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Algemene Afdelingsvergadering  der 
Jonge Democraten Rotterdam 
 
Datum: 16 december 2020 
Tijd: 20:00-22:00 
Locatie: online 
 
Technisch Voorzitter: Dennis van Driel 
Stem- en Notulencommissie: Jelrik Westra en Ronald-Marcel van den Hoek 
 

Agenda 
20:00-20:10: Opening 
20:10-20:40: Bestuursverantwoording & presentatie beleidsplan 
20:40-21:00: Presentatie begroting 
21:00-21:10: Pauze 
21:10-21:30: Verkiezingsblok (Functie bestuurslid promotie en lid Kascommissie) 
21:30-22:00: Organisatorisch & Politiek blok (AR-wijzigingen, politieke input) 
22:00-22:10: Afsluiting (waarna borrel) 
 

Opening AAV: 20:01 

Installatie Vergaderingsvoorzitter (Per acclamatie aangenomen.) 
Installatie Stem- en Notulencommissie (Per acclamatie aangenomen.) 
Vaststellen agenda: (Per acclamatie aangenomen.) 
Vaststellen notulen AAV 3 juli 2020: (Per acclamatie aangenomen.) 
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Beleidsplan en verantwoording 
Hiba: Ik ga op basis van het beleidsplan bestuursverantwoording geven. Ten eerste: het gaat 
goed met het bestuur. Niemand is afgevallen en dat kan niet elke afdeling zeggen. Allemaal 
ups-and-downs, verwachtingen en doelen moeten bijstellen na eerste bestuursweekend, 
want kort daarna kwam de gedeeltelijke lockdown. We waren te optimistisch na de zomer, 
dus recentelijk hebben we opnieuw geëvalueerd met nieuwe doelen. Elke twee weken bij de 
BV checken we deze nieuwe doelen en kijken we hoe het ermee staat. Het is soms veel 
improviseren, maar gezien de obstakels die we tegenkwamen meen ik dat we het goed 
gedaan hebben. We hebben creatieve alternatieven aangedragen. 
 
We hebben veel nieuwe leden erbijgekregen, ook wegens de naderende verkiezingen. Met 
de coronapandemie is het zaak ze echt een plekje te geven binnen de JD, daar heb ik me 
persoonlijk voor ingezet. Regelmatig is er een nieuweledenavond en gesprekken tussen mij 
en nieuwe leden, ook als zij landelijk actief willen worden. Richard heeft een Enquête 
opgesteld om te kijken wat nieuwe leden willen. Jonah maakt een Facebookcampagne voor 
nieuwe leden.  
 
Qua politiek en pers waren de eerste maanden wennen, veel improviseren wegens druk qua 
locatie en digitalisering activiteiten, plus opnieuw opstarten politieke commissie. Dus minder 
politieke output tot nu toe, maar we gaan gas bijgeven. Opiniestuk in NRC en open brief 
naar de wethouder. Die laatste ging naar landelijk, maar daar is niks mee gedaan omdat 
nieuwe maatregelen roet in het eten gooiden. Paul is ook goed bezig met Leiden-
Haaglanden en Laura Neijenhuis, Statenlid in de provincie, om een jongerenraad op te 
zetten. Daar komt nog een persbericht voor. Veel plannen voor na de jaarwisseling. Dat komt 
goed op gang.  
 
Het gaat nu ook goed met de commissie; die bezig was met een open brief. De 
samenwerking met D66 zit evenzeer goed, we sluiten aan bij de Rotterdamse fractie en 
hopelijk ook de statenfractie. Is fijn voor persuitingen en om te kijken wat handig is. Chantal 
geeft aan dat de fractie zelf de samenwerking ook waardeert, dus dat is een goed 
vooruitzicht op de verkiezingen.  
 
De Activiteiten werden goed bezocht tijdens fysieke tijdperk, digitaal daalde het wat. Het is 
lastig mensen te enthousiasmeren om een avond Zoom te pakken. We gaan dus 
experimenteren met andere afdelingen en formats, landelijk is hier ook mee aan de slag. We 
zijn nu 3 a 4 maanden aan de slag, dus er is ook niet overdreven veel om verantwoording 
over te geven. Dan is er nu ruimte voor vragen, kritiek of feedback.   
  
Vragen 

Q (Pim): Hoe bevalt de samenwerking met het landelijk bestuur? 
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A: Hiba: Het contact is goed, Léonie is erg actief in mijn FEO en Jelrik pakt actief contact op 

op politiek vlak. Je zit nogal in je eigen bubbel als bestuur, dat merk je. Wanneer er kritiek 

komt, wordt het goed opgepakt. Gebrek aan fysieke contactmomenten heeft wel wat effect. 

