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Agenda 

 
1. Opening 
2. Installeren TV en SNC 
3. Vaststellen agenda AAV 
4. Vaststellen notulen vorige AAV 
5. Mededelingen vanuit het bestuur 
6. Verantwoording van bestuur Bos  
7. Vragen aan het bestuur 
8. Uitreiking Jantine Meisterprijs 
9. Verkiezing Penningmeester 
10. Pauze 
11. Verkiezingsuitslag 
12. Afscheid Bestuur Bos 
13. Inhamering Kader (Bestuur, RFA & KasCo) 
14. Presentatie beleidsplan Bloembergen 
15. Ingediende voorstellen 
16. Sluiting 

 

 

 

 

 

 
19:00 – 22:00 
Het Wapen van Leeuwarden 

Zaailand 92 
8911BN Leeuwarden 
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Bestuursverantwoording 
 

Voorzitter 
Wat een jaar hebben we met deze club meegemaakt. Ik kan me herinneren dat ik tijdens het eerste bestuursweekend 
echt totaal in paniek in de avond buiten het huisje op het pleintje heb gezeten me afvragend waar ik in hemelsnaam aan 
begonnen was. En achteraf is het ook een heel avontuur geweest. We kwamen goed uit de startblokken en hadden al vrij 
snel het organiseren van activiteiten te pakken. Ook werd het contact met D66 weer aangehaald. Dit jaar is de 
samenwerking vooral met Sudwest geweest. Dit kwam aan het eind van het jaar samen met een actie voor de kerst: we 
hebben gezamenlijk boeken ingezameld en gedoneerd aan de voedselbank. Dit was een van mijn persoonlijk 
hoogtepunten van het jaar. Het feit dat de gehele organisatie uiteindelijk goed verliep en dat het een mooie actie 
opleverde waar ook over gepubliceerd is. Een ander hoogtepunt waar ik naar zou willen kijken zijn de verkiezingen. We 
hebben met onze kleine club vrijwilligers behoorlijk wat flyers door brievenbussen gewerkt en er is een succesvol debat 
georganiseerd samen met de andere pjo’s. Verder ben ik ook heel trots op onze bijdrage in het Friesche dagblad en de 
activiteit met Petra Stienen. Organisatorisch hebben we met de afdeling wederom behoorlijke stappen gezet. Mede 
omdat er veel ervaring uit bestuur Dam meeging naar dit jaar hebben we veel positieve ontwikkelingen door kunnen 
zetten. Het RPP is opnieuw geactualiseerd, het overdrachtsboek is in zijn totaliteit vernieuwd en afgedrukt. Dit is iets 
waar we heel trots op kunnen zijn. Als ik terugkijk op mijn persoonlijke functioneren in dit alles is het een zeer leerzaam 
jaar geweest. De uitdagingen zaten voor mij in het ontwikkelen van een goed anticipatievermogen en besluitvaardigheid. 
Het hele jaar is dit voor mij lastig geweest. Ondanks dit feit denk ik dat ik wel stappen het gemaakt op deze gebieden.  
Toen we na de jaarwisseling verder gingen met een extra bestuurslid was het wederom even uitproberen en opnieuw 
wennen in sommige aspecten. En natuurlijk: de olifant in de kamer die ik nog niet benoemd heb. We hebben het jaar voor 
70 procent online moeten voltrekken. Dit is achteraf wel een ongelofelijke domper gebleken. We hadden het optimisme 
te pakken toen we hoopten dat we gedurende het jaar fysieke dingen konden gaan doen. Maar niets bleek minder waar 
helaas. We hebben vrijwel het hele jaar online activiteiten gedaan. Hier heeft het jaar wel onder geleden en dit heeft bij 
de bestuursleden en mijn wel geknaagd. Hierom ben ik juist extra trots op wat er neer is gezet. Nu is dit slechts een 
opsomming van de feiten en water er allemaal gebeurd is. De echte samenwerking en het enthousiasme dat ik gevoeld 
heb met deze club kan ik moeilijk hier op papier zetten. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen en is op zijn of haar eigen 
manier belangrijk geweest voor het resultaat. Ook als was het hele jaar niks geworden en hadden we niks gepresteerd, 
daar ben ik het meest blij mee. Op de AAV gaan we dit jaar afsluiten en ik kijk terug op een jaar met ups en downs maar 
vooral hele mooie ups. 
 
Jeroen Bos 
 

Algemeen Secretaris 
Beste leden, 
 
Een moment van reflectie en stilstaan is altijd goed om daarna weer rijker door te gaan.  
Wat ik gedaan heb dit jaar als algemeen secretaris ben ik grotendeels vergeten. Maar hoe ik mijn rol heb ingevuld, dat 
kan ik wel vertellen.  
 
