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20:03 Opening AAV 
 
Eerst houdt Hester van Wessel, kandidaat voor Landelijk Bestuur, een praatje. 
 

Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Annabel Broer 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Isa Luiten 
Stem- en Notulencommissielid 2: Alexander van den Berg 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Vaststellen notulen AAV 23-03-2021 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Vaststellen agenda AAV 22-06-2021 
Vastgesteld per acclamatie 
 
Geen wijzingen op de agenda. 
 

Mededelingen 
Irene: Straks is er een fysiek borrel, leuk om de nieuwe bestuursleden te feliciteren  
(rotonde Haarweg- Thorbeckestraat). We hebben een 14 & 19 augustus een standje 
bij de introweek. Geef je vooral op door een appje aan bestuur te sturen. Daarnaast 
zijn er werkgroepen bij JDW waarvoor je je kan opgeven. Het is leuk om mee te 
helpen. Zijn verschillende subgroepen. 
 

 

20:14 Financieel blok 
Penningmeester - Tessa Tangelder 
Mondelinge toelichting: Een klein verandering t.o.v. de agenda. In de slide staat het 
goed. Linkerkant begroting, rechterkant hoeveel geld we over hebben. Foutje in het 
AAV boekje, er is meer geld over. Grootste kosten bij zaalhuur, ondanks dat we 
minder zaalhuur hebben gehad als voorgaande jaren, dus daar is minder aan 
uitgegeven. Begin van het jaar een online promotieactie gedaan met poster (een 
online promotie actie), daarvan de meeste promotiekosten samen met AID. Verdere 
kosten voor AID zijn nog niet uitgegeven. Verder vooral uitgegeven aan wandeling 
en aan inkopen van spul voor borrels. Dit valt onder de gezelligheidsactiviteiten, nets 
als de borrel na deze AAV. 
 
Kascontrolecommissieverklaring: 
Er is weinig uitgegeven, dus er valt ook weinig over te zeggen. Vorig jaar 
aangeraden om wat grotere uitgaven te doen. We hadden aangegeven aan bestuur 
om meer geld uit te geven, dit is niet gedaan. Dus moet nog wat mee gedaan 
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worden. KasCo moet nog samen komen voor uitgaven volgend jaar. Kasco moet 
nog wel bijeenkomen voor de realisatie van uitgaven van vorig jaar, we hebben nog 
maar één meeting gehad sinds Tessa penningmeester is. 
 
Geen vragen gesteld. 
 

 

20:17 Bestuursverantwoording 
Voorzitter - Irene Bormans 
Mondelinge toelichting: Meerdere bestuurssamenstellingen gehad, veel gedaan, 
helaas meeste online, vanaf maart hulp van Marije, daar waren Tessa en ik erg blij 
mee. Samen hard gewerkt om het zo leuk mogelijk te maken. We hadden een aantal 
punten: We wilden leden actiever benaderen, leden meer binden, activiteiten zoveel 
mogelijk waar mogelijk fysiek houden. We hebben ook geprobeerd om leden te 
binden door werkgroepen op te richten. Er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Dank 
ook aan de oude leden die geholpen hebben met de politieke (sub) werkgroepen, 
ook vanavond nog veel aanwezig. Irene zal voor haar Master verhuizen naar Delft, 
dus dit zal voorlopig haar laatste activiteit bij JDW zijn. Ze hoopt jullie allemaal te 
zien bij landelijke activiteiten. Zal ook nog wel eens hier terug komen voor 
activiteiten.  
 

 
 

 

XX:XX Bestuursvragen 
 
Er worden geen vragen gesteld. 
 

 

20:21 Verkiezingsblok 
Kandidaat Voorzitter – Machteld van Kempen 
Mondelinge toelichting: Ik ben Machteld, ik studeer internationale 
ontwikkelingsstudies, al 2 jaar lid van de JD, maar ik woonde in Amersfoort, bij de 
JDU, wilde wel actief worden maar was erg druk bezig en ook een beetje lui. Maar 
daar wil ik nu verandering in brengen. Wil veel leden leren kennen, leden werven, 
interessante sprekers uitnodigen. Vergaderingen te leiden en voorbereiden lijkt me 
ook leuk. Ik wil open avonden organiseren, avonden voor niet- en echte leden. En 
het lijkt me leuk om contact met andere voorzitters van afdelingen te onderhouden 
en met D66. Ook wil ik een workshop gaan organiseren. Ik wil graag van mijn 
spreekangst afkomen, daar heb ik soms last van. Nooit veel bestuurlijke ervaring 
gehad, maar wel een halfjaar een commissie dierenwelzijn doen en heb daar leren 
kunnen samenwerken. Ik hoop heel veel te leren dit jaar.  
 
