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Algemene Afdelingsvergadering 11-01-2021 
Jonge Democraten Amsterdam 
 
Datum:     Dinsdag 1 juni 2021 
Tijd:          20:00 – 21:00 
Locatie:     ZOOM 
 

 
20:05 Opening AAV  

Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Nyna Visser 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Gijs Toussaint 
Stem- en Notulencommissielid 2: Marije Heerma 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Vaststellen notulen AAV 12-01-2021 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Vaststellen agenda AAV 1-06-2021 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Mededelingen m.b.t. de AAV 
Technische wijzigingen AR vastgesteld per acclamatie 
 
Deadline solliciteren bestuur 2021-2022 is 10 juni 
Volgende AAV nog actuele politieke moties 
17 juni is de verkiezings-AAV 
 

 

20:09 Bestuursverantwoording 
Voorzitter Jeffrey Eelman: 
Mondelinge toelichting: 
Er zijn best wel wat dingen gebeurd, dat ga ik even toelichten. Casper is al een paar 
maanden geen onderdeel meer van het bestuur. Dat betreuren we ten zeerste. 
Corona heeft daar een rol bij gespeeld. De motivatie was voor hem moeilijk op te 
brengen. Dit is in goed overleg gegaan, de situatie kostte meer tijd dan het 
opleverde. Daarnaast dat hij nieuw lid was en de rest van het bestuur nooit in het 
echt gezien ook omdat hij zich later aansloot bij het bestuur. We hebben geprobeerd 
dit zo goed mogelijk op te vangen als bestuur. Hij heeft duidelijk gecommuniceerd 
naar ons en wij hebben hem geprobeerd te helpen. Uiteindelijk hebben we de 
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conclusie getrokken dat er geen uitzicht op verbetering was en dus is hij uit het 
bestuur gestapt. Dit is niet over een nacht ijs gegaan, we hebben het er wel moeilijk 
meegehad. De beslissing was onvermijdelijk en in het belang voor de afdeling, 
bestuur en voor hemzelf. We hebben besloten geen nieuwe vacature open gezet 
omdat het om zo’n korte periode zou gaan en we tegen dezelfde problemen aan 
zouden kunnen lopen. We hebben ook met het bestuur meer ruimte gehad om 
andere dingen te doen. Isa en Florian hebben beide aantal taken opgevangen. Als er 
nog vragen zijn hoor ik het graag. 
We hebben alweer twee fysieke activiteiten kunnen organiseren. Beide waren een 
groot succes, de werkgroep voetbal zal vaker toernooitjes gaan organiseren. Er komt 
ook weer van alles aan. Op 25 juni is de ARTweek. En we gaan commissieleden 
bedanken op de lokale kaderdag na de zomer. De politieke commissie heeft een 
nieuwe voorzitter, Jeroen. Ook loopt de regiocommissie NHN onder een bestuur. 
We zijn natuurlijk ook bezig met onze opvolging, er zijn twee 
bestuursinteressemomenten geweest.. Solliciteren kan nog. Sorry aan de SNC voor 
het lange verhaal. 
 

 

Bestuursvragen 
Geen vragen. 

 

20:16 Inhoudelijk blok 

Amendementen RPP 

AMRPP01 In Amsterdam ook gewoon mogen bloeden 

Onderwerp: Menstruatie armoede 

Dictum: Ten slotte moeten deze vestigingen menstruatie producten 
beschikbaar stellen op hun toiletten voor mensen die deze zelf 
niet deze producten kunnen veroorloven. 

Woordvoerder (Isa): Ik heb dit geschreven omdat ik denk dat we het voortouw 
moeten nemen in het gratis beschikbaar maken van 
menstruatieproducten. Heb hier samen met politieke 
commissie ook al moties over geschreven. Het verdient een 
plekje in ons RPP.  

Voor Neutraal Tegen 

Florian: Mooie kers op de taart, 
wel een beetje rare zinnen.  

Jeffrey: In principe voor, maar 
staat er niet een keer teveel 
het woord deze? 

X 

Woordvoerder: Gelukkig is het een grammaticale fout die ik nog mag wijzigen. 
Ik heb het geschreven zoals ik denk dat het mooi staat. 

Stemming: 13 voor 0 tegen aangenomen 

 

Amendementen PP 

AMPP01 Free burgers 

Onderwerp: Onderwijsvrijheid bij burgerschapsopdracht 
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Dictum: De onderwijskwaliteit omvat niet alleen het effectief aanleren 
van kennis en vaardigheden, ook hebben scholen een 
burgerschapsopdracht. Bij burgerschap staat het (leren) 
functioneren in de democratische rechtsstaat centraal. De 
Jonge Democraten zijn van mening dat uit deze opdracht de 
vrijheid van onderwijs beperkt binnen de grenzen van de 
overige artikelen van de grondwet. 

