
AAV-overzicht 

13 januari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemaakt door: Janne Dam 

Algemeen Secretaris 



2 
 

Inhoudsopgave 

 
Agenda         3 

Schrifteijke Update RFA       4 

Ingediende voorstellen       5 

a. Jaarrekening 2020 

b. Amendementen op het AR 

c. Amendementen op het RPP 

Kandidaat KasKo        10  

Nieuwe bestuursleden       11  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

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. Werkgroep Politiek 

9. Werkgroep Campagne 

10. Boekenclub 

11. Jaarrekening 

12. Pauze 

13. Ingediende voorstellen  

14. Verkiezing KasKo kandidaat 

15. Inhamering nieuwe bestuursleden 

16. Sluiting 

 

19:00-21:00 

                                                Zoom 

                      In jouw huiskamer 
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Update RFA 
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Ingediende voorstellen 
 

A. Jaarrekening 2020 
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B. Amendementen op het AR 

AMAR01 Voorspoedige Spoedpraatjes 

Indiener Janne Dam 

Woordvoerder Janne Dam 

Betreft AR, Hoofdstuk 2, art. 11 

Schrap  Artikel 11 – behandeling voorstellen  
 
1. Indieners van een voorstel krijgen twee minuten spreektijd om hun voorstel 
toe te lichten en te beargumenteren en na behandeling van het voorstel één 
minuut om te reageren op insprekers. 
2.Leden die willen inspreken krijgen hiervoor één minuut spreektijd. 
3.Indieners van resoluties krijgen drie minuten tijd om hun voorstel toe te 
lichten en te beargumenteren en twee minuten om te reageren op insprekers. 
4.De technisch voorzitter mag een voorstel voor een procedure in stemming 
brengen 
5.Een lid in de AAV mag een motie van orde indienen om de spoedprocedure 
van toepassing te verklaren 
6.Wanneer de spoedprocedure wordt ingesteld krijgen indieners van een 
voorstel één minuut spreektijd om hun voorstel toe te lichten en te 
beargumenteren en na behandeling van het voorstel een halve minuut om te 
reageren op insprekers. 
7.Leden die willen inspreken krijgen als de spoedprocedure is ingesteld een 
halve minuut spreektijd. 
8.Resoluties kunnen niet onder de spoedprocedure worden behandeld 

Vervang door Artikel 11 – behandeling voorstellen 
 

1. Indieners van een voorstel krijgt één minuut spreektijd om hun 
voorstel toe te lichten en te beargumenteren en na behandeling van 
het voorstel een halve  minuut om te reageren op insprekers. 

2. Leden die willen inspreken krijgen hiervoor een halve minuut 
spreektijd 

3. Indieners van resoluties krijgen 2 minuten tijd om hun voorstel toe te 
lichten en te beargumenteren en één minuut om te reageren op 
insprekers. 

 

AMAR02 Politieke werkgroepen 

Indiener Yoël Mahabier 

Woordvoerder Yoël Mahabier 

Betreft AR, Hoofdstuk 4, art. 18 
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Voeg toe  Artikel 18. Politieke Werkgroepen 
 
1. De afdeling kan één of meerdere politieke werkgroepen kennen, deze 
worden opgericht door het bestuur (bij een bestuursbesluit) of de AAV (via een 
organisatorische motie).  
2. De werkgroepen hebben tot doel te zorgen voor verdieping in politiek of een 
bepaald politiek thema.  
3. De werkgroep(en) vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur.  
4. De werkgroep(en) kunnen door de AAV worden opgeheven, door middel 
van een organisatorische motie.  
5. Een werkgroep kan door het bestuur buiten werking worden gesteld, dit 
gebeurt bij bestuursbesluit, treed in werking na bekendmaking aan de 
werkgroepvoorzitter en geldt tot aan de eerstvolgende AAV.  
6. Bij buitenwerkingstelling kan een werkgroep geen voorstellen meer 
indienen als bijzonder orgaan op de volgende AAV.  
7. De werkgroep(en) worden geleid door een door het bestuur benoemde 
voorzitter, deze is namens het bestuur verantwoordelijk voor de werkgroep.  
8. De voorzitter van een werkgroep wordt voor onbepaalde tijd benoemt. 
9. Een werkgroep dient uit minimaal drie leden te bestaan, inclusief de 
voorzitter van de werkgroep.  
10. De werkgroepvoorzitter benoemt leden tot de werkgroep en doet hiervan 
melding bij het bestuur.  
11. De werkgroepvoorzitter kan op elk moment, op eigen initiatief, aftreden. 
12. De werkgroepvoorzitter kan door het bestuur worden ontslagen.  
13. Iedereen mag lid van een werkgroep worden.  
14. De werkgroepvoorzitter kan een bestuurslid of lid van een ander bijzonder 
orgaan zijn.  
15. Als uitzonderingen op lid 14, kunnen nooit tot werkgroepvoorzitter worden 
benoemt:  
a.de voorzitter;  
b. het bestuurslid belast met politiek;  
c. de voorzitter van de raad van advies.  
16. Een werkgroep voorziet, samen met het bestuur, in zijn eigen orde.  
17. Het afdelingsbestuur mag minimumeisen stellen aan het functioneren van 
werkgroepen, deze dienen op schrift te worden gesteld, met de leden te 
worden gedeeld en voor alle in de afdeling aanwezige werkgroepen te gelden. 