Mathijs: Goed contact met Koen voor intern en Jelrik voor campagne, de appjes krijgen snel 

antwoord. Paul: Qua FEO Politiek en Pers ook heel goed contact, zeker ook afgelopen week 

gemerkt met de open brief over oudjaarsavond. De mogelijkheid om breder te trekken naar 

landelijk was heel snel geregeld. Goede samenwerking!  

  
Beleidsplan: Goedgekeurd per acclamatie 

 
Financieel Blok  
Dick: Ik zal kort de belangrijkste posten langsgaan met toelichting van besluitvorming. 
Inkomsten: afdracht van LB valt hoger uit aan de kant van het variabele deel, wegens de 
verovering van het Zeeuwse grondgebied. Ook meer geld voor bestuursweekend en 
projectsubsidies. We gaan veel samenwerken met D66 voor de verkiezingen, hopen wat 
campagnegeld van ze te krijgen. Spreekt waarschijnlijk redelijk voor zich.  
 
Uitgaven: alle budgetten van afdelingen (qua posten) zijn geharmoniseerd, dat verklaart de 
‘grote’ verschillen. Die zeggen dus niet heel veel, maar zetten wel een nieuwe standaard 
neer. Ter vergelijking voor volgend jaar. De rekeningkosten zijn gelijk, beetje verhoogd met 
meer geld voor bestuursweekend. Bestuursbedankje is gelijk gebleven. Promotiemateriaal 
investeren we in, gezien de campagne, veel daarvan zal online verlopen dus daar zit een 
significant deel van het budget in. Onder activiteiten zit veel geld voor zaalhuur: we hopen 
weer fysiek te kunnen afspreken, maar dan hebben we wel grotere zalen nodig. Met een 
zoom-account kunnen we nog 10 keer een activiteit voor 80 euro organiseren. Dat is dubbel 
geld vergeleken met normale zaalhuur. Bitterballenbudget was verhoogd, maar landelijk 
stond dat niet toe en nu is het wat lager. Sprekerskosten spreken voor zich.   
  
Vragen 

Q (Pim): De twinning staat in de begroting. Verwachten jullie dat dat doorgaat, of schrappen 

jullie dat voor dit collegejaar?  

A: Dick: Bij veel activiteiten is het hopen op groen licht richting einde van het jaar. Dat geldt 

ook voor de twinning. Lotte: Dit stond in mijn bestuursverantwoording. Corona is in mei en 

juni weer anders! 

 

Kasco over de begroting: (De kasco is afwezig, de penningmeester leest de verklaring voor. Hij 
verklaart onbiased te zijn.) Ten behoeve van de ALV kan de kasco goedkeuring geven. 
Accurate boekhouding. Mand.  
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Stemmen Begroting: Aangenomen per acclamatie 

 

Verkiezingsblok Bestuurslid promotie 

Jonah: Afgelopen jaar heb ik veel plezier gehad in het doen van promotie en dat zou ik 

graag blijven doen. Belangrijkst is om campagne te voeren, middels een video plus betaalde 

promotie. Daarnaast is mijn streven elke maand een creatieve uiting op Instagram te 

plaatsen. Voor de kerstvakantie hebben we nog een verrassing. Verder wil ik nog wat 

activiteiten organiseren, alsook nieuweledenmomenten. 

 

Vragen 

Q (Mathijs): Beloof je nog een karaoke? 

A: Ik ben blij dat je dat vraagt, want dat kan ik zeker. Richard belooft dit al, dus ik moet dat 

ook doen.  

  
Q (Dick): Wat maakt jou gekwalificeerd om dit te doen? 

A: Ik heb een half jaar ervaring. 

 

Q (Hiba Jahouh): 1) Wat heb je geleerd van de afgelopen tijd? 2) Wat zouden mensen over 

jouw nevenfuncties moeten weten, hebben deze invloed op jouw functioneren? 

A: 1) Goed gevoel voor punctualiteit met betrekking tot social media en promotie van 

activiteiten en mensen herrinneren dat er activiteiten zijn. Daar blijf ik scherp op middels 

vaste tijden. 2) Wat leuk, Hiba. Ik doe communicatie voor D66 Rotterdam. Genoeg tijd om 

beide te doen, er is geen verstrengeling.  

 

Q (Paul): Heb je concrete ideeën hoe je je influencer-kwaliteiten verder kan ontwikkelen? 

Bijvoorbeeld een wekelijkse vlog als Rotterdamse JD’er? 

