
 

Notulen AAV  

Jonge Democraten Groningen 

14 september 2021 

 

Opening 

Geopend 20:04 

 

Aanstellen Technisch Voorzitter en SNC  

De Technisch Voorzitter, Hester van Wessel en de Stem- en Notulencommissie, Tristan 
Lemstra en Jan Willem Leeuwma worden per acclamatie aangesteld. 

 

Vaststellen Agenda 

Silke: Er zijn motivaties van de Kascoleden, ik wil dat die motivaties worden meegenomen. Dit 
voegen we toe aan de agenda. De agenda wordt met deze wijziging per acclamatie 
aangenomen. 

 

Vaststellen notulen AAV 29 juni 2021 

De notulen van de AAV van 23 februari 2021 worden per acclamatie aangenomen. 

 

Mededelingen 

Silke: weinig mede te delen, gezocht naar een penningmeester maar niet gevonden, ad-
interim staat wel klaar. En we gaan stemmen over het GPJK.  

 

Bestuursverantwoording  

Silke Kok - Voorzitter 

- Ik vertel kort wat we deze zomer hebben gedaan:, ten eerste de overdracht, we zijn 
een dagje weg geweest. Twee borrels gehouden en er was een opruimactie. Ook de 



KEIweek gehad, het was erg gezellig. Aanwezig geweest bij workshop en 
informatiemarkt.  

 

Roeland Nauta - Algemeen Secretaris 

-  

Thomas Hoekstra – Penningmeester 

      - 

Susanne Kuin - Commissaris Organisatie 

-  

 

Vragen aan het bestuur 

Naam: Jan-Willem 

Bestuurslid: Silke 

Vraag: Hoeveel geïnteresseerden waren er tijdens de KEIweek? 

Antwoord: ongeveer 12. 1 nieuwe persoon bij de borrel, bij de spelletjesavond waren er 2. 

 

Update Penningmeester 

Penningmeester (Thomas):  

- We zijn nog niet failliet! De opdracht gehad het een en ander uit te geven, zie de slide. 
Bestuursweekend gerealiseerd, BBQ gerealiseerd en geld uitgegeven aan andere 
posten. Aan het zomeroffensief minder uitgegeven dan gehoopt omdat we veel van 
landelijk kregen, en de online campagne liep een beetje in de soep door 
omstandigheden. Er is nog voldoende geld over.  

Vragen: 

 

Naam: Tristan  

Vraag: Vertel je meer over die omstandigheden? 

Antwoord:  

persoonlijke omstandigheden, ik ga er vanuit dat dat binnenkort goed komt. 

 

 

Moties en amendementen 



ORGANIMO   

Onderwerp: Voorstel om het Groninger Politiek Jongeren Kontakt 
(GPJK)te verlaten 

Woordvoerder: Silke Kok  Gaat om het al dan niet verlaten van het GPJK. Een 
stichting waar alle PJO’s bij aangesloten zijn, ze hebben 
een eigen bestuur. Was vaak lastig dit bestuur te vinden. 
Ze willen dit gaan omvoeren, en 1 persoon per elk bestuur 
daar in dat bestuur te willen laten plaatsvinden. Wij willen 
hier uit stappen. JS stapt er al uit, DWARS eerst wel maar 
nu toch niet. We zien dat als functieverzwaring terwijl je 
dit ook kan doen door als voorzitters eens per 2 maanden 
bij elkaar te komen. Daarom zien we het nut er niet van in.  

Voor Neutraal Tegen 

Thomas: ik wil voor inspreken, 
we hebben er al jaren gedoe 
mee en op zoek naar andere 
verstandshouding. 

Frank: lang over nagedacht, 
want ik zie de voordelen wel, 
maar als progressieve partij 
willen we ook de bureaucratie 
weghalen, tijd om wat meer 
simpele zaken voor elkaar te 
krijgen, ik zie grotere nadelen 
dan voordelen. 

 

 

 Frank: wat zouden we 
mislopen? 

Nico: wie blijven er in zitten 
en hoe actief blijven die er in 
zitten? Zit er nog een 
restbedrag in? 

Susanne: wat is de 
meerwaarde van eruit 
stappen als we toch contact 
blijven houden? 

