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Jongerenambassadeur D66 Zaanstad  

 

Lid van politieke organisaties 

D66 

 

Lid van maatschappelijke organisaties 

- 

 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Al sinds ik lid ben van de JD heb ik mijzelf vol enthousiasme ingezet om zo actief mogelijk 
te zijn, en zo veel mogelijk voor verschillende werkgroepen iets te kunnen betekenen. 
Toen ik de vacature voor bestuurslid Profilering zag, was ik al gelijk geïnspireerd om 
hiermee aan de slag te gaan.  
 
Mijn sterkste punten zijn mijn creativiteit, mijn communicatieve vaardigheden en mijn liefde 
voor schrijven. Jarenlang heb ik ervaring opgedaan met het promoten van evenementen 
voor vrienden en kennissen door verschillende opdrachten uit te voeren: zoals het creëren 
van posters voor evenementen, het schrijven van teksten voor flyers, en het maken van 
tekeningen voor digitale banners.  
Daarnaast is het ook mijn passie om contact te leggen met anderen, en op de lange 
termijn deze banden aan te houden. Dit geeft mij energie en ik hoop deze energie en dit 
enthousiasme ook op anderen over te brengen. Dit uit zich ook in mijn huidige rol als 
Jongerenambassadeur voor D66 Zaanstad; het spreken met, en enthousiasmeren van 
verschillende jongeren met diverse achtergronden, en de resultaten hiervan presenteren 
bij de D66-fractie. De ervaring die ik bij deze functie heb opgedaan, zou ik graag willen 
toepassen en verder willen ontwikkelen als bestuurslid Profilering bij de JDA.  
 
Graag zou ik dit ook nog mondeling willen toelichten, en hierbij mijn enthousiasme over te 
brengen, bij de AAV.  
 
Met vriendelijke groet, 
Sarah Rahali  
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JDA-er van het jaar 
 

Afscheid bestuur Eelmand V 
 

Installeren bestuur Sluis I 
 

Presentatie beleidsplan bestuur Sluis I 
Klik hier om het beleidsplan 2021-2022 te downloaden. 

 

Afsluiting 

https://jongedemocraten.nl/wp-content/uploads/Beleidsplan-eindversie.pdf

