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Agenda  
 

19:50  

• Inloop 

20.00  

• Opening Installatie TVZ & SNC   

• Vaststellen agenda & notulen vorige AAV   

• Mededelingen   

  

20:10  

• Bestuursverantwoording   

 

20:20  

• Inhoudelijk Blok  

 

21:00 

• Verkiezingsblok 

  

21:30 

• Afsluiting AAV 
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 Bestuursverantwoording 

 

 

 

 

 
Toelichting door Vincent Sluis I Voorzitter JDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:voorzitteramsterdam@jongedemocraten.nl
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Inhoudelijk blok 
 

PM01 ‘Excuses, er zijn nog 37 duizend wachtenden voor u.’ 

Onderwerp Transparantie over de reële wachttijden in de GGZ 

Indiener(s) Sarah Rahali 

Woordvoerder Sarah Rahali 

Constaterende 

dat: 

● Verzekeraars en zorgaanbieders afspraken hebben gemaakt 

over de maximaal aanvaardbare wachttijd (De Treeknorm; in 

totaal 14 weken). 

● Mensen met (ernstige) psychische problematiek nog lang niet 

overal op tijd, volgens de Treeknorm, terecht kunnen voor 

psychische hulp. 

● Er grote verschillen zijn tussen de vermelde wachttijd op de 

verwijsbrief en de werkelijke wachttijd. 

● Patiënten momenteel vaak zelf het initiatief moeten nemen 

om de daadwerkelijke wachttijd te achterhalen. 

Overwegende dat: ● Onduidelijkheid over de wachttijden tot verwarring en verdere 

verslechtering van psychische klachten leidt. 

● Het de taak is van de zorgverlener om de patiënt zo min 

mogelijk te belasten tijdens dit proces. 

● Het nodig is om transparant te communiceren over de 

wachttijden. 

Spreekt uit dat: Op de verwijsbrief de reële wachttijd vermeld moet worden. 

Toelichting Vaak wordt al gelijk door huisartsen aangegeven dat de wachttijd 

afwijkt van de tijd die wordt vermeld wordt op de verwijsbrief en op de 

website van de zorginstelling. Echter hebben de huisartsen vaak geen 

overzicht van hoe lang de wachttijd daadwerkelijk zal zijn, waardoor 

de patiënt in onzekerheid de behandeling moet afwachten. Ook biedt 

de Treeknorm geen zekerheid meer, door de overbelasting van de 

GGZ en de hieruit volgende zorgcrisis. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6  
  

 

PM02 Afschaffing van bonus op het niet-biologisch geproduceerd vlees. 

Onderwerp Klimaat, Biologisch vlees 

Indiener(s) Mart Wijnman 

Woordvoerder Mart Wijnman 

Constaterende 

dat: 

● Vlees verantwoordelijk is voor 40 procent van de 

broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van al het 

voedsel voor de gemiddelde Nederlander. 

● 1 op de 3 Nederlanders hun boodschappen grotendeels 

baseert op bonus-artikelen. 

● Niet-biologisch vlees vaak al goedkoper is dan biologisch 

vlees. 

Overwegende dat: ● De JD al voorstander is van een anti-bonusbeleid op 

ongezonde producten. 

● Mensen meer niet-biologisch zullen kopen als je dit met 

aanbiedingen nog goedkoper maakt, waardoor ook de 

productie zal stijgen. 

● Er bij meer productie ook meer water gebruikt zal moeten 

worden en de CO2-uitstoot hoger wordt. 

Spreekt uit dat: Er een bonus-verbod moet komen op milieuonvriendelijk (niet-
biologisch geproduceerd) vlees. 

Toelichting Zoals iedereen wel weet blijft de temperatuur van de aarde maar 

stijgen, is de CO2-uitstoot van de mens nog steeds ontzettend hoog 

en draagt de productie van vlees daar aanzienlijk aan bij. Tegelijkertijd 

wordt het consumenten nog steeds moeilijk gemaakt om duurzaam 

vlees te kiezen: niet-biologisch vlees is vaak al goedkoper, nog los van 

de aanbiedingen die er vaak zijn. 