Woordvoerder (Maarten): Zijn verschillende vraagstukken over onderwijsvrijheid. 
Sommige beroepen zich daarop om andere grondwetartikelen 
te laten clashen. Ze doen de maatschappij dan te kort. Ze 
mogen geen beleid voeren op bijv leraren afwijzen op 
seksualiteit etc. Goed om in het algemeen neer te zetten, ook 
wat leerlingen mogen zeggen en niet. 

Voor Neutraal Tegen 

X Florian: Tof dat je dit 
geschreven hebt. Zijn we nou 
voor of tegen in de laatste 
zin? 

X 

Woordvoerder: We zijn er tegen dat de vrijheid van onderwijs tegen andere 
grondwetsartikelen in zou gaan.  

Stemming: 11 voor 2 tegen aangenomen 

 

 

Politieke moties 

PM01 Covid certificaat 

Onderwerp: Corona 

Dictum: Nederland binnen de EU een einddatum moet eisen voor het 
Europese Covid certificaat, bij voorbaat al wanneer 70% van de 
gehele EU bevolking gevaccineerd is. 

Woordvoerder (Jamie): Onlangs is het covid certificaat ingesteld dat betekent dat je 
twee prikken nodig hebt om de grens over te kunnen. Er is 
alleen nog geen einddatum. De vaccinaties gaan goed en de 
besmettingen dalen. Daarom moeten er een definitieve 
einddatum komen. Een PCR test wordt ook niet overal 
vergoed, in Spanje moet je bijvoorbeeld betalen. Het lijkt  
commercieel en er zijn geen grote brandhaarden meer. Het 
maakt straks niet meer uit. 

Voor Neutraal Tegen 

Piet: Covid is tijdelijk en door 
vaccins komen we eruit. Door 
een datum te prikken waarop 
deze maatregel niet meer geld 
zorgen we voor vrijheid in 
Europa. Een punt op de 
horizon 

Isa: Twee vragen: Waar haal 
je die 70% vandaan? En hoe 
weet je dat 70% gevaccineerd 
is? 
 
Jeffrey: Zijn er dan nu landen 
waar dat certificaat vereist is? 
 
Sancar: Wat houdt het 
verdrag van Schengen in? 
 

X 
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Nadia: Hoe weet je dat 70% 
van die mensen gevaccineerd 
is?  

Woordvoerder: Het getal komt van Ursula von der Leyen. Schengen is het vrij 
reizen verdrag van de EU. Op dit moment vereisen landen het 
nog niet. 

Stemming: 9 voor 5 tegen aangenomen 

 

PM02 Geen herinvoering van het districtenstelsel 

Onderwerp: Districtenstelsel 

Dictum: De Jonge Democraten zich nadrukkelijk keren tegen een 
herinvoering van het districtenstelsel 

Woordvoerder (Julian): Ik heb deze motie geschreven naar aanleiding van de 
discussie over de herinvoering van het districtenstelsel. Er zijn 
heel veel argumenten tegen. Daarom moeten we dit 
uitspreken. De nadelen wegen niet op tegen de voordelen. 

Voor Neutraal Tegen 

Jeffrey: Een districtenstelsel 
draagt alleen maar meer bij 
aan de scheiding tussen 
randstad en provincie. 
 
Isa: Het is een belangrijk punt 
waar de JD een standpunt over 
moet hebben. Stem voor zodat 
we er op het zomercongres 
over kunnen hebben. 
 
Piet: Als ik aan dit stelsel denk 
word ik angstig in mijn hoofd. 
Het landelijke zou verwateren 
in het parlement omdat 
iedereen campagne voert voor 
zijn eigen district. Het is ook 
praktisch erg lastig. 

X Florian: Dankjewel voor de 
motie, probleem is dat ‘het 
districtenstelsel’ te veel dingen 
over een kam scheert. We 
hebben ook al zoiets in 
Amsterdam.  
 
Perry: Tegen omdat een 
districtenstelsel veel dezelfde 
smaken heeft en dit zegt dat je 
tegen alle smaken bent. En dat 
werkt vernieuwing tegen. 

Woordvoerder: Bedankt voor de steun. Het is belangrijk dat het wordt 
behandeld op het landelijk congres. Er staat herinvoering van 
het stelsel dus het gaat om wat we vroeger hadden, het sluit 
dus niet alles uit. Ik sluit ook niet dingen op regionaal niveau 
uit want dit is een landelijke motie. 

Stemming: 10 voor 4 tegen aangenomen 

 

PM03 You get my bankgegevens, You get my bankgegevens, 

Everybody gets my bankgegevens 

Onderwerp: Dataleks of datahacks 

Dictum: Organisaties beboet moeten worden, voor het niet informeren 
van hun datahack of datalek aan al hun klanten. 
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Waarbij de hoogte van de boete o.a. afhankelijk is van de duur 
tussen de lek/hack en het informeren van al hun klanten. 

