Algemene Afdelingsvergadering der
Jonge Democraten Amsterdam
Datum: 21 januari 2022
Tijd: 20:00-22:00
Locatie: Zoom
Technisch Voorzitter: Alexander van der Berg
Stem- en Notulencommissie: Niels Koppelaar en Steffan Venema

Agenda
19.50-20.00 Inloop
20.00-20.05 Installatie TV en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 7 december
20.05-20.10 Bestuursmededelingen
20.10-20.30 Bestuursverantwoording
20.30-20.50 Inhoudelijk blok
20.50-21.00 Pauze
21.00-21.20 Verkiezingsblok KasCo
21.20-21.30 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC

Opening AAV 20:06
Installatie Technisch Voorzitter – per acclamatie geinstalleerd
Installatie Stem- en Notulencommissie – per acclamatie geinstalleerd
Vaststellen agenda - per acclamatie aangenomen
Vaststellen notulen AAV 07-12-2021 – per acclamatie aangenomen
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Bestuursverantwoording (XX:XX)
Vincent: Sinds de laatste keer is er niet vele gebeurd. Corona blijft jammer, als het goed is kan
er binnen kort meer. Er komen meer evenementen aan, zoals met de baas van de AIVD. Nu
corona weggaat willen we meer bezig met de langertermijns doelen op ons plan. Met oog op
de cmapagane zijjn we bezig met een plan, we gaan samenwerken met D66 en contact met
andere afdelingen. We merken dat de opkomst laag blijft, we gebruiken dus niet meer de
opkomst als pijler voor het success van een activiteit. De afdeling is op andere vlakken wel
erg gezond, veel gesprekken in de appgroepen.
Vragen
Q Perry: Ik miste toch het AAV boekje een week van te voren. Toch een beetje jammer, hoe
kan dat?
A Nadia: Ik snap de verwarring, we hadden sollicitaties laat binnen gekregen en wou alles in
1x op de website zetten en ik had wat problemen met het mailsysteem. We gaan er voor
zorgen dat dit in de toekomst niet weer gebeurd.

Politieke moties
PM01– “Excuses, er zijn nog 37 duizend wachtenden voor u.”

Indiener (Sarah Rahali):

Vaak is de drempel voor psy hulp hoog. Er liggen veel
stigmas op de psychologie. Je krijg een brief van de instelling
over hoe lang de wachttijd is. Dit klopt vaak niet, waar het
ideaal zou zijn als de wachttijden korter zijn.

Voor

Neutraal

Tegen

Julian: oproep om voor te
stemmen, mooie
sympathieke motie waar
geen investeringen voor
nodig zijn.

Sancar: Ik ben in principe voor
het initiaief om mensen meer
duidelijkheid te geven. Ik
vraag me wel af hoe realistisch
het is om dat op de

Indiener:

Het is juist wel realistisch, het is beter om direct
duidelijkheid te hebben. Je kunt het beter van te voren
weten dat je lang moet wachten en er dan achter komen dat
het toch korter is dan andersom.

Stemming:

12 stemmen voor, unaniem aangenomen.
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Joshua heeft per acclamatie stemrecht gekregen tijdens deze AAV omdat er onduidelijkheid
was over lidmaatschaap
PM02– Afschaffing van bonus op het niet-biologisch geproduceerrd vlees
Indiener (Mart Wijnman):

Tijdens het vorige congres is een mooie motie in gediend
ER zijn producten die ontzettend slecht zijn voor het milue.
Dus een oproep om het JD standpunt uit te bereiden en ook
mileu onvriend producten een bonus verbod te geven

Voor

Neutraal

Tegen

Jeffrey: zeer voor, artikel
gelzen, vlees wordt vaak
met verlies verkocht.

Perry: Ik vind het sympathiek,
maar dit is het zoveelste
voorstel dat minima gaat
raken, we willen niet dat vlees
een product wordt voor alleen
modaal en daarboven kunnen
kopen.

Indiener:

Ik snap perry heel goed, dit vlees is al heel goedkoop. Laten
we dat niet nog goedkoper maken.
Luister naar Jeffrey.

Stemming:

11 voor, 2 tegen. Aangenomen

PM03– Ik wil niet inbreken om de Nachtwacht te kunnen zien
Indiener (Julian Talma):

Voor

Ik had laatst visite uit Fryslân. Wij stonden in het
vondelpark, niks te doen. We wouden naar het Rijksmuseum
maar dat hebben we niet gedaan want het is fucking duur. Bij
de meeste musua is het te duur. In parijs kan je tot je 26 ste
gratis naar het museum. Laten we het europese voorbeeld
volgen en cultuur gratis maken voor jongeren
Neutraal

Tegen
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Vincent: Volledig voor,
musea zijn een belangrijke
vorm van cultuur.
Indiener:

Thanks vincent!
Stem lekker voor!

Stemming:

Voor: 10, neutraal 2, tegen 1

PM04– Doe niet zo raar, maak vervoer dan ook echt openbaar
Indiener (Julian Talma):

Er zijn er maar weinig die van Amsterdam naar Rotterdam
oversteken. Misschien is dat omdat ze aartsrivalen zijn, maar
waarschijnlijker is omdat het treinkaartje 20 euro kost.
Studenten profiteren van de studentenkaart, maar de
jongeren onder de 18 betalen zich blauw. Laten we OV gratis
maken voor mensen onder de ???

Voor

Neutraal

Vincent: Exact hetzelfde
argument als bij de vorige
motie. Een bredere
culturere blik voor
jongeren is belangrijk. Als
jongere wou ik graag op
pad en moest ik de volle
pond betalen, dit heeft mij
gelimiteerd.

