
  

Notulen 11-09-2020 

 

 

  

Locatie: ZOOM 

Tijd: 20:00 – 22:00 

  

 

20.00 Opening AAV 

Installatie Vergaderingsvoorzitter: Joris Hetterscheid – per acclamatie geinstalleerd 

Installatie Stem- en Notulencommissie: Thomas Schepp en Hester van Wessel – per 

acclamatie geinstalleerd 

Vaststellen notulen vorige AAV – per acclamatie vastgesteld 

Vaststellen agenda – per acclamatie vastgesteld 

 

Mededelingen 

Remco namens de KasCo: De boeken zijn gecontroleerd. Op een bonnetje stond een 

onleesbaar bedrag, een ander moet nog fysiek in de map komen. Verder is alles in orde. 

Jeffrey: De volgende AAV vindt plaats op dinsdag 6 oktober, meer informatie volgt. Op de site 

is de vacature bestuurslid politiek en pers beschikbaar. Het bestuur is voornemens Remco 

Vonk, Marjet van Bezooijen en Kyllian van den Put te benoemen tot leden van de raad van 

advies. 

Sam: Ik heb helaas geen tijd om de functie politiek en pers te vervullen dit jaar, ondanks dat 

ik verkozen ben. Dank voor alle steun op de AAV en excuses. Ik ben helaas niet in staat de 

functie de aandacht te geven die hij verdient. Vandaar ook dat de vacature openstaat, meld 

je vooral aan! 

  

Bestuursverantwoording 

Jelt: Er is weinig gebeurd sinds de laatste AAV. De overdracht is erg goed verlopen, we 

hebben veel vertrouwen in het nieuwe bestuur. Voor het zomeroffensief hebben we 

gebrievenbusflyerd. Bepaalde evenementen hebben we betaald gepromoot, onder andere 

het nieuwe ledenmoment vorige week, dit was een groot succes. Ook het komende 

evenement met Jan Paternotte zal op social media gepromoot worden. Zo kan het nieuwe 

bestuur hopelijk starten met een leuke poule aan nieuwe leden. We hebben veel geleerd van 

het afgelopen jaar, er zijn dingen fout gegaan maar de trots overheerst. 



 

Vragen 

Q [Remco]: Naast Jelt en Sam blijft iedereen aan. Wat nemen jullie mee uit je bestuursjaar? 

A [Jelt]: Je mag best kritisch zijn, het is belangrijk om ook over negatieve dingen eerlijk te 

zijn. Daar kan je van leren. Ook heb ik geleerd netwerken op te bouwen. Als laatste heb ik 

geleerd een bestuur te leiden. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar er zit meer achter dan je 

denkt, bijvoorbeeld te zorgen dat iedereen op een lijn zit en verantwoordelijkheid neemt.  

Sam: Om maar met het duidelijke te beginnen; beter van te voren bedenken hoeveel tijd je 

gaat hebben. Terugkijkend had ik eerder kunnen weten dat het niet zou lukken nog een 

bestuursjaar aan te gaan. Ook heb ik geleerd hoeveel erbij komt kijken een vereniging 

draaiende te houden, achter de schermen gebeurt erg veel waar ik veel respect voor heb 

gekregen.  

 

Presentatie beleidsplan  

Jeffrey: Het beleidsplan is online in te zien. Ik ben trots op ons beleidsplan. De naam, 

verbreden en verdiepen, vat mooi het doel samen. Verbreden bedoelen we in de zin van 

buiten de ring potentieel benutten, met evenementen en door leden te ondersteunen bij 

lokale politieke output. Ook willen we meer contact zoeken met de provincie en D66 

afdelingen buiten Amsterdam. Verdiepen slaat op het aanbieden van uiteenlopende en 

inhoudelijk sterke activiteiten en het benutten van talenten in de nieuwe commissies. Het is 

erg jammer dat we afscheid moesten nemen van Sam, we hopen op korte termijn weer een 

vol bestuur te hebben. De portefeuille verdelen we voorlopig. Corona moet ook benoemd 

worden: we houden de situatie in de gaten en spelen zo snel mogelijk in op ontwikkelingen. 

Lees het beleidsplan vooral door, door het jaar heen zijn wij bereikbaar voor vragen en 

opmerkingen. 

 

Vragen 

Q [Remco]: Waar staat het beleidsplan? 

A [Jeffrey]: In de nieuwsbrief met de aankondiging van de AAV en zsm ook op de website. 

Sam deelt het beleidsplan tevens in de chat. 

 

Beleidsplan is per acclamatie vastgesteld.  