In lijn met een eerder aangenomen motie voor een bonusverbod op 

ongezonde producten, stelt deze motie eenzelfde verbod voor op 

(extra) milieuonvriendelijk vlees. 

 
 

PM03 Ik wil niet inbreken om de Nachtwacht te kunnen zien 

Onderwerp Gratis toegang musea 

Indiener(s) Julian Talma 

Woordvoerder Julian Talma 

Constaterende 

dat: 

● Musea al snel twintig euro per persoon kosten; 

● Veel jongeren een dergelijk bedrag niet kunnen betalen of dit 

niet over hebben voor een museumbezoek; 

● Een studentenkaart lang niet overal gratis toelating of zelfs 

korting biedt; 

● Musea in de meeste andere landen in Europa wél gratis zijn 

voor jongeren. 

Overwegende dat: ● Het bezoeken van musea aantrekkelijker moet worden om 

cultuur te bevorderen; 

 

● Musea toegankelijk zouden moeten zijn voor alle 

Nederlanders, ook voor jongeren met vaak minder geld. 

Spreekt uit dat: Alle musea in Nederland gratis toegang moeten bieden voor 

scholieren en mbo-, hbo- en wo-studenten. 

Toelichting  
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PM04 Doe niet zo raar, maak vervoer dan ook echt openbaar 

Onderwerp Gratis openbaar vervoer voor minderjarigen 

Indiener(s) Julian Talma 

Woordvoerder Julian Talma 

Constaterende 

dat: 

● Het openbaar vervoer in Nederland onwijs prijzig is; 

● Sommige kinderen tot en met 18 jaar het open vervoer 

daardoor niet kunnen betalen; 

● Studenten al recht hebben op gratis reizen met het 

studentenreisproduct. 

Overwegende dat: ● Het openbaar vervoer toegankelijk zou moeten zijn voor 

iedereen; 

● We het gebruik van het openbaar vervoer moeten stimuleren 

als duurzaam alternatief; 

● Kinderen vaker zelfstandig met het openbaar vervoer zouden 

reizen, in plaats van dat ze gebracht worden (met de auto), als 

het gratis is; 

● Kinderen daarmee een zekere mate van zelfstandigheid 

krijgen; 

● De JD experimenten met gratis openbaar vervoer reeds bepleit 

in haar politiek programma. 

Spreekt uit dat: Het openbaar vervoer volledig gratis wordt voor kinderen tot en met 

18 jaar. 

Toelichting  
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PM05 Meer of minder jongeren? 

Onderwerp Jongeren 

Indiener(s) Jamie Shalders 

Woordvoerder Jamie Shalders 

Constaterende 

dat: 

● Circa 28 procent van de bevolking uit jongeren (mensen onder 

de 30 jaar) bestaat. 

● Minder dan 5% van de Tweede Kamer uit jongeren bestaat. 

● 4 op de 10 jongeren tussen de 25 en 34 jaar zich niet gehoord 

voelen en ruim de helft tot en met 24 jaar vindt dat er 

onvoldoende naar hen wordt geluisterd. 

● Meer jongeren in volksvertegenwoordigende organen voor meer 

diversiteit zorgt. 

Overwegende dat: ● De tweede kamer een goede afspiegeling van de maatschappij 

dient te zijn. 

● Veel problemen op het bordje van de jongeren komen te 

liggen. 

● Jongeren een ander perspectief kunnen meebrengen 

Spreekt uit dat: Er in de top 20 van kieslijsten een jongerenquotum van tenminste tien 

procent moet komen. 

Toelichting We hebben ervoor gekozen in de motie bindend en niet-bindend weg te 

laten, omdat we graag eerst willen kijken of een niet-bindend quotum 

werkt, en anders een bindend quotum instellen. 