Woordvoerder (Perry): Dit was afgelopen april alweer in het nieuws. Een lek was niet 
gemeld aan klanten. Deze motie sluit aan bij wat we al vinden, 
zeggenschap hebben over je eigen gegevens. Je hebt het 
recht om te weten dat jouw gegevens gelekt zijn. Helaas is het 
meer norm dan uitzondering dat dit onder het tapijt geschoven 
wordt. Alleen als mensen er zelf achter komen, dan gaan ze 
met de billen bloot. Dus er moet een boete op om sneller dit 
soort dingen te delen 

Voor Neutraal Tegen 

X Florian: Wat nou als een klant 
niet in contact met het bedrijf 
wil komen? 

X 

Woordvoerder: De overeenkomst met een klant gaat voor. Ze hoeven niet 
geïnformeerd te worden. 

Stemming: 12 voor 2 tegen aangenomen 

 

PM04 Maximum termijnen premierschap 

Onderwerp: Democratie en Openbaar Bestuur 

Dictum: Er een maximum komt van twee termijnen aan het 
premierschap.  

Woordvoerder (Piet): Er moet een maximum termijn aan premierschap komen. Het 
is ongezond en gaat ten koste van perspectief. We willen 
frisheid in plaats van brandjes blussen. Er moet ook een soort 
spanning zijn. Mijn moeder weet wie Mark Rutte is, maar waar 
staat de VVD voor?  Er moet perspectief richting de toekomst 
komen. Mark Rutte doet alleen maar hetzelfde. Er moet 
frisheid komen, ik val bijna in slaap. Er moet een dikke vette 
streep doorheen. 

Voor Neutraal Tegen 

Isa: Er moet een maximum 
komen, maar ik sluit me er wel 
bij aan dat de motie misschien 
niet genuanceerd genoeg is. 
Misschien herschrijven voor het 
zomercongres en opnieuw 
indienen. 

X Jeffrey: De nadelen worden 
makkelijk benoemt maar de 
voordelen niet. Zoals ervaring. 
Rutte kan ook de belangen van 
Nl vertegenwoordigen omdat 
mensen tegen hem opkijken 
qua andere landen. 
 
Florian: Ik ben tegen vanwege 
het idee van termijnen. Als een 
kabinet een paar keer valt gaan 
de die termijnen er snel 
doorheen. In Italie werkte het 
ook niet verfrissend. 
 
Perry: Ik hoor eigenlijk geen 
argumenten behalve Rutte is 
kut. Hoor verder geen goede 
redenen. Ik zie ook niet hoe het 
vernieuwend is. 
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Maarten: Veel al gehoord, maar 
vind dit toch wel erg 
ondemocratisch. We kiezen hier 
toch echt zelf voor. De rol is 
vooral ministerschap.  
 
Sancar: Ik sluit me aan bij de 
anderen.  

Woordvoerder: Je kan natuurlijk wel zeggen dat het makkelijk is maar beleid 
gaat ook met ervaring steeds verder achteruit. Ervaring kan je 
ook sneller opdoen. Ik ben het zeker eens met Isa. Hoe vaak 
gebeurt het nou dat een kabinet zo vaak valt? De premier van 
Italië heeft niets met deze motie te maken. Het 
frisheidsargument is niet slecht. 

Stemming: 4 voor 10 tegen verworpen 

 
AR-wijzigingen 

AMAR01 Ik hoef geen voorzitter in mijn symposiumcommissie 

Onderwerp: Voorzitter commissies 

Woordvoerder (Isa): Lekker kort houden, voorzitter is onhandig voor ad hoc 
commissies. Stem voor 

Voor Neutraal Tegen 

X X X 

Woordvoerder: Stem voor 

Stemming: 12 voor 2 tegen aangenomen 

 

AMAR02 Ik wilde lettertype veranderen, maar mag niet van AR ☹ 

Onderwerp: Technische wijzigingen RPP 

Woordvoerder (Isa): Komt er op neer dat technische wijzigingen wel gedaan 
mogen worden. Het gaat om bv lettertypes en inhoudsopgave. 
Er zijn nu twee verschillende lettertypes. Is niet mooi. Ik wil het 
kunnen veranderen met technische wijzigingen. 

Voor Neutraal Tegen 

X Florian: Zou dat betekenen dat 
het RPP is comic sans wordt 
geschreven? 
 
Perry: Heb je nou commentaar 
op onze vorige secretaris? (ja) 

Maarten: Ik ben groot 
voorstander standaard 
lettertypes. Liever de 
standaarden aanpassen dus. 

Woordvoerder: Florian, schrijf dan zelf AR wijziging. Perry, ja dit is kritiek. 
Maarten, ik heb nog nooit iemand een technische wijziging 
van een lid gezien dus dat zal ik eruit halen. Als je een 
standaard lettertype wil kan je dat bij de volgende AAV fixen.  

Stemming: 12 voor 2 tegen aangenomen 
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20:52 Sluiting 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 

• Volgende week  woensdag een leuk activiteit over energietransitie. 

 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 
 