 

Resoluties & amendementen 

  

Resolutie 1 5. Economie, Werk en Sociale Zekerheid 



Woordvoerder (Sam Bogerd) 

  

Deze resolutie combineert twee 

hoofdstukken naar een hoofstuk over al het 

economische beleid. We staan hiermee 

opener voor internatioanale economie, en er 

wordt meer aandacht besteed aan sociale 

zekerheid en armoede. Inhoudelijk is verder 

niet veel veranderd. We zijn blij met de 

amendementen, deze nemen we graag over. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming: Unaniem aangenomen 

 

  

AMRES01 Gereguleerde markt is ook markt 

Paragraaf Resolutie 5; introductie 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

(verhaal invullen) 

Tekst resolutie De Jonge Democraten Amsterdam staan voor 

een duurzame economie waarbij een balans 

wordt gevonden tussen de markt en zaken die 

niet aan de markt overgelaten kunnen worden, 

zoals gezondheidszorg, sociale zekerheden, 

huisvesting en onderwijs, en erkennen het belang 

van globalisering en de rol van Amsterdam als 

wereldstad en internationale handelshaven in het 

vinden van die balans. 

Nieuwe tekst De Jonge Democraten Amsterdam staan voor 

een duurzame economie. Daarbij moet een 

balans worden gevonden tussen vrijheid en 

regulering op de markt bij bijvoorbeeld 

gezondheidszorg, het sociaal vangnet, 



huisvesting en onderwijs. De JDA zien daarbij 

belangrijke rol voor Amsterdam als wereldstad en 

internationale handelshaven in een 

geglobaliseerde wereld. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Overgenomen 

 

AMRES02 Flexibel geschild 

Paragraaf Resolutie 5; introductie 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

(verhaal invullen) 

Schrap Een flexibele arbeidsmarkt, zodat 

ondernemerschap en innovatie de ruimte krijgen 

die ze nodig hebben. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Overgenomen 

 

AMRES03 Regels limiteren 

Paragraaf Resolutie 5.1 



Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

(verhaal invullen) 

Tekst resolutie Regels limiteren in veel gevallen en dienen lang 

niet altijd het doel waarvoor zij ooit zijn 

opgesteld, de gemeente moet waakzaam zijn 

ondernemers niet te veel (onverwacht) op te 

leggen. 

Nieuwe tekst Regels kunnen een remmend effect hebben op 

(duurzame) innovaties. Regels uit het verleden 

dienen lang niet altijd meer het doel waarvoor ze 

zijn opgesteld. Lokale regelgeving zou duurzame 

innovatie en ondernemerschap moeten 

stimuleren in plaats van tegenwerken. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Overgenomen 

 

  

  

Resolutie 2 7. Veiligheid 

Woordvoerder (Beatrice Keunen) 

  

Eer om hoofdstuk te herschrijven. 

Actualiseren geprobeerd. Vrijheid is 

belangrijk goed en verdient aandacht. 

Vernieuwd op gebied van dircriminatie en 

privacy, leefbaarheid wijken, criminaliteit, 

meer kansengelijkheid (jeugdcriminaliteit 

voorkomen, weerbaar bestuur en 

weerbare gemeente (blijvend aandacht 

nodig), controleer en bescherm de 

controlerenden. Am Remco is mooie 

toevoeging, met die toevoegingen is het 

een mooi hoofdstuk geworden. 

Neutraal Voor Tegen 



      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Aangenomen met 11 voor en 1 tegen. 

 

AMRES04 Maak het concreet 

Paragraaf Resolutie 7.4, na “zichtbaar en controleerbaar 

gemaakt worden.” 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

Dit amendement voegt een zinnetje toe 

om ‘zichtbaarheid en controleerbaarheid’ 

te concretiseren. De JD is uitgesproken 

over regulering en legalisering drugs, zo 

wordt dit expliciet gemaakt. 

Voeg toe De Jonge Democraten zijn daarom voorstander 

van de legalisering en regulering van productie 

en verkoop van drugs. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie: Dit is een goede aanvulling, de resolutie 

is inderdaad vrij algemeen geformuleerd.  

Stemming: Overgenomen 

 

AMRES05 Geef agenten een keuze 

Paragraaf Resolutie 7.6 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

Hier is sprake van een significante 

inhoudelijke verandering. Ik zie liever 

geen minimale bewapening voor politie. 

Belaagde agenten moeten zich kunnen 

verdedigen. Bij een wapengevaarlijk 

persoon kan de situatie veilig blijven door 

agenten juist breder uit te rusten, zodat ze 



bijvoorbeeld een stroomstootwapen 

kunnen gebruiken als tussenvorm 

pepperspray en vuurwapen. 

