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Datum:     maandag 17-09-2021 
Tijd:          20:00 – 22:00 
Locatie:     De MUYS 
 

 

20:16 Opening AAV  

Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Jonah van Loteringen 
Vastgesteld per acclamatie 

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

Vaststellen notulen AAV 17-06-2021 
Vastgesteld? [per acclamatie] 
Vastgesteld per acclamatie 
 

Vaststellen agenda AAV 17-09-2021 
Vastgesteld? [per acclamatie] 
Vastgesteld per acclamatie 
 
Wijzigingen? 
Wijziging: Voor het bestuursblok een mededeling van de KasCo 
 

Mededelingen m.b.t. de AAV 
 

 

20:19 
Er gaat een wisseling zijn van penningmeesters, de KasCo laat daarom een 
mededeling achter 
 
KasCo: Er zijn in principe geen problemen, maar wel een paar punten: 
-Niet alle ledenbijdragen van de activiteiten zijn betaald. 
-ArtWeek heeft 435 euro gekost, maar er was weinig animo voor. Dus er is veel 
verlies geleden. Dat is erg zonde. 
-De overdrachtsbestuursvergadering had een zaal met een prijs van 80 euro, dat 
vindt de KasCo erg duur. 
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20:21 Bestuursverantwoording 
Voorzitter Jeffrey Eelman: 
Mondelinge toelichting: 
Er is niet heel veel gebeurd sinds de vorige AAV. We hebben ons bezig gehouden 
met de resterende evenementen. We vonden het heel fijn dat ze fysiek konden. We 
hebben de overdracht gehad. De overdrachten naar de gekozen nieuwe 
bestuursleden zijn voltooid, de overdrachten naar de nog niet gekozen 
bestuursleden, zijn dat nog niet. 
 
V: Isa, waar ben je het meest trots op? 
A: Ik ben trots op dat we een goed bestuursjaar hebben gehad. 
 

 

20:22 Bestuursvragen 
 
Bij vervolgvragen en antwoorden (ook van meerdere personen) kun je de witregels 
weglaten. 
Noteer goed of het een vraag aan een persoon of aan het hele bestuur is. 
 
V Kevin: Hoe gaat het met de secretaris? 
A Isa: Het gaat goed met me. Ben blij dat ik het jaar mag afsluiten vandaag. Ik heb 
een fijn jaar gehad. 
 
V Remco: Wat nemen de oude bestuursleden mee? 
A Perry: Sowieso de ervaring, ik heb een leuk bestuursjaar gehad. Ik heb ook leuke 
mensen leren kennen. Daarnaast heb ik veel over mezelf leren kennen en ook op 
een aantal vlakken verbeteringen in mijzelf gezien. Ik ben veel proactiever 
geworden. Dat was een doel van me en is gelukt. Verder heb ik allemaal toffe dingen 
bereikt. Als je kijkt naar het aantal aanwezigen is het een stuk meer dan in het begin 
van ons bestuursjaar. 
A Florian: Het bestuur verbeterde elkaar samen. Ik ben erachter gekomen dat ik een 
schijthekel heb aan sociale media. 
A Gavin: Ik sluit mij aan bij Perry. Ik ben blij met de opgebouwde vriendschappen. Ik 
ben ook blij met de rol van de financiën. Dat wil ik ook als advies meegeven. Let op 
het geld, dat is erg belangrijk 
A Isa: Wat ik meeneem is het opgedane zelfvertrouwen. Ik heb geleerd samen te 
werken. Het kan namelijk ook goed gaan als je het samendoet. Je moet vertrouwen 
in anderen hebben. 
A Beatrice: Als organisatie was het een overgang om alles digitaal te hebben. Ik heb 
daaruit geleerd dat het goed is om de interactiviteit te bevorderen. Samenwerken is 
ook erg belangrijk, niet alleen binnen het bestuur maar ook daarbuiten (andere 
afdelingen). Persoonlijk vlak: ik heb meer geleerd om op de voorgrond te gaan 
staan.  
A Jeffrey: Ik sluit me bij het andere aan. Vorig jaar was ik secretaris, achter de 
schermen. Mijn doel als voorzitter was om meer op de voorgrond te gaan staan en 
meer van mezelf te gaan laten zien. Ik heb daar ontzettend veel van geleerd. 
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V Jelt: Hebben jullie inzichten gekregen waarvan je denkt: dat is de moeite waard 
om te delen. 
A Isa: De gezelligheidscommissie is zo ontzettend gezellig, we zijn ook op zoek naar 
leden! 
A Galvin: Ik sluit me bij Isa aan. 
A Beatrice: Sluit je aan bij de activiteitencommissie! Ik ben trots op ze. 
 
 
V Nadia: Zijn jullie allemaal tevreden met het afgelopen jaar? 
A Galvin: Besides corona, ja. 
 

Mededelingen vanuit het bestuur 
nvt 
 

20:40 Verkiezingsblok 

Kandidaat penningmeester 

Rowan Panhuis 
Toelichting: Ik ben Rowan, 22 jaar. Ik ben voor penningmeester gegaan omdat ik in 
contact ben gekomen met economische onderwerpen. Het leek me toen erg 
interessant om hier ervaring op te doen. 
 
V Perry: Waarom heb je je niet eerder kandidaat gesteld? 
A: Omdat ik toen nog geen studievertraging had en gelijk wilde beginnen met mijn 
master, dat kan nu niet meer. 
 
V Florian: Heb je een idee wat je naast penningmeesterwerk zou doen binnen het 
bestuur. 
A: Het is vooral penningmeesterschap dat ik wil doen, als er tijd over is kijken we 
wel. 
 