Nico: hoe is de 
bestuurscultuur? 

Susanne: waarom is DWARS 
van gedachten veranderd? 

Jeroen: eventueel 
gezichtsverlies als we er uit 
gaan en later weer er in. 

Thomas: financieel zal het 
ong. 280 euro verschil 
kunnen hebben maar ik 
denk dat dat op te vangen is. 

Jan-Willem: in de nieuwe 
vorm komt er iemand van 
het bestuur zitting nemen, 

  



hoe hoog is die werkdruk, 
dat is de voornaamste reden 
die ik hoor. Dan kan je er op 
springen als dat wel nodig is. 

 

 

Woordvoerder: We missen: scholenprojecten en subsidie. Maar die 
subisdie van de provincie is 2 jaar niet toegekend. Het 
GPJK zal niet worden opgeheven. JOVD en CDJA en 
DWARS blijft over. We zouden ooit terug kunnen komen 
als we zouden willen. We missen dus de subsidie die er nu 
niet is. Scholenprojecten kan ook in onderling contact. Ze 
hebben ook een standje op de keiweek wat weinig / niks 
voorstelt.  

We zullen dan niet meer betrokken zijn bij de stichting 
wat veel werk met zich mee brengt.  

Toelichten bestuurscultuur is een ding voor bij de borrel, 
over het algemeen is het een functieverzwaring, maar er is 
geen grote we-pakken-door mentaliteit. Het huidige 
bestuur van het GPJK is best chill maar zij stoppen er mee. 

Over DWARS: ze wilden er uit als er 2 uit gaan, maar daar 
komen ze op terug. CDJA ziet zichzelf als politiek neutraal.  

Over werkdruk: het zal daar voor niemand prioriteit zijn, 
omdat iedereen al een ander bestuur is. GPJK is veel werk 
terwijl dat niet hoeft, omdat het al een paar jaar niet goed 
werkt. 

Thomas: in wezen doe je twee bestuursfuncties.  

Matthijs: het idee is dat het momenteel inefficiënt is, er 
zijn betere manieren om budget van de grond te krijgen.  

Silke: veel projecten worden al buiten het GPJK opgepakt.  

Stemming: Voor: 10 

Tegen: 1 

Resultaat: Aangenomen  

 



AMAR   

Onderwerp: Amendement ter verwijdering van alle verwijzingen naar 
het Groninger Politiek Jongeren Kontakt (GPJK) in ons AR 

Woordvoerder: Silke Kok  Heel logisch om te doen, je haalt het GPJK uit het 
afdelingsreglement.  

Voor Neutraal Tegen 

      

Woordvoerder:   

Stemming: Voor: 11 

Tegen: 1 

Resultaat: Aangenomen 

 

AMB   

Onderwerp: Begrotingswijzigingen ten aanzien van het wegvallen van 
de GPJK-subsidies 

Woordvoerder: Thomas 
Hoekstra 

Simpel, de 280 van het GPJK hebben we dan niet meer 
dus dat moeten we wijzigen.  



Voor Neutraal Tegen 

   Roeland: het gaat dus om 
geld wat we al tijden niet 
hebben ontvangen? 

Silke: vorige poging om ons 
geld van het GPJK te krijgen 
is niet gelukt.   

Matthijs: zie je nog 
problemen nu we dit geld 
missen? 

Frank: kunnen we niet zelf 
naar de provincie gaan? 

Nico: dit voor vorig jaar 
opvangen omdat je meer 
zou kunnen krijgen door het 
resultaat van de 2e kamer? 

  

Woordvoerder: Dit is in principe aan het nieuwe bestuur, we zouden 
misschien wat in moeten leveren maar je zou bijvoorbeeld 
naar D66 kunnen kijken, in Groningen of Drenthe of de 
Ommelanden.  

Silke: Het gaat om politieke initiatieven, als een PJO straal 
je geen politieke onafhankelijkheid uit, grotere kans als je 
dat samen doet.  

Thomas: er zouden bezuinigingen moeten komen maar je 
kan het opvangen omdat projectsubsidies hoger kunnen 
liggen dan andere jaren, hierover overleggen met de 
landelijke penningmeester.  