Vragen aan kandidaat: 
V Annabel: Stoer om voor voorzitter te gaan, zeker als je het soms spannend vindt 
om voor een groep te spreken. Hoe zou je reageren als een regiokrant jouw mening 
vraagt over bijvoorbeeld stikstof? 
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A: Eerst goed inlezen, met JD’ers spreken, weten wat ik moet zeggen en dat goed 
oefenen. Proberen niet te nerveus te zijn. 
 
V Annabel: Wat zou zo’n open avond inhouden? 
A: Een borrel. Moet gezelligheid uitstralen naar de leden en niet-leden. Als we een 
keer een vette spreker hebben misschien dat aankondigen of erbij doen. 
Vervolgvraag: Hoe verschilt dat van een normale avond? 
A: Ik hoop dat we voor de promotie gaan zorgen, nu komen vooral leden. Daar heb 
ik nog niet precies over nagedacht. 
 
V Rik: Denk je dat je de vereniging kent? En indien nee, hoe zou je die beter leren 
kennen. 
A: Ik ken de vereniging inderdaad niet zo goed. Ik denk dat ik daarom juist actiever 
ben geworden om meer leden te leren kennen en over de vereniging te leren. 
 
V Wim: In hoeverre denk je dat je houvast hebt om in deze functie te bekleden? 
Weet je wat deze functie inhoudt? 
A: Ik vind het spannend, maar ik vind het ook superleuk.  
Vervolgvraag: De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Er kan veel geleerd 
worden, in Wageningen is 1/3e student of gerelateerd aan student. JD is geen partij 
die meedoet, maar hoe moeten wij ons dan verhouden tot de partijen? 
A: Omdat wij een afdeling van D66 zijn lijkt mij het belangrijk om hen ruimte te geven 
om kandidaat-raadsleden te laten spreken. 
Toelichting, geen vraag van Wim: Men verwachtte vier jaar terug dat wij zouden 
helpen, als onderdeel van D66. Hierop werden wij toen aangesproken. Wat als Volt 
meedoet of de studentenpartij meedoet. Weet je wat jouw positie is? 
 
Opmerking geen vraag Rik: Ik kan me voorstellen dat je nog niet alles perfect weet 
of kent. Voel je vrij om vragen te stellen aan oud-bestuursleden bij JDW. 
 
V Jara: Waar kijk je het meest naar uit? 
A: Ik kijk ernaar uit om de vereniging beter te leren kennen en samen te werken met 
mijn medebestuursleden. 
 

Kandidaat Secretaris – Johanna Sophia Konjer 
Mondelinge toelichting: Ik ben Hanna, 21, studeer fotografie in Ede, wil secretaris 
worden in het bestuur. Mijn zus is ook in Utrecht actief en toen ging ik zelf ook bij 
JDW kijken en dat vond ik erg leuk, en toen hoorde ik dat er nieuw bestuur kwam.  
Denk dat ik veel kan leren en heb meeste zin in activiteiten organiseren en de 
nieuwsbrief versturen. Nieuwsbrieven maken past bij mijn opleiding, ik kan heel 
creatief zijn. 
 
Vragen aan kandidaat: 
V Irene: Wil je je ervaring met design ook inzetten voor onze social media? 
A: Ja, is wel mijn bedoeling. 
Vervolgvraag: Heb je dan bijvoorbeeld met Canva gewerkt?  
A: Ja, niet gewerkt met canva. Maar ik heb hiervoor een opleiding gedaan, 
mediadesign en photoshop, dus dat komt goed. 
 
V Annabel: Wie is jouw zus? 
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A: Maartje 
Vervolgvraag: Jij bent goed met vormgeving, zou jij je skills kunnen delen met 
andere bestuursleden in de JD? Anderen hebben een bestuurslid promotie. 
A: Ja hoor, is mooi meegenomen. 
 
V: Wim: Je woont zelf in Ede, ben je van plan op Ede te focussen en ook je 
huisgenoten of buren proberen te activeren? 
A: Ik heb huisgenoten die ik wil betrekken, maar ik wil mijn best doen daarvoor om 
het naar Ede te brengen, maar het kan ook gewoon in Wageningen zijn. Zal mijn 
best doen. 
Vervolgvraag: In het verleden hebben we ooit 1x iemand uit Ede gehad, allemaal 
plannen, maar nooit echt gematerialiseerd. Jij ziet dus wel kansen? 
A: Ja, heb ook met studiegenoten gepraat over JD, die hebben hier ook interesse in. 
 