Ik was geen secretaris van de reglementen en regels ook niet van het notuleren. Dus dat besteedde ik soms uit aan 
lieftallige bestuursgenoten. Ik was wel van dat iedereen zijn werk deed en dat hield ik dan ook achter de schermen 
nauwlettend in de gaten. Ook vond ik het leuk om met veel ideeën te komen in de bestuursvergaderingen. En dingen op 
te pakken buiten mijn werkzaamheden om als secretaris met bestuursgenoten zoals de boekenclub.  
 
Ik was een sparringpartner van de voorzitter en probeerde het bestuur in een richting te duwen zodat we voorruit 
konden. 
 
De functie voor mij was een hele uitdaging. Maar bovenal heb ik een heel plezierig jaar gehad met geweldige 
bestuursgenoten. We hebben veel voor elkaar gekregen. En we hebben elkaar door het coronajaar gesleept. 
 
Ik ga het besturen missen. En ik ga JDF missen. Bedankt voor deze mooie jaren.  
Gelukkig zeg ik JDF nog niet voorgoed vaarwel want ik ga verder als RFA  
 
Janne Dam 
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Penningmeester 
In een rustig coronajaar heb ik me beziggehouden met het bijhouden van onze rekening.  Wat het afgelopen ruime jaar 
vooral bestond uit de uitgaven bijhouden en vertellen hoe het Bitterballenbudget gebruikt mocht worden en natuurlijk 
het opstellen van de begroting en de jaarrekening. Verder ben ik mezelf geweest als bescheiden droogkloot van de 
bestuursploeg, daarmee denk ik een aanwinst te zijn geweest voor het slimmere en correctere deel van mijn 
bestuursperiode. Verder wens ik Stefan wens veel succes als mijn opvolger. Ook wil ik met alle liefde doei en bedankt 
zeggen voor de afgelopen bestuursperiode tegen mijn lieve co-bestuurders: chef, capi, Nini (de Nil), Annsje en Maurits.  
 
Jullie ex-penningmeester,  
Evert Bok 
 

Bestuurslid Politiek 
Het afgelopen jaar is een erg leerzaam jaar voor mij geweest. Ik ging heel onervaren en met weinig verwachtingen deze 
uitdaging aan, en ben zeer tevreden met de uitkomsten. We hebben als bestuur leuke activiteiten neergezet, nieuwe 
mensen weten te enthousiasmeren, nieuwe politieke contacten weten te leggen en veel meer. Ik zie dit bestuursjaar als 
iets dat me verder heeft gebracht: ik heb me op veel vlakken ontwikkeld. Ik heb het een toffe en uitdagende ervaring 
gevonden om in zo'n hecht verband met anderen samen te werken en verantwoordelijkheid te dragen. Ik heb het idee 
dat ik nu beter mijn grenzen kan herkennen en aangeven. 
Niet alles wat ik in dit jaar wilde bereiken is me gelukt, ik had bijvoorbeeld veel meer stukken willen schrijven, een grote 
ludieke actie op willen zetten en een hele hoop 'gekke Nina ideeën' als survivaltochten in bossen en wadlopen willen 
verwezenlijken�����! In mijn persoonlijke leven zijn er dingen gebeurd die hun tol hebben geëist. Maar al met al bekomt mij 
toch het gevoel van trots als ik aan het bestuursjaar Bos denk. Ik wil dan ook al mijn co-bestuursleden bedanken voor het 
prachtige (halve) jaar, ik ga het veelvuldig samen zijn en werken missen. Ook wil ik alle leden bedanken die mij ruim een 
jaar geleden het vertrouwen hebben gegeven om dit te doen! Ik zou alles zo nog een keer doen! 
 
