
Algemene Afdelingsvergadering 13-07-2020 
Jonge Democraten Utrecht 

Notulen door:  Sophie den Ouden en Jeffrey den Ouden 

 
Datum:  maandag 13 juli 2020 

Tijd:   20.00 – 21.00 

Locatie:  Zoom 

 
 
20.00 Opening AAV 

Installatie Vergaderingsvoorzitter: Pauline Gerth van Wijk, ingesteld. 

Installatie Stem- en Notulencommissie: Jeffrey Eelman en Sophie den Ouden, ingesteld. 

Vaststellen notulen: vastgesteld nadat Nyna het verzoek heeft gedaan haar naam in de 

notulen goed te spellen.  

Vaststellen agenda: vastgesteld 

 
20.10 Bestuursverantwoording 

Thomas: Ik zal even toelichten hoe we tot deze AAV zijn gekomen, aangezien het een ietwat 
bijzondere situatie is. Bij de vorige AAV is een bijna volledig bestuur verkozen, op de 
voorzitter en het bestuurslid promotie & campagne na.  
 
Het ontbreken van een bestuurslid promotie & campagne is jammer, zeker in campagnetijd, 
maar het ontbreken van een voorzitter is kort gezegd gewoon niet mogelijk.  
 
Dit is ook de reden dat eigenlijk direct na de vorige AAV wij als bestuur onze mogelijkheden 
zijn gaan bekijken. Dit kwam neer op het aanstellen van een voorzitter ad interim, of het 
uitschrijven van een nieuwe AAV.  
 
Hier hebben we vrijwel direct onze persoonlijke Raad van Advies bij ingeschakeld, waarmee 
ik nog de volgende ochtend een digitale meeting heb gehad en waarbij het advies unaniem 
was om een nieuwe AAV uit te schrijven. Dit met de reden dat dat simpelweg de meest 
eerlijke en democratische manier is en een ad interim-voorzitter in weinig opzichten 
wenselijk is.  
 
Diezelfde week is er nog een mail uitgestuurd naar alle leden met melding dat er een nieuwe 
AAV zou komen, en dat mensen zich opnieuw kandidaat konden stellen. Zo was er genoeg 
tijd voor mensen om hun beslissing te heroverwegen en zelfs nog een orco gesprek met 
bijbehorend advies te kunnen krijgen. 
 



Om dit alles zo zuiver mogelijk te houden hebben we besloten om Nyna zo min mogelijk te 
betrekken bij de organisatie en besluitvorming rondom de AAV, en haar zo veel mogelijk te 
behandelen als een normale kandidaat. 
 
Vragen 
Q Pauline: Stan, wat was nou de roddel? 
A Stan: de roddel was dat Pauline een mooie gele stoel heeft. 
 
Motie van orde Michiel: ik wil de roddel afkeuren.  
Michiel trekt de motie weer in. 
 
Q Tommy: is er nagedacht om de AAV in de Florin te organiseren? 
A Djurre: we hebben wel contact gehad voor een vergadering, maar zelfs dit was niet 
mogelijk. Voor de AAV hebben we hier niet over nagedacht. 
 
Q vervolgvraag Tommy: wat zou het bestuur ervan vinden om op eigen gelegenheid zo een 
drankje te gaan doen bij de Florin? 
A Djurre: ik steun dit zeker en ik denk mijn medebestuursleden die zich in Utrecht bevinden 
ook. 
 
Motie van orde Michiel: ik mag een motie van afkeuren indienen en ik wil dan ook dat dit 
serieus wordt genomen door de voorzitter. 
Motie wordt overgenomen. 
 