V Marije: Privacy heeft Hester het net over gehad. Hoe wil jij nieuwe leden gaan 
benaderen? 
A: Jouw benadering vond ik wel prettig. Een appje met de vraag om even te 
Zoomen. Dat wil ik aanhouden. 
 

Kandidaat Penningmeester – Maurice Schoo 
Mondelinge toelichting: Ik ben 22 jaar oud en studeer plantenwetenschappen in 
Wageningen, ik zocht wat meer maatschappelijks naast mijn studie, politiek vond ik 
altijd interessant, na een paar activiteiten wilde ik wat actiever worden bij de JDW. 
Leek me leuk om wat meer bestuurlijke ervaring op te doen. Omgaan met 
verantwoordelijkheid, groter dan die van jezelf. In gesprekken met het huidig bestuur 
kwam ik tot de conclusie dat penningmeester een leuke plek is om te beginnen. 
Het lijkt me goed om het budget goed te verdelen tussen de verschillende 
onderdelen, gezelligheid, politiek etc. Het is belangrijk om het geld goed te besteden, 
misschien zijn de prijzen straks wel hoger als horecaondernemers weer meer gaan 
vragen. Verder lijkt het me ook leuk om nieuwe mensen te leren kennen, zowel 
binnen als buiten de JD. Hopelijk ook straks wat meer ervaring met het maken van 
beslissingen of organiseren van activiteiten. 
 
Vragen aan kandidaat: 
V: Annabel: Je zei dat horecaondernemingen misschien andere prijzen gaan 
hanteren of verhogen. Wil je dan minder vaak daarnaar toe en zelf creatief zijn of 
hen juist ondersteunen in moeilijke tijden? Welke kant steun jij? 
A: Denk dat als het kan, dat het wel goed is om in de horeca te gaan zitten, dan ook 
meer zichtbaar. We kunnen denk ik wel flexibel zijn. Afgelopen tijd gezien dat je niet 
per se één bepaalde plek nodig hebt om te zitten, dus daar ook creatief mee zijn. 
 
V: Marije: Waar kijk je het meest naar uit? 
A: Het is iets heel nieuws, dus ook hoe het is om bestuur te gaan doen. En met zijn 
drieën nieuwe activiteiten kunnen verzinnen. Het nieuwe aspect daar aan. 
 
V: Wim: Heb je al concrete ideeën om geld uit te geven? Eerdere jaren was er ook 
geld over. 
A: Op dit moment nog niet. Dat moeten we nog proberen uit te vinden en moet ik 
uiteraard overleggen met de rest van het bestuur. 
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V: Wim: Wil je eind van het jaar het geld terug naar landelijk storten of hier uitgaven? 
A: Liefst hier uitgeven en hier gebruiken. 
 
V: Wim: Vroeger had je als bestuur veel contact met de eigenaren van twee cafés. 
Ben je ervan bewust dat je zelf dat contact op moet gaan zoeken en een kroeg moet 
gaan regelen. 
A: Ja daar ga ik me wel voor inzetten. Ook om een plekje te kunnen krijgen. 
 
V: Irene: Geld aan politiek uitgeven, waar dacht je dan aan? 
A: Naar politieke werkgroepen, misschien ook gemixt met activiteiten dan. Of 
misschien tijdens de verkiezingen, dat we daar actief mee bezig kunnen zijn. 
 

20:52 Pauze 
Schorsing AAV 
 

21:00 Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal 
uitgebrach
te geldige 
stemmen 

Voor Tege
n 

Blanc
o 

Verkozen
? 

Machteld van 
Kempen 

Voorzitter  14 14 0 0 Ja 

Johanna Sophia 
Konjer 

Secretaris  14 14 0 0 Ja 

Maurice Schoo Penningmeest
er  

14 14 0 0 Ja 

 
Met 14 stemmen voor & 0 stemmen tegen is Machteld van Kempen Verkozen. 
 
Met 14 stemmen voor & 0 stemmen tegen is Johanna Sophia Konjer Verkozen. 
 
Met 14 stemmen voor & 0 stemmen tegen is Maurice Schoo Verkozen. 
 

WVTTK 
Geen vragen/ mededelingen. 

Rondvraag 
N.v.t. 
 
 

21:01 Afsluiting (speech nieuwe voorzitter) 
 
Irene bedankt de TV & SNC en feliciteert de verkozen bestuursleden. Machteld 
bedankt het vorige bestuur en ik hoop jullie allemaal te zien bij de borrel straks. 