A: Een mooi idee, ik ben natuurlijk een geboren vlogger. Kijken naar algoritmes Facebook en 

Instagram, we willen dus elke maand een creatieve uiting. Ik bewaar graag de verrassingen. 

 

Q (Richard): Hoe staat het met Tinder-promotie? 

A: Ligt bij landelijk, penningmeester was enthousiast. Jelrik zoekt het uit. 

 

Q (Nardjissa Ikhlef): Kunnen we de commissie vaker betrekken bij promotie? 

A: Ja. 
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Motie van orde: eerst kandidatuur KasCo, daarna stemmingen. 

• TV: Overgenomen 

 

Verkiezingsblok KasCo 

Liam: Ik ben Liam, onbekend gezicht. (*Liam heeft internetproblemen). Ik verwijs ook naar 

het congresboekje, bij gebrekkige connectie. (Liam schakelt over naar andere verbindingen, 

Liam valt weg. F in de chat. Liam is er weer, zonder beeld.) Ik ben pas kort lid, van beroep 

accountant. Ik wilde wat doen bij de JD en de kasco leek me dan perfect, zeker in tijden van 

corona. Ga het bestuur flink aan de tand voelen!  

 

Uitslag verkiezing bestuurslid promotie 
15 stemmen voor. Jonah van Lotringen is unaniem verkozen als Bestuurslid Promotie. 

  
Uitslag verkiezing KasCo 
15 stemmen voor. Liam van Gravendeel is unaniem verkozen als lid van de 

kascontrolecommissie. 

 
Stemmen per acclamatie over technische AR-wijzigingen 
 
TV: Worden aantal technische wijzingen gemaakt, geen inhoudelijk, dus we kunnen per 
acclamatie goedkeuren, tenzij bezwaar.  
 
Per acclamatie aangenomen. 
 
AR-Wijzigingen 
 

AR01– You’ll never walk alone 

Indiener (Hiba): AR-wijziging over Raad van Advies. Handig voor corona en 
nieuwe besturen. Niet elk oude bestuur is even bereikbaar, 
met een RvA kan je altijd op mensen terugvallen. Ik heb geluk 
gehad, veel anderen niet. 

Voor Neutraal Tegen 

  Koen: Tegen, erg definitief 
wanneer het vooral nu 
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belangrijk is. Kan ook per 
bestuursbesluit, of 
informeel. Anders op 
langere termijn is het wat 
veel prestige 
Pim: Zelfde bezwaren. 
Waarom eerst benoemen? 
Waarom bepaalt huidig 
bestuur over volgende 
besturen? Laat het aan hen 
zelf.  

Indiener: Eerst Pim, tegen de tijd dat je een nieuwe Raad hebt weet je 
wie genoeg ervaring heeft. Ze hoeven niks te verantwoorden, 
zijn geen beslissend orgaan. Goed voor leden om te weten 
wat er speelt. 

Stemming: 9 stemmen voor, 8 stemmen tegen. De motie is aangenomen. 

 

AR02– De overdracht overdacht 

Indiener (Richard): Namens hele bestuur dienen we deze in. De verdracht ging 
goed, maar dingen blijven onduidelijk. Wanneer wordt iets 
mijn verantwoordelijkheid? Andere afdelingen hebben dit, 
laten wij dat ook doen. Gaat over zowel een inspanningsplicht 
als een overgangsdatum op 1 oktober.  

Voor Neutraal Tegen 

Mathijs: Voor. 
Duidelijkheid voor het hele 
bestuur, er kan altijd wat 
apart geregeld worden bij 
individuele bestuursleden. 
Goede standaard. 

 Koen: Tegen, vind het 
onduidelijk opgetekend. Een 
bestuur wordt niet verkozen, 
bestuursleden worden 
verkozen. Die oktober vind 
ik dan vreemd, onhandig en 
generaliserend. 

Indiener: Reden voor 1 oktober: dan worden we uit het systeem 
gegooid, en kan je dus geen verantwoordelijkheid meer 
hebben. 
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Stemming: 11 stemmen voor, 3 stemmen tegen. De motie is 
aangenomen. 

 
Schorsing tot 21:00 
 
Politieke amendementen 
 

AMPP01– Schiekadeblok ‘n roll 

Indiener (Paul): Voor onderdeel nachtleven. Gemeente wil er 
woon/werkgebied van maken. Da’s fout en werkt niet. 
Ontwikkelaar wil het ook niet. Schiekadeblok heeft goede 
ligging voor horeca (naast centraal station) en er woont 
niemand. Maak er dus het cultureel centrum van. 

Voor Neutraal Tegen 

 Nardjissa: hoe maak je van iets 
een cultureel centrum? We 
hebben toch al een cultureel 
centrum bij De Doelen en het 
Schouwburgplein? 