  

Van de circa 17,5 miljoen Nederlanders is in 2021 bijna 4,9 miljoen 

jonger dan 25 jaar. Dit komt neer op circa 28 procent van de bevolking. 

https://www.nji.nl/cijfers/jeugd-

algemeen#:~:text=Aantal%20kinderen%20en%20jongeren%20in,28%2

0procent%20van%20de%20bevolking. 

  

  

Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad blijkt dat er 

kansenbelemmering is voor jongeren: onbetaalbare woningen, 

flexcontracten en gigantische studieschulden zijn allemaal 

economische problemen die op het bordje van generatie Y en Z liggen. 

  

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/kansen-belemmeringen-jongeren 

  

https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-

uitslagen/item/helft-jongeren-voelt-zich-niet-gehoord-over-corona-

aanpak-oudere-generaties-nemen-de-besluiten-wi/ 

 

  

https://www.nji.nl/cijfers/jeugd-algemeen#:~:text=Aantal%20kinderen%20en%20jongeren%20in,28%20procent%20van%20de%20bevolking.
https://www.nji.nl/cijfers/jeugd-algemeen#:~:text=Aantal%20kinderen%20en%20jongeren%20in,28%20procent%20van%20de%20bevolking.
https://www.nji.nl/cijfers/jeugd-algemeen#:~:text=Aantal%20kinderen%20en%20jongeren%20in,28%20procent%20van%20de%20bevolking.
https://www.ser.nl/nl/Publicaties/kansen-belemmeringen-jongeren
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/helft-jongeren-voelt-zich-niet-gehoord-over-corona-aanpak-oudere-generaties-nemen-de-besluiten-wi/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/helft-jongeren-voelt-zich-niet-gehoord-over-corona-aanpak-oudere-generaties-nemen-de-besluiten-wi/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/helft-jongeren-voelt-zich-niet-gehoord-over-corona-aanpak-oudere-generaties-nemen-de-besluiten-wi/
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PM06 One small step for the Netherlands, one giant leap for Duurzaamheid 

Onderwerp Duurzaamheid 

Indiener(s) Sancar Cakirtas 

Woordvoerder Sancar Cakirtas 

Constaterende 

dat: 

● Er een toenemende mobiliteitsbehoefte is in verstedelijkte 

gebieden 

● Er een toenemende druk is om efficiënt gebruik te maken van 

publieke ruimte, en gedeeld vervoer hier een oplossing kan 

vormen 

● Er toenemende behoefte is aan duurzame oplossingen zoals 

vervoersmiddelen met een lage voetafdruk 

Overwegende dat: ● Transport binnen verstedelijkte gebieden altijd duurzamer kan, 

en moet. 

● De JD open staat voor nieuwe innovaties in vervoersmiddelen 

(10.1.9.) 

Spreekt uit dat: JD staat voor de legalisatie van het gebruik van elektrische steppen op 

de openbare weg. 

Toelichting  
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Verkiezingsblok (voorlopige kandidaten) 
 

1.  Jeffrey Eelman | kandidaat KasCo  

 

(Eerdere) functies binnen de JD 

Secretaris JD Amsterdam, Voorzitter JD Amsterdam, voorzitter van commissie BZ JDA, meerdere keren stem-

en notulencommissielid, redactie DEMO, lid gezcom 

(Eerdere) functies buiten de JD 

nvt. 

Lid van politieke organisaties 

D66, Volt 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

 

Beste leden, 

 

Mijn naam is Jeffrey Eelman, en ik zou me komende periode graag voor onze mooie afdeling in willen zetten als 

lid van de Kasco. 