20.20 (Bestuurs)verkiezing 
 
Laith (Bestuurslid Promotie & Campagne): ik ben Laith en ik heb veel zin om mij het 
komend jaar in te zetten als bestuurslid promotie en campagne. Voor het komende jaar heb 
ik vier prioriteiten. Ik vind het belangrijk dat nieuwe leden zich welkom voelen en de oude 
leden actief blijven. Door de nieuwe leden aan de oude leden te koppelen op bijvoorbeeld 
basis van interesses, kunnen wij ervoor zorgen dat zij actief worden en dit ook blijven. Mijn 
tweede punt is dat het van belang is zoveel mogelijk activiteiten met studenten en 
studieverenigingen te organiseren. Op deze manier kunnen wij veel jonge mensen politiek 
interesseren. Het derde punt is een lokaal campagneteam, dit lijkt mij een goed idee. Het is 
niet alleen goed voor de verkiezingen, maar ook een mooie kans voor de nieuwe leden om 
op een makkelijke manier een bijdrage te leven aan de vereniging. Tot slot hebben een 
aantal vluchtelingen die rond 2014 naar Nederland zijn gekomen stemrecht, en ik zie het als 
mijn plicht deze mensen te benaderen om te gaan stemmen. 
 
Oriëntatiecommissie:  



 
Vragen 
Q Tommy: wat heeft jou bewogen je nu te kandideren in plaats van bij de vorige AAV? 
A Laith: ik twijfelde aan mijn Nederlands. Toen niemand zich kandidaat had gesteld vond ik 
het ontzettend jammer.  
 
Q Stan: wat vind jij specifiek mooi aan het geluid van de JD en waarom wil jij dit vertolken 
als bestuurslid promotie? 
A Laith: ik denk dat wij het als jonge mensen belangrijk vinden een accent te leggen op 
thema’s die wij belangrijk vinden, zoals onderwijs, klimaat en woningmarkt.  
 
Q Jorg: ik heb jouw functie ook gedaan twee jaar geleden en ik zou het leuk vinden als jij 
verkozen wordt. Waar denk jij dat je als bestuurslid promotie het meest druk mee bent? 
A Laith: voornamelijk met social media. 
 
Q vervolgvraag Jorg: en waar ben je dan voornamelijk druk mee en op welke manier? 
A Laith: het promoten. Ik wil ervoor zorgen dat wij zoveel mogelijk gezien/gelezen worden. 
 
Q vervolgvraag Jorg: hoe denk je dat dit eruit ziet? Wat moet je doen bij een evenement? 
A Laith: ik hoop dat wij zoveel mogelijk met andere PJO’s bijeenkomsten kunnen delen. Wij 
kunnen dan bij de andere PJO’s onze Facebookpagina promoten. 
 
Nyna (Voorzitter): ik ben Nyna, ik denk dat jullie mij wel kennen. Ik stel mij kandidaat voor 
voorzitter en heb dit vorig jaar ook gedaan. Het is best bijzonder dat ik achter mijn 
beeldscherm zit nu en niet in de Florin. Ik zou eigenlijk volgend jaar naar de VS gaan, maar 
door corona is dit in de soep gelopen. Dit betekent wel dat ik nog een jaar in Utrecht blijf en 
actief kan blijven bij de JDU. Ik kandideer mij met net zoveel enthousiasme als vorig jaar. Ik 
kijk ernaar uit om nog zo’n leerzaam jaar te hebben. Ik ben ook heel blij dat aankomend jaar 
verkiezingen zijn, want dat was dit jaar niet zo. 
 
Ik sta hier echt om een nieuw bestuursjaar aan te gaan. Ik neem natuurlijk mijn ervaring 
mee, maar ik wil dit voornamelijk meenemen voor de praktische kant. Ik vind het belangrijk 
dat ideëen van het nieuwe bestuur leidend gaan zijn en ik denk dat wij met hun frisse blik en 
mijn ervaring een mooi jaar tegemoet gaan met een mooie campagne. 
 
Oriëntatiecommissie:  
 
Vragen 
Q Stan: vorig jaar hadden wij goed contact met D66. Roel gaat nu weg. Hoe wil jij deze 
warme band behouden en opnieuw opbouwen met Tom? 