Jamie: Ben het opzich eens.
Alleen zijn de kosten hier ook
van in kaart gebracht? Volgens
mij is dit best wel een dure
optie.

Perry: Sympathiek idee,
naar mijn mening gaat het
niet ver genoeg, je wil dat
mensen zo min mogelijk
de auto nemen. We
moeten mensen verlsaafd
maken aan de trein. Meer
mensen met de trein is
beter voor iedereen.

Tegen

Sancar: Helemaal voor het
idee mensen treinverslaaf te
maken. Wel maak ik me
zorgen omdat 6 jarigen ineens
naar de andere kant van het
land kunnen gaan om hun
vriendje te zien.
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Indiener:

Over de kosten: belast die auto’s maar, OV vindt ik beter. De
NS is ons aan het uitmelken, die kunnen wel wat minder
verdienen.
Denk je nou echt dat kinderen van 6 nu ineens wel gaan
reizen als het gratis wordt?

Stemming:

Voor: 9, neutraal: 2, tegen: 2

PM05– Meer of minder jongeren?
Indiener (Jamie Shalders):

Het is duidelijk dat er in de 2e kamer geen goede afspiegeling
is van de leeftijdsgroepen.
Jongeren krijgen veel op hun rekening, maar worden
nauwelijks gerepresenteerd. Er moet in de top 20 van de
kieslijsten een quotum komen van jongeren.

Voor
Julian: JD heeft reeds al
voor quota gestemd. Ik
denk dat dit een goede
methode is om meer
jongeren in de politiek te
krijgen. Dit is ook een
leuke om landelijk over te
stemmen.

Neutraal

Tegen
Perry: in het dictum staat
dat 4 op de 10 jongeren zich
niet gehoord voelen, dat
geldt voor elke leeftijds
groep. Het moet iedereen
gewoon vrij staan om op de
lijst te komen.
Jan willem: Ik ben tegen
quota in democratische
lijsten. Daar zit je de
democratie mee in weg. Ik
vind het anti democratisch.

Indiener:

Eerste argument vindt ik niet helemaal waar, boomers
hoeven maar wat te zeggen en ze krijgen het voor elkaar.
Lijsten worden samengesteld door comissies, daar worden
vaak geen jongeren opgezet in verband met een gebrek aan
ervaring.
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Stemming:

Voor: 8, 1 neutraal, 5 tegen
Aangenomen

PM06– One small step for the Netherlands, one giant leap for Duurzaamheid
Indiener (Sancar Cakirtas):

Voor

In de afgelopen jaren heb ik veel citytrips gemaakt, daar heb
ik ervaren dat het fijn is om van A naar B te kunnen komen
met een elektrische step. Als ik weer in onze grachtengordel
ben merk ik dat we die vrijheid niet hebben en de metro’s
helemaal vol zitten. Initiatieven om de elektrische step te
legaliseren worden tegen gehouden.
Neutraal

Tegen

Indiener:
Stemming:

Voor: 10
Neutraal: 3
Tegen: 1
Aangenomen

Pauze (XX:XX)
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Verkiezing KasCo 20:37
Toelichting Jeffrey: Ik heb me de afgelopen jaren veel ingezet voor de JD, 2 jaar als
bestuurslid. Ik be nu niet zo actief meer en het lijkt me leuk om als kasco lid me weer in te
zetten voor de afdeling. Ik heb me in mijn bestuurstijd veel met financiën bezig gehouden.
Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Jeffrey Eelman

14

13

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)

1

Ja
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Toelichting Joshua: Ik ben lid sinds de verkiezingen vorig jaar lid. Ik heb me nog niet actief
ingezet voor de JD. Dat zou ikg raag op deze manier willen doen. Ik werk bij een accountancy
kantoor. Daar controleer ik verschillende bedrijven. Ik denk dat daardoor de KasCo aansluit
op mijn ervaring.
Vragen
Q Perry: Ik vraag me af, waarom ben je lid geworden van de JD
A (naam): Ik merk dat ik eigenlijk 2 interesses heb, 1 is economie en 2 is politiek. Maar mijn
politiek interesse draait wat op de achtergrond, ik hoop bij de JD dat stukje te kunnen
ontwikkelen.
Q Sancar: Er staat geen beoogde periode, hoe lang wil je dit doen?
A (naam): Ik wist niet dat dat moest, 1 jaar of langer.
Q Sancar: Als jij ons geld gaat beheren, kom je dan ook langs bij een acitiviteit
A (naam): Zekers, ik vind online alleen niet zo geweldig.

Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)

Joshua Kindt

14

13

0

1

Ja

Toelichting Nemath: Ik ben nog niet lang lid. Ik ben lid geworden in delft en daarna verhuisd
naar Amsterdam. Heb altijd ambities gehad om me in te zetten voor de JD en toen zag ik de
vacature.
Ik ben 2x penningmeester geweest en volg natuurlijk een studie finance.
Ik wil graag mijn netwerk vergroten en dat gaat makkelijk als je in een comissie zit.
Vragen
Q Sancar: Waarom ben je lid geworden van de JD.
A (naam): Ik ben super geinteresseerd in de politiek. JD & D66 zijn de beste partij.
Q Sancar: Zien we jou binnenkort ook bij een activiteit.
A (naam): Ja ik wil graag wat actief meedoen.
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Kandidaat

Totaal
uitgebrachte
stemmen

Voor

Tegen

Blanco

Verkozen
(ja/nee)

Nemath Azizi

14

14

0

0

Ja

Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd.

Decharge en afsluiting 20:49
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