 

Indiener: Schiekadeblok heeft al aantal culturele instellingen: Annabel, 
Biergarten. Willen we uitbreiden met poppodium dat andere 
steden wel hebben.  

Stemming: 12 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Het amendement is 
aangenomen. 

 

AMPP02– Een stad met inhoud en gezelligheid 

Indiener (Hiba): Oude AR (sic) heeft het over jongvolwassenen. Rotterdam is 
een stad waar je komt wonen als je kan wonen.  

Voor Neutraal Tegen 

   

Indiener: Stem voor, dat is lief. 
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Stemming: 14 stemmen voor, 1 stem tegen. Het amendement is 
aangenomen. 

 
Politieke moties 
 

PM01 – Bloody Mary Queen of Scots 

Indiener (Lotte): Schotland heeft gratis menstruatieproducten, dat voorbeeld 
moet Nederland volgen. We zijn een progressief land en een 
progressieve partij.  

Voor Neutraal Tegen 

Hiba: We zijn hier nog niet 
voor, ik heb het ook 
gecheckt. Het kost veel 
voor vrouwen om vrouw te 
zijn. Neem de pink tax 
weg. 

Koen: Vindt de JD dit niet al? 
Wil je dan nog door met de 
motie? 

 

Indiener: Niks toe te voegen, heb de visie gecheckt. 

Stemming: 15 stemmen voor, 1 stem tegen. De motie is aangenomen. 

 
 

PM02– Aaaaaaand it’s gone I (cluster) 

Indiener (Mathijs): Cluster! Dergelijke leningen hebben een woekkerrente die 
misbruik maken van kwetsbare mensen, waardoor deze alleen 
maar meer schulden krijgen. Motie 1 is voor verlaging naar 
3%, motie 2 verbiedt het. Ik zeg verbieden.  

Voor Neutraal Tegen 

 Pim: Vraag. Geldt dat ook voor 
creditcards? Hebben die ook 
3% rente of is dat anders? 
Hiba Jahouh: Waarom 3%? 
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Indiener: Op de vraag van Pim: Hangt af van de creditcard. Op de 
vraag van Hiba: 3% is om het te verlagen, het is verder 
nergens op gebaseerd. 

Stemming: 8 stemmen voor, 5 stemmen tegen. De motie is aangenomen. 

 

PM03– Aaaaaaand it’s gone II (cluster) 

Indiener (Mathijs): (Zie boven) 

Voor Neutraal Tegen 

 Casper: Is de indiener geen 
voorstander van de vrije 
markt? Welke markten gaan 
we nog meer beteugelen? 

 

Indiener: Het is tekenend voor deze malversaties dat uitgerekend ik het 
inbreng inderdaad.  

Stemming: 13 stemmen voor. De motie is unaniem aangenomen. 

 
Motie van orde (Jelrik Westra): Mag Nathan zijn vraag stellen aan de indiener? 13 
stemmen voor, 2 stemmen tegen. De motie wordt overgenomen. Tijdens de stemming heeft 
Nathan de meeting verlaten, en kan dus niet zijn vraag stellen. 
 

PM03– Wehkamp is malafide 

Indiener (Mathijs): Vergelijkbaar met de vorige. Gaat over postorderbedrijven. 
Hebben geen vergunning, maar dat boeit ze niet, nog geen 
wettelijke actie.   

Voor Neutraal Tegen 

 Ronald-Marcel: Geen 
bankrekening nodig! Iedereen 
kan dat papiertje krijgen. 
Koen: Verhelderende vraag. 
Wat gebeurt er als deze 
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moties worden behandeld op 
het landelijk congres? 

Indiener: PM01 en PM02 is een cluster. Dit is een specificering voor 
postorderbedrijven. PM03 en PM04 is ook een cluster. 

Stemming: 11 stemmen voor, 2 stemmen tegen. De motie is 
aangenomen. 

 

PM02– Wehkamp is malafide II 

Indiener (Mathijs): Verbiedt kopen op krediet bij postorderbedrijven. Kopen op 
afbetalen gaat ten koste van de meest kwetsbare mensen die 
niet in één keer kunnen betalen. Bij gespreid betalen weten 
ze niet dat ze maximale rente betalen. 

Voor Neutraal Tegen 

   

Indiener: Zoek eens op wat deze bedrijven mensen aandoen, en wat de 
consequenties voor kinderen zijn als hun huizen leeg worden 
getrokken door deurwaarders. 

Stemming: 10 stemmen voor, 4 stemmen tegen. De motie is 
aangenomen. 

 
Decharge en Afsluiting: 21:27 
  
  
 