A Nyna: ik denk dat het nog beter zal gaan dan afgelopen jaar, Tom is nog niet zo lang 
geleden ook JD’er geweest. 
 
Q Nikki: hoe zou jij je huidige en volgende bestuur in één woord omschrijven? 
A Nyna: één wiord is eigenlijk te weinig, maar voor mijn huidige bestuur ga ik voor ‘gezellig’ 
en voor mijn volgende bestuur weet ik het nog niet. Ik moet natuurlijk eerst aan de slag 
gaan, maar ik zie het als een uitdaging 
 
Q Gijs: als je wordt verkozen zit je in een bestuur met mensen die minder ervaren zijn bij de 
JDU, hoe ben je van plan om jouw ervaring te gebruiken om jouw bestuursgenoten te 
helpen? 
A Nyna: ik vond het dit jaar heel leuk iedereen te ondersteunen en te helpen als het nodig is. 
Ik hoop dit volgend jaar ook weer te doen. Ik denk dat het voornamelijk fijn is dat ik goed 
weet hoe de JD(U) werkt. Verder vind ik het belangrijk nieuwe ideeen leidend te laten zijn. Ik 
denk namelijk dat jullie het afgelopen jaar veel objectiever mee hebben gemaakt dan ik. 
 
Q Jorg: waar haal jij de energie en motivatie vandaan om je voor nog een jaar de kandideren 
en wat ga je doen als je deze energie en motivatie niet meer ervaart, bijvoorbeeld als je 
activiteiten gaat organiseren die het afgelopen jaar ook zijn geweest. 
A Nyna: ik vind het gewoon heel leuk en ik vond het super jammer dat mijn bestuursjaar ten 
einde kwam. Ik haal mijn energie uit de gezelligheid van de JD. Ik denk dat ik mijn motivatie 
niet ga verliezen, vooral omdat dit jaar een verkiezingsjaar is. Hier kijk ik echt naar uit. Ik heb 
natuurlijk ook een bestuur om mij heen met gemotiveerde mensen. Je helpt elkaar en samen 
help je elkaar er doorheen <3  
 
Q Tommy: op de vorige AAV merkte jij op dat ‘oude’ leden nog niet echt de weg hebben 
gevonden naar de online activiteiten. Heb jij voor het nieuwe jaar, met het oog op een 
tweede lockdown, ideeen om leden extra te kunnen betrekken? 
A Nyna: ik hoop dat wij in ieder geval gezelligheidsactiviteiten fysiek kunnen organiseren. Ik 
vind het heel lastig wat gebeurt als dit niet meer kan. Ik wil vooral ook van de oude leden 
weten waarom zij de aansluiting niet kunnen vinden en dit lastig vinden. Ik ben heel 
benieuwd naar jullie input. Laat vooral je ideëen en tips weten! 
 
Q Tommy: binnenkort zullen er weer fysieke activiteiten plaats vinden. Horeca ondernemers 
hebben het nu heel lastig en de JD ondersteunt graag ondernemers die het lastig hebben. 
Als jij gaat kijken naar een nieuw budget (of een amendement hierop), kan het potje voor 
ledenbinding dan vergroot worden?  
A Nyna: mooi idee, maar ik denk dat wij wel te maken krijgen met een maximum aantal 
leden die aanwezig mogen zijn.  
 
Tommy: je kan altijd aan Robbert vragen hoe wij het in ons bestuursjaar deden ;) 



Nyna: tips zijn altijd welkom. 
 
 
20.33 Stemmen + pauze 
 
20.38 Uitslag verkiezingen 
 
Functie Naam Voor Tegen Blanco Onthouding Verkozen 
Promotie en 
campagne 

Faith 18 0 0 0 Ja 

Voorzitter Nyna 17 0 1 0 Ja 
 
Motie van Orde Stan: oh nee toch niet. 
 
Nyna zegt wat lieve woorden. 
 
20:41 Sluiting AAV 