Tekst resolutie “, daarom moet de bewapening van de politie zo 

minimaal mogelijk blijven.” 

Nieuwe tekst “. Agenten moeten daarbij voldoende opties 

hebben van licht, gemiddelde of zware 

geweldsmiddelen. Daarom is het een goed idee 

agenten naast pepperspray, de wapenstok en 

het vuurwapen, ook uit te rusten met een 

stroomstootwapen als tussenvorm.” 

Neutraal Voor Tegen 

  Jeffrey: Ik ben het 

ermee eens dat de 

politie, vooral gezien 

recente 

evenementen, onder 

druk staat. We 

moeten niet uit oog 

verliezen waar de 

politie voor is: 

veiligheid 

garanderen, geef ze 

de kans dit uit te 

voeren met 

adequate wapens. 

Sam: Ik ben het 

eens met brede 

bewapening, maar 

‘zo minimaal 

mogelijk’ moet 

toch het 

uitgangspunt 

blijven – brede 

bewapening valt 

hier juist ook 

binnen. Niet 

zwaarder dan 

nodig, maar wel 

zorgen dat de 

juiste wapens 

aanwezig izjn. 

Woordvoerder reactie:  Sams punt is niet hoe ik de resolutie 

lees. Zo minimaal mogelijk interpreteer ik 

als: ‘moet niet uitgebreid worden.’ 

Uitbreiding kan juist voordelig zijn. Mijn 

oproep is om nu voor te stemmen en op 

een later moment bijscherpen zodat de 

waarden genoemd door Sam naar voren 

komen. 

Stemming: Aangenomen met 8 voor, 4 tegen. 



 

 

 

Resolutie 3 8. Diversiteit en Migratiebeleid 

Woordvoerder (Sam Bogerd) 

  

Korter is beter. Verschillen met de oude 

tekst liggen met name in minder nadruk 

op het voorkomen van positieve 

discriminatie, dit was niet in lijn met de 

algemene relatie van de JD met positieve 

discriminatie. 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Unaniem aangenomen (10v) 

 

AMRES06 Lettersoep 

Paragraaf Resolutie 8; introductie 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

(verhaal invullen) 

Tekst resolutie LHBT-gemeenschap 

Nieuwe tekst LHBTI-gemeenschap 

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   



Stemming:  Overgenomen 

 

 

 

 

 

Resolutie 4 10. Kunst, Cultuur & Media 

Woordvoerder (Jelt Pekaar) 

  

Uitgedunde versie van eerder hoofdstuk. 

Herhalingen geschrapt (=sexy). Meer in 

lijn met resolutie kunst en cultuur 

landelijk voor goede aansluiting. 

Toevoegingen: voorstanders aanbieden 

excuses slavernijverleden door gemeente 

Adam nav BLM.  

Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Unaniem aangenomen (11v) 

 

 

AMRES07 Tegenstander van de media 

Paragraaf Resolutie 10; laatste alinea 

Woordvoerder (Remco Vonk) 

  

(verhaal invullen) 

Tekst resolutie De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom 

een voorstander van Amsterdamse media, zoals 

AT5,” 

Nieuwe tekst De Jonge Democraten Amsterdam zijn daarom 

voorstander van het beschikbaar stellen van 

voldoende structurele financiële middelen aan 

Amsterdamse media, zoals AT5,” 



Neutraal Voor Tegen 

      

Woordvoerder reactie:   

Stemming:  Overgenomen 

 

Bestuur Pekaar wordt afgezwaaid. Bestuur Eelman wordt ingehamerd. 

 

JDA’er van het jaar 

Jeffrey: Elk jaar reiken we de JDA’er van het jaar uit om een bijzonder lid in het 

zonnetje te zetten. Het is een groot cliche om te zeggen is dat het een moeilijke 

keuze was, maar dat was het echt. Bij hoge uitzondering benoemen we twee 

JDA’ers van het jaar. Een is niet aanwezig, maar de ander wel.  

Deze persoon zet zich al jarenlang in voor de afdeling en de vereniging, onder 

andere in bestuursfuncties. Bij hem hebben we altijd kunnen aankloppen voor 

advies. We benoemen niemand minder dan Remco Vonk. 

 

 

(bedankspeech niet notuleren) 

 

(bedankwoordjes van het bestuur hoeven allemaal niet genotuleerd te worden) 

 

Motie van orde Perry: bestuur is ingehamerd, leuk. Traditie dat oud bestuur speecht 

naar nieuw bestuur. Gaat dit nog gebeuren? Overgenomen. 

 

Motie van orde Jeffrey: Jeffrey wil graag ook nog even praten. Dat mag. 

 

 

 

22:00? Sluiting AAV 

 

 