 

Afgelopen jaren ben ik eerst secretaris en daarna voorzitter geweest van het bestuur van de JDA. In die 

hoedanigheid heb ik veel contact gehad met de penningmeester, en heb ik het reilen en zeilen van de financiën 

van onze afdeling leren kennen. Ik denk dat ik met de kennis die ik in die periode heb opgedaan een nuttige 

toevoeging ben voor de kasco. Het lijkt me leuk om me op deze manier nogmaals nuttig te kunnen maken voor 

onze afdeling, en ik hoop op jullie vertrouwen! 

 

Met vrijzinnige groet, 

 

Jeffrey 

 

 

 

 

Voornaam  Jeffrey 

Tussenvoegsel  

Achternaam Eelman 

Genoten opleiding BSc. Politicologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

MSc. Ecnomics aan de Vrije Universiteit Amsterdam (heden). 

Beoogde periode 1 
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2. Joshua Kindt | kandidaat KasCo 

 

 

 

 

 

  

Voornaam  Joshua 

Tussenvoegsel  

Achternaam Kindt 

Genoten opleiding Bachelor Accountancy aan Nyenrode  

Beoogde periode  

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

Assistant Audit bij Mazars 

Lid van politieke organisaties 

D66 

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

Ik ben nu ongeveer een jaar lid en zou mij nu graag iets actiever inzetten voor de Jonge Democraten. Het lijkt 

mij harstikke leuk om lid te worden van de kascontrole-commissie. Ik doe de duale studie Accountancy aan 

Nyenrode en werk 4 dagen in de week bij de een accountantskantoor. Als accountant in opleiding controleer ik 

de jaarrekening van een aantal grote bedrijven. Ik denk dan ook dat het werk van de Kascontrole-commissie 

goed aansluit op mijn kennis en ervaring.  
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3. Nemath Azizi| kandidaat KasCo 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Voornaam  Nemath  

Tussenvoegsel  

Achternaam Azizi 

Genoten 

opleiding 

BSc. Technische Bestuurskunde aan de Technische Universiteit Delft.  

MSc. Finance aan de Vrije Universiteit Amsterdam (2021-2022). 

Beoogde 

periode 

1 

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

(Eerdere) functies buiten de JD 

- Penningmeester - Academische Commissie van de Wijsgerige Faculteitsvereniging ERA  

- Controller - Commissie Graduate Developing Program AUREUS (studievereniging voor School of 

Business & Economics VU) 

Lid van politieke organisaties 

D66  

Motivatie (maximaal 300 woorden) 

 

Mijn naam is Nemath Azizi. Het zou me ontzettend leuk lijken om de KasCo afdeling van de bijzondere Jonge 

Democraten te Amsterdam te versterken.   

 

Ik ben niet zo heel lang lid van de JD. Ik ben lid geworden in Delft kort daarna ben ik verhuisd naar Amsterdam. 

Ik woon inmiddels al ruim 3 maanden in Amsterdam. Ik heb altijd de ambitie gehad om me actiever in te zetten 

voor de Jonge Demoraten, maar het kwam er niet van. Toevallig zag ik de vacature van de KasCo voorbijkomen 

en dat heeft me aandacht getrokken want het past goed bij mij. Ik zal uitleggen waarom. 

 

De afgelopen jaren ben ik penningmeester en controller geweest bij verschillende studieverenigingen. In deze 

functies heb ik kennis van de financiën opgedaan. Daarnaast studeer ik MSc. Finance aan de VU.  Ik denk dat ik 

met mijn opgedane kennis en ervaring een goede toevoeging voor de KasCo zal zijn. Daarnaast wil ik ook 

natuurlijk nog veel leren. Het zal voor mij een leerzame functie zijn.  

 

Vrienden en collega’s omschrijven mij als een mensenmens, sociaal en hulpvaardig die tevens flexibel is en bij 

wie je altijd terecht kunt voor een praatje. 

  



 

13  
  

Afsluiting  

 


	Agenda
	Bestuursverantwoording
	Inhoudelijk blok
	Verkiezingsblok (voorlopige kandidaten)
	Afsluiting