Stemming: Voor: 12 

Tegen: 0 

Resultaat: Unaniem aangenomen  

 

 

(Vertegenwoordiger Raad van Toezicht 

GPJK) 



Niet van toepassing door het aannemen van bovenstaande voorstellen. 

 

Verkiezing Kasco-leden: 

Presentatie kandidaten 

Kandidaat: Yannick Forget 

Motivatie: Geachte heer, mevrouw, 

 
Ik ben door Matthijs Hoekstra uit het bestuur van de JD in Groningen gevraagd of ik interesse 
zou hebben voor een deelname aan de kascommissie van de JD Groningen. Graag licht ik in 
deze mail toe waarom ik graag onderdeel zou willen zijn van de kascommissie. 
 
Ik ben nu al een tijdje lid van de JD Groningen en zou graag wat actiever willen worden 
worden binnen de JD. Ik ben in mijn vrije tijd voorzitter van Stichting Coffee and Coding en ik 
zou deze ervaring graag inzetten ten goede van de JD. Ik vind politieke betrokkenheid van 
jongeren erg belangrijk en ik denk dat de JD hierin als belangrijke schakel dient. Hier draag ik 
dan ook graag aan bij door te helpen waar ik kan. Als lid van kascommissie zie ik dit als eerste 
stap om actiever te worden en te kijken of ik de toekomst meer of een andere functie(s) kan 
gaan bekleden. Ik zal mijn tijd als lid van kascommissie gebruiken ten goede van de JD en om 
ervaring op te doen om eventueel verder te groeien binnen de JD. 
 
Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
Yannick Forget 
 

 

Kandidaat: Alexander Buist 

Motivatie: Ik ben Alexander, 28, het gaat sneller dan je denkt, veel jaren bij D66 in Friesland 
allerlei functies gedaan, binnen de JD nog nooit iets gedaan, maar ik geniet veel van de 
activiteiten en ik dacht: ik wil ook wel iets binnen de JD doen vandaar dat ik me gekandideerd 
heb hier. 

 

Kandidaat: Floor Buigel 

Motivatie: Ik wil mij graag kandidaat stellen als lid van de Kasco. Sinds enkele maanden ben ik 
lid bij de JD Groningen en ik wil graag wat actiever betrokken worden bij de afdeling. Ik ben 
momenteel actief als penningmeester van de Groninger Studentenbond waar ik de financiën 
doe van een vereniging van ongeveer 350 leden. Op 15 september 2021 word ik uitgehamerd 
waarna ik niet meer verbonden ben met de GSb. Ik geloof dat ik genoeg kennis heb vergaard 
in dit jaar om lid te zijn van de Kasco. Naast mijn penningmeesterschap, was ik ook Kasco lid 
bij andere verenigingen, namelijk bij EPU (studie vereniging American studies) en Letteren 
Vooruit (Fraad Faculteit Letteren). Mijn interesse in financiën, boekhouden of balansen 
opmaken komt voort vanuit mijn studie: MSc International Financial Management. Daarnaast 
ben ik bij mijn faculteit assessor waar ik ook meepraat over de begroting van de faculteit en 



diverse projecten. Een controlerende functie heb ik ook al vervuld in mijn vorige positie in de 
Universiteitsraad.  

 Ik denk dat mijn studie samen met mijn ervaring mij een goede kandidaat maakt. Ik ben 
vriendelijk in de omgang, werk graag gestructureerd en sta altijd open ondersteuning te 
bieden wanneer dit moet. Ik hoop jullie genoeg te hebben geïnformeerd en dat jullie mij 
kiezen als lid van de Kasco.  

 

Vragen voor de kandidaten 

Naam: Natascha 

Kandidaat: Alexander 

Vraag: ervaring met deze functie? 

Antwoord: ik werk als accountmanager, en in Friesland plaatsvervangend penningmeester 
geweest. 

 

Naam: Silke 

Kandidaat: Alexander 

Vraag: Hoe zie je jeverhouding met de penningmeester? 

Antwoord: ik wil afwachtend zijn, maar als ik iets zie wil ik me pro-actief opstellen. 