 

AMAR03 Ondersteunende teams 

Indiener Yoël Mahabier 

Woordvoerder Yoël Mahabier 

Betreft AR, Hoofdstuk 4, art. 19 
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Voeg toe  Artikel 19. Ondersteunende Teams  
 
1.Ondersteunende Teams voeren organisatorische of inhoudelijke taken uit 
binnen de Afdeling.  
2.Ondersteunende Teams kunnen worden ingesteld door het bestuur of de 
AAV (via een organisatorische motie). Bij het instellingsbesluit wordt 
omschreven wat de taken en bevoegdheden van het Ondersteunende Team 
zijn en eventueel voor welke periode een team bestaat.  
3.Ondersteunende Teams vallen onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
4.Het bestuur benoemt leden van ondersteunende teams.  
5.Het bestuur of de AAV (via een organisatorische motie) kan besluiten een 
Ondersteunend Team op te heffen.  

 

AMAR04 Commissies Ad Rem 

Indiener Yoël Mahabier 

Woordvoerder Yoël Mahabier 

Betreft AR, Hoofdstuk 4, art. 20 

Voeg toe  Artikel 20. Commissies Ad Rem 
 
1.Een Commissie Ad Rem heeft als taak om verslag uit te brengen over een 
bepaald onderwerp aan de AAV of het Bestuur. 
2.De AAV (via een organisatorische motie) of het bestuur kan een Commissie 
Ad Rem instellen. Bij het instellingsbesluit wordt verder omschreven wat de 
taken en de bevoegdheden van de Commissie Ad Rem zijn.  
3.Een Commissie Ad Rem bestaat uit een oneven aantal leden. 
4.Een Commissie Ad Rem benoemt een voorzitter uit zijn midden.  
5.Een Commissie Ad Rem ontvangt alle relevante documenten, zowel op 
initiatief van het bestuur als op aanvraag.  
6.Leden van de commissie worden door het bestuur benoemt.  
7.Wanneer de AAV een commissie Ad Rem instelt, kan deze een aantal 
kandidaat-leden aan het bestuur voordragen, als onderdeel van het 
instellingsbesluit. 
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C. Amendementen op het RPP 

AMRPP01 Subsidie voor iedereen 

Onderwerp Eigen universiteit 

Indieners Janne Dam 

Woordvoerder Janne Dam 

Betreft RPP Hoofdstuk 6, artikel 6.2 Eigen universiteit  

Schrap De Jonge Democraten Fryslân is voorstander van de huidige subsidieregeling 
voor scholieren uit Friesland die een studie aan het University College Fryslân 
mogelijk maakt. Naast dit soort initiatieven die het aantrekkelijk maken voor 
Friese vwo-scholieren om hier te blijven en te excelleren, moet de provincie 
beleid hebben om jong talent elders uit Nederland hierheen te halen 

Vervang door De Jonge Democraten Fryslân is geen voorstander van de subsidieregeling 
voor Friese scholieren die gaan studeren aan de University College Fryslân. 
Een financiële compensatie zou niet moeten afhangen van de geografische 
plaats waar iemand zijn voortgezet onderwijs diploma heeft gehaald.  
 
Hiervoor in de plaats zijn Jonge Democraten Fryslân voor een regeling waar 
alle scholieren die willen studeren aan de UFC aanspraak op kunnen maken, 
mits ze in Friesland gaan wonen. 