Nina 
 

Bestuurslid Promotie en Ledenwerving 
Bestuursjaar 2020-2021 was een bewogen jaar. We begonnen nog heel optimistisch, dachten fysieke activiteiten te 
kunnen organiseren. Vol goede moed begon ik, met camera in de hand, klaar om mooi beeldmateriaal te maken. Al snel 
veranderde alles en zaten we weer met z’n allen achter onze beeldschermen. In het beleidsplan beloofde ik veel foto’s en 
video’s te maken van onze activiteiten. Helaas is van dat doel vrijwel niks terechtgekomen. Zo ongeveer alle mooie 
plannen zijn door pandemie drastisch veranderd.  
Toch hebben we er met zijn allen het beste van gemaakt. Interessante sprekers, gezellige spelletjes avonden, de 
boekenclub!!  Daarnaast ben ik door het gebreken aan gelegenheden om foto’s te maken extra creatief met het 
programma Canva geworden. Uiteindelijk kreeg ik zelfs toegang tot Canva pro waarmee ik nog weer meer kekke dingen 
kon maken. Dus de creatieve kant van mij is zeer zeer voldaan.  Gelukkig heb ik online veel leden kunnen ontmoeten en 
nieuwe leden erbij kunnen trekken. Waarvan het resultaat te zien is in het nieuwe bestuur.  
Als ik nu terugkijk ben ik trots. Trots op Bestuur Bos en ook trots op mezelf. Ik ben gegroeid, heb nieuwe dingen gedaan, 
uit mijn comfortzone gestapt soms. Ondanks de teleurstelling dat we weer terug naar digitaal moesten, ondanks dat de 
grauwe winter toch wel heel erg lang duurde, hebben we finish gehaald. Bedankt bestuur Bos!! Voor alles! 
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot de beslissing om mezelf als voorzitter te kandideren. Wat heb ik er weer zin in! 
Opnieuw sta ik weer optimistisch aan het begin van een nieuw bestuursjaar. Ik sta te trappelen om te ontdekken wat de 
toekomst in petto heeft, maar ondertussen mogen jullie best weten dat ik bestuur Bos ga missen.  
 
Anne 
  



 
 

AAV 14 september 2021 | 6 

Bestuurslid Organisatie 
Toen ik dit bestuur binnen kwam, werkte het bestuur al samen als een goed geoliede machine. Ik twijfelde in het begin 
een beetje of ik daardoor niet een buitenbeentje zou worden, maar het tegenovergestelde was waar. Ik werd met open 
armen ontvangen en iedereen was in mij geïnteresseerd. Het is een half jaar geweest dat ik het ontzettend naar mijn zin 
heb gehad, ondanks dat het grotendeels online was.  
 
In mijn functie als organisatie heb ik geleerd dat het mogelijkheden biedt als je een netwerk hebt. Hierdoor heb ik kunnen 
regelen dat de burgemeester langs kwam bij een activiteit, iets wat zonder de juiste contacten lastiger was geweest.  
 
Als laatst wil ik graag nog even noemen dat ik ontzettend trots ben op wat het bestuur allemaal heeft weten te bereiken, 
zoals bijvoorbeeld de podcast en verschillende stukken in de krant.  
 
Marise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kandidaat-bestuursleden 
 

Penningmeester 
Beoogde periode: half jaar 
Naam: Stefan Melein 
Leeftijd: 26 
 
Motivatie: 
Ik ben nu al een vrij lange tijd lid van de JD, maar heb mijzelf eigenlijk nog niet zo heel dicht bij de groep betrokken. Door 
penningmeester te worden wil ik mijzelf meer inmengen met d JD. Ook lijkt het mij een goede ervaring om op te doen, 
een beetje skills opbouwen waar ik wat aan kan hebben.  
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Ingediende voorstellen 
 

ORG01 Team Lustrum  

Onderwerp Lustrum afdeling Fryslan 2022 

Indiener(s) Bestuur Bos, Bestuur Bloembergen 

Woordvoerder Jeroen Bos 

Constaterende dat: Afdeling Fryslan in 2022 twintig (!) jaar bestaat. 

Overwegende dat: Het passend en waardevol is om stil te staan bij een lustrumjaar. 

Spreekt uit dat: Er een lustrumteam opgericht gaat worden conform art. 20 van het afdelingsregelement  

Toelichting In principe kan het bestuur het besluit om een team in te stellen ook zelf nemen maar door het 
met een organimo te doen willen we het team meer mandaat en legitimiteit geven.  
 
Met dit team willen we het organiseren van het lustrum gedeeltelijk buiten het bestuur leggen 
om het gedeeltelijk te ontlasten.  
 
Ook leek het ons een leuke manier om leden die wellicht nieuw zijn of al een tijdje niet meer 
actief zijn te betrekken bij de afdeling en een rol te laten spelen in het toch wel bijzondere jaar.  
 
De inhoudelijke invulling van het lustrum ligt bij het team maar het idee is wel om activiteiten te 
organiseren die minder conventioneel zijn.  
 
De toch wel heftige passage over de besluiten staat erin omdat het team uiteindelijk wel onder 
de verantwoordelijkheid van het bestuur valt. En in het uiterste geval moet het  bestuur 
daarom kunnen ingrijpen. 
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