 

Naam: Susanne 

Kandidaat: Alexander 

Vraag: van plan om vaker naar de activiteiten te komen, en concreet toezeggen? 

Antwoord: van plan ja, toezegging nee. 

 

Naam: Natascha 

Kandidaat: Alexander 

Vraag: Ben je bekend met het financieel reglement van de JD? 

Antwoord: nog niet, maar ik ben bereid me daarin te verdiepen. 

 

Naam: vraag vanuit de zaal 

Kandidaat: Alexander 

Vraag: waar zijn je medekandidaten? 

Antwoord van Matthijs: Yannick zit volgens mij in Oekraïne en Floor zei dat ze niet kon. 

 



Verkiezingen 

Jan-Willem licht de stemprocedure toe. 

 

- Korte pauze – 

 

Uitslag verkiezingen 

 

Yannick: 13 voor, 1 tegen, verkozen. 

Alexander: 14 voor, unaniem verkozen. 

Floor: 13 voor, 1 blanco, verkozen. 

 

Motie van orde: Tristan: beleidsplan toelichten en benoeming Raad van Advies mis ik 
op de agenda, dit nog toevoegen? Motie van orde aangenomen. 

 

Beleidsplan 

Frank: Welkom, ik mag vandaag hopelijk worden ingehamerd, ik wil de 

goede lijn van Kok I en II doorzetten, de commissies een goed vervolg te 
laten hebben. Deze commissies wil ik graag eens per 3 maanden een 

activiteit op de dinsdag te laten organiseren. Ik wil eind oktober ook een 
constitutieborrel geven. Gebruik maken van de creativiteit van de huidige 

leden en putten uit de ervaring van de raad van toezicht (advies). 
Campaign JD&D opzetten. Kijken om daar nieuwe vriendschappen te laten 

ontstaan.  

Thomas: je had het over commissies en eens per 3 maanden, niet 

tegenstrijdig met de onafhankelijkheid van commissies? 

Frank: motivatie om ook wat te presteren voor alle leden. Ik zou het 
jammer vinden als er weinig van naar buiten komt, maar een commissie 

zou niet worden opgeheven, ik zie het als een motivatie. Een 

aanmoediging van mijn kant. Meer organiseren mag altijd natuurlijk. 

Silke: appgroep Ommeland en wat nog meer? 

Frank: netwerk opbouwen voor Ommelanders en Drenthen, in gesprek 
gaan en elkaar helpen als Jonge Democraat in het Ommeland. Het nieuwe 

bestuur stimuleren om daar ook eens te gaan vergaderen, ik sta ook open 
voor nieuwe ideeën. Ik wil ook graag tenminste 1 activiteit hebben in het 

ommeland. 



Silke: in ons AR staat al dat we eens per half jaar in Drenthe een activiteit 

willen organiseren. 

Frank: dat neem ik mee. Ik heb er zin in! 

 

Danique: ik ben heel blij om verkozen te zijn, in mijn plan een aantal 

dingen opgeschreven zoals het actief houden van de instagram. Het was 
niet heel actief en de huisstijl zag je niet terug. Maar ook positieve 

geluiden gehoord. In onze analytics zag ik dat we al 4% groei zien en ik 
wil dat doorzetten door vaker een post te maken, instagram posts en reels 

benutten. Dit zou ook op TikTok kunnen maar dat moet ik nog gaan 

uitzoeken. Inspiratie uit JD Amsterdam en DWARS. Ook meer op Twitter 
om meer politiek inhoudelijke tweets of opiniestukken te delen. Facebook 

heel lang niet gebruikt persoonlijk maar ik wil het wel gebruiken, zodat je 
ook onze facebook generatie weer kan aanspreken. Ook de 

whatsappgroep wil ik gebruiken voor aankondigingen. Ook hoop ik mezelf 

te kunnen ontwikkelen en een leuk jaar tegemoet te gaan. 

Silke: je merkt dat Danique veel beter is dan ik in Instagram. Nu mijn 

vraag: je wil meer posts van bijv. activiteiten maar ook andere concrete 

ideeën? Bijv. dilemma op dinsdag? 

Danique: lijkt me leuk maar ik wil daar nog meer over nadenken, of 

bijvoorbeeld een JD’er van de maand. 