Toelichting http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Frysl
%C3%A2n/609483/CVDR609483_2.html  

 

 

 

 

 

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Frysl%C3%A2n/609483/CVDR609483_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Historie/Frysl%C3%A2n/609483/CVDR609483_2.html
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Kandidaat KasKo 

 
Yoël Mahabier – 19 jaar 

Beoogde Functie: lid KasCo 
   
Beoogde periode: Half jaar  
 
Motivatie:  Het lijkt mij leuk om onderdeel uit te mogen maken van 
de Kasko van de JD Fryslân. Een aantal jaar geleden is dit de eerste 
functie die ik heb vervuld en het lijkt me leuk om deze (alsmede mijn 
verdere opgedane) ervaring in te zetten om de penningmeester te 
ondersteunen en om de financiën van de afdeling te controleren. De reden dat ik me niet eerder heb 
gekandideerd voor deze functie is omdat mij nog geen decharge is verleend van mijn 
bestuursperiode, maar na het (als het goed is) goedkeuren van de jaarrekening is dit wel het 
geval.  Een Kasko met meer leden staat altijd sterker en is in het belang van de afdeling.  
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Nieuwe bestuursleden 
Onderstaand de motivatie tekstjes waarmee de nieuwe bestuursleden zich gekandideerd 

hebben. Ze zijn inmiddels verkozen en worden op de AAV ingehamerd. 

 

 

 

Penningmeester 

Evert Bok – 20 jaar 

Beoogd functie: Penningmeester 

Beoogde periode: Half jaar 

Motivatie:  

Beste Jonge Democraten Fryslân leden,   

Mijn naam is Evert Bok ik ben twintig jaar jong en ik wil nog 
een half jaartje door als  penningmeester. Ik ben een 
derdejaars student Bestuurskunde & 
Overheidsmanagement  aan de Thorbecke Academie 
Leeuwarden. Graag wil ik nog even door, middels deze 
brief  hoop ik u allen ervan te overtuigen dat ik uw volgende 
penningmeester moet worden.  

In eerste instantie was mijn kandidatuur maar voor een half 
jaar in plaats van een jaar zoals  mijn medebestuurders, dit had als reden dat ik origineel eind januari af zou 
vliegen om een  half jaar in Litouwen te studeren, maarja Corona dus ik ben het komende half jaar nog 
in  Friesland.   

Nu wil ik door omdat ik mij het afgelopen half jaar heb ik met veel plezier onze financiën bij  heb gehouden. 
Met name het samenwerken met mijn medebestuurders is een belangrijke  reden voor mij om door te 
willen. Tevens denk ik dat mijn aanblijven de continuïteit in het  bestuur verhoogd. Daarnaast denk ik dat 
ik nog genoeg heb toe te voegen aan dit bestuur,  al is het alleen maar een droge grap tussendoor.  
Dank dat u mijn motivatie hebt gelezen. Ik kijk er naar uit om op de volgende AAV 
mijn  kandidaatstelling nader toe te lichten.   
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Jonge Democraten Fryslân boppe,  
Evert Bok  

Bestuurslid Organisatie  

Marise Bos – 24 jaar 
 

Beoogd functie: Bestuurslid Organisatie 

Beoogde periode: Half jaar 

 

 

 
4 Jaar geleden ben ik ook bestuurslid geweest bij onze afdeling. Ik heb toen met veel plezier de functie 
promotie en organisatie gedaan. Daarna ging ik reizen, maar voordat ik weg ging wist ik al dat ik het leuk zou 
vinden om weer actief te worden bij onze afdeling.  
 
Dus even een fastforeward naar een maand geleden, ik hoorde dat de functie organisatie nog open stond. 
Dus ik heb gelijk contact opgenomen met Jeroen, dat leek me wel heel tof. Eigenlijk vond ik organisatie ook 
nog het leukste onderdeel van mijn functie. Ook al heb ik deze functie al eerder gehad, toch denk ik dat ik er 
ook nu weer veel van kan leren. Zo moeten veel activiteiten namelijk online georganiseerd worden vanwege 
corona. Ook is dit natuurlijk een ander bestuur dan waar ik destijds in zat. Ze zullen ongetwijfeld 
bestuursvergaderingen anders aanpakken, hebben andere meningen over wat belangrijk is om uit te voeren 
en wat niet.  

 