Silke: waar heb je het meeste zin in? 

Danique: die 4 procent groei motiveerde mij al, en het lijkt me leuk er 
mee bezig te zijn dingen te ontwerpen. En zin om instagram reels te 

maken.  

Thomas: wat is instagram reels? 

Danique: instagram hun idee van Tiktok.  

 

Lars: heel blij verkozen te zijn, ik ga het kort houden, ik ga me bezig 
houden met meer transparantie te bieden door de notulen door te sturen 

aan iedereen die daar naar vraagt van de Bestuursvergaderingen. De 
website uitbreiden zodat door ook bijv. de commissies zichtbaar worden. 

Ten derde de database te maken waar Thomas het over heeft.  

Alexander: de database? 

Lars: alle organimo’s van afdeling Groningen / lokale moties samen 

brengen.  

Thomas: Datadiertje toezeggen hou je? 

Lars: ja. 



Natascha: wat doe je als je merkt dat je bestuursleden niet tijdig de 

stukken aanleveren die je nodig hebt om voor te bereiden op een AAV? 

Lars: ze daarop aanspreken, maar als ze de deadline niet hebben gehaald 

dan zijn ze te laat.  

Silke: nieuwsbrief versturen? Columns? 

Lars: eerst een normale nieuwsbrief maken en dan gaandeweg wat voor 
leuke en creatieve ideeën daaraan toegevoegd kunnen worden. Zoals 

sterrenbeeld (horoscoop). 

 

Jeroen: hallo, vier belangrijke punten, relatie met D66, 

motieschrijfavond, pers en politiek en regionaal politiek programma. 
Relatie D66 wil ik breed trekken, focus op het verspreiden van onze 

idealen, ook naar andere partijen kijken. We gaan ook naar de 
fractievergadering in Assen ipv Groningen om juist ook daar het politieke 

aspect te verspreiden. Pers ging aardig goed bij de opruimactie, goed 

verspreid en daarop voortborduren. Motieschrijfavond: goed uitleggen aan 
de leden hoe dat werkt. Regionaal politiek programma: goed 

ondersteunen en de moties die worden ingediend goed vast te leggen. 

Silke: wat vind je zelf leuke politieke onderwerpen? 

Jeroen: ik vind eigenlijk niet één ding leuk maar juist alles. Om 1 

onderwerp te noemen: goede bereikbaarheid van alle steden. 

Natascha: hoe leden ondersteunen met het schrijven van moties? 

Jeroen: goed inlezen hoe de JD’ers werken, dat is het belangrijkste, als je 
weet hoe de JD werkt kan je het beste aan een lid uitleggen hoe ze 

moeten schrijven en waar ze rekening mee moeten houden.  

Susanne: ik wil je daar ook wel bij helpen.  

 

Matthijs: hallo allemaal, ik ben voorzitter, ik heb een leuk team 
samengesteld, soort van zelf, minus een penningmeester. Belangrijk om 

de samenwerking op orde te houden, best een nieuw team, van mensen 
die nog niet zoveel hebben gedaan binnen de JD, als we samen de 

schouders eronder zetten kunnen we elkaar helpen, bijvoorbeeld Lars 

helpen met de deadlines. Samen ook de goede sfeer bewaren in de 
vereniging en als er iets gebeurt binnen de vereniging kunnen de mensen 

naar mij toe komen. Jeroen komt naar Assen, en ikzelf bij D66 in 
Groningen en zo de verbinding te zoeken, ik probeer daar ongeveer twee 

keer per maand bij aanwezig te zijn. Ondersteunen maar ook een kritisch 

geluid laten horen. Ik wil een faciliterend voorzitter zijn. 

Silke: als voorzitter moet je soms de pers te woord staan, met welke pers 

wil je het allerliefste een interview doen? 



Matthijs: Sikkom. 

Roeland: je gaf aan samenwerking belangrijk te vinden, wil je dat 

concreter maken? 

Matthijs: het samenkomen bij vergaderingen wil ik niet meer via Teams 
doen maar echt samen komen. Iedereen is best redelijk druk met school 

of werk, ik wil niet dingen verplichten maar wel samen met elkaar de 
schouders er onder steken. Als er iets niet lekker loopt dan kunnen 

iedereen me aanspreken en dan help ik. 

Natascha: hoe zie je de samenwerking met andere PJO’s voor je? 

Matthijs: zelf spearheaden, om een nieuw overleg te beginnen want het 

zou zonde zijn als scholenprojecten weg vallen. Iets opzetten waarbij eens 

in de 2 maanden we samenkomen / koffie moment.  

Nico: faciliterend voorzitter, dat betekent dat er jaarrekeningen zijn en 

leesbaar zijn en aan ons verstrekt worden? 

Matthijs: ik ga me daar erg druk om maken. 

Thomas: Je bent zelf vice-penningmeester? Hoe zie je dat voor je? 

Matthijs: we hebben straks geen penningmeester officieel benoemd, 
werken met interim penningmeester, ik wil die functie ter vervanging 

kunnen vervullen, bedrijfskunde-achtige achtergrond.  

Natascha: bekend met het financieel reglement? 

Matthijs: nee nog niet, ja dat wil ik doornemen.  

Frank: ik heb gebeld eerst met Matthijs, ik zoek een voorzitter die me kan 

inspireren, en ik denk dat we met hem een fantastische voorzitter gaan 

krijgen.  

Tristan: Wie wordt interim penningmeester? 

Matthijs: interim penningmeester wordt Thomas, hij heeft daar al ervaring 

mee. Daarnaast blijven we zoeken naar een vervanger. 

Danique: Thomas is je broer, hoe zie je de verhoudingen? 

Thomas: we hebben een huisje in Panama…. 

Matthijs: ik ken Thomas al mijn hele leven, we zijn allebei erg 

professioneel, we kunnen dat scheiden. Maar we hebben vaak informeel 

contact dus we kunnen vaak overleggen.  

Tristan: toezegging stukken op tijd aanleveren de volgende keer? 

Matthijs: toezegging dat volgende keer alle stukken op tijd worden 

aangeleverd. 

 



Benoeming RvA 

Matthijs: het worden Tristan, Silke, Puck, Natascha. Niemand 
maakt bezwaar. Per acclamatie aangesteld. 

 

Uithamering Bestuur Kok II 

 

Speech Silke: het was een gek jaar, ik heb kaartjes geschreven voor 

iedereen. Roeland toen we dit jaar begonnen dachten we nog dat we hier 
elke week gezellig konden samenkomen in de Wolthoorn maar dat is er 

niet van gekomen. Roeland volgde Italiaans, vaak samen pizza gegeten. 
Een activiteit gehad over Italië maar dat ging helaas over de financiën van 

Italië. Ik heb een groen kaartje voor je getekend. Thomas, super leuk om 
jou in mijn bestuur te hebben, we hebben altijd gesprekken over zijn 

dateleven, Thomas heeft inmiddels een vriendin, dus mijn undercover doel 
is geslaagd. Susanne ik had veel zin om er samen met jou tegenaan te 

gaan, samen veel gewandeld. Bedankt voor het jaar. 

 

Inhamering Bestuur Hoekstra 

Toespraak voorzitter (Mathijs Hoekstra): Ik heb dit niet zoals Silke goed voorbereid. Ik wil het 
oude bestuur bedanken voor de mooie overdracht. Ik wil Silke heel erg bedanken voor de 
mooie overdracht, ik wens je veel succes in Den Haag en ik hoop je snel weer te zien. Ik zie er 
heel erg naar uit en ik hoop dat we elke week in de Wolthoorn kunnen zitten. Ik kijk uit naar 
de gezelligheid. Ik vind het ontzettend leuk met jullie.  

 

WVTTK/Rondvraag: 

- Danique: Silke ik ken je nog niet heel lang, ik kreeg al snel een bericht of ik bestuur wilde 
doen en dan komt mede door het enthousiasme van Silke, ze komt superleuk en enthousiast 
over. Ik wens haar super veel plezier in Den Haag en ik denk je daar vast nog wel eens te zien.  

Matthijs: ik heb voor iedereen een bestuursbedankje. Hij deelt boeken uit. 

 

Sluiting: 

Vergadering gesloten om 21:52. 
 