Kandidaat profilering 

Sarah Rahali 
Toelichting: Ik ben Sarah, 17 jaar en zit in 5 havo. Naast school en JD ben ik actief 
bij D66 als jongerenambassadeur. Ik wil de JD beter zetten op social media. Ik weet 
goed hoe ik social media moet gebruiken, bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Ik heb 
ervaring met digital arts. Ik wil me ontwikkelen op creatief vlak en sociale 
vaardigheden. Ik ben gekomen voor de inhoud, maar blijven hangen voor de 
gezelligheid. 
 
V Isa: Eerder liep een TikTok account mis. Hoe ben je van plan een TikTok account 
aan te pakken? 
A: Ik ben actief met de trends en zie dat andere PJO’s er gebruik van maken. Het is 
dus mogelijk om het te doen. Ik weet niet precies nog hoe. 
V: Wil je het alleen doen, of in een team? 
A: Voor nu in een team. 
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V Robbin: Ga je echt een JD Amsterdam TikTok bijhouden? 
A: Ja ik ga serieus een JDA TikTok bijhouden. Het is een belangrijk social media 
platform. 
 
V Robbin: Heb je nagedacht over ludieke acties ofzo? 
A: Ik ben van plan om een campagneteam op te zetten, verder zal ik nog over 
andere dingen nadenken. 
 
V Sancar: Hoe wil je het combineren met tijd? 
A: Qua school ben ik erg ervaren met plannen. Ik hou alles goed bij. 
Jongerenambassadeur is niet erg intensief. Debatteam ook niet. Qua tijd kan het 
uitlopen; ik heb alles onder controle. 
 
V Hajo: Hoe verwacht je de dynamiek van een bestuur? 
A: Ik ben erg gewend om alleen te werken en wil dus leren samen te werken. Ik ben 
goed in communiceren. 
 
V Florian: Je bent jongerenvertegenwoordiger van D66 in Zaanstad. Wat als je 
namens de JD kritisch moet zijn op D66. Is dat te combineren? 
A: We hangen erg samen met D66, maar het is belangrijk dat we kritisch blijven. Ik 
denk niet dat het een probleem wordt. We kunnen steun bieden én kritisch zijn. 
 
V Jeffrey: Je wilt een diverse groep aanspreken? Wat bedoel je daarmee? 
A: Ik wil de mbo’s en hbo’s aanspreken via voorlichtingen. Via TikTok kunnen we 
deze mensen ook aanspreken. 
 
V Jelt: Stel nou D66 Zaanstad wil samenwerken met jou, maar Eswara zegt dat jullie 
los willen staan. Wat doe je dan? 
A: De JD staat voor mij voorop, namens de JD moeten we ons goed op stellen. 
 

 

20:32 Inhoudelijk blok 

Organisatorische moties 

ORG01 Aan de JDAmsterdamse Grachten 

Onderwerp: AAV-lied 

Dictum: De leden het bestuur verzoeken om een HR-wijziging in 
te dienen die het verplicht om een AAV te eindigen met 
"Aan de Amsterdamse Grachten" gecomponeerd door 
Pieter Goemans, en gezongen door Wim Zonneveld, of 
een andere vertolking van dit lied. 

Woordvoerder (Florian 
Konings): 

We hebben bij het congres het prachtige lied van Wim 
Zonneveld gezongen. Zelfs de voorzitter zong mee. Hoe mooi 
is dat? Waarom zouden we dat niet vaker doen? Wat is nou 
mooier dan na een intense AAV een prachtig lied te zingen om 
een borrel te starten. De JDA heb ik mijn hart verpand. 

Voor Neutraal Tegen 
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Remco: Moeten we zelf gaan 
zingen of wordt het ten gehore 
gebracht? 
 
Perry: Je vond liedjes eerst 
cringe, wat is er veranderd? 
 
Jeffrey: Ik vind het jammer dat 
een lied wordt aangedragen 
waar feitelijke onjuistheden in 
staan. Kijk naar het Noord-
Hollands volkslied in plaats van 
dit lied. 
 
Jelt: Is het de bedoeling dat het 
alleen gaat om de tekst of ook 
over het stuk 
“Jalalalalallalalallalalalalallala”.  

X 

Woordvoerder: Andere vertolking zijn ook goed. Ik heb geen actieve 
herinnering aan die opmerking, Dwars is cringe. Niemand kent 
het Noord-Hollands volkslied. Jelt jij moet de “jalalalalala” 
zingen.  

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen 

 
AR-wijzigingen 
AR01 KasCo kandidaten moeten ook verkozen worden 

Onderwerp: KasCo verkiezingen 

Woordvoerder (Isa Luiten): Dit stond er niet in, hoort er wel in. Dus stem voor. 

Voor Neutraal Tegen 

Florian: Het is fijn dit in het AR 
te hebben staan. 

Perry: Staat het niet al in het 
landelijk HR? 
 
Remco: Het is moeilijk om 
mensen te overtuigen om 
KasCo te doen. Dus 3 dagen 
is wel erg lang. Ik heb daar 
een mening over. Verkiezen 
van personen gaat toch via 
het HR? 

X 

Woordvoerder: Het staat inderdaad in het HR, weet niet precies hoe het er 
staat. Voor de duidelijkheid is het handig om het ook in het AR 
te hebben. Ik heb gekozen voor 72 uur vanwege de agenda 
voor de AAV die 48 uur van te voren online moet staan. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen. 

20:50 Pauze 
 
 

Schorsing AAV 
 



Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 17-09-2021 
Jonge Democraten Amsterdam 
 
Heropening AAV 
 

21:16 JDAer van het jaar 

De winnaar is helaas niet aanwezig, ze heeft zich in van alle commissies ingezet. Ze 
is als nieuw lid superactief geweest. De JDAer van het jaar is Jente. 

 

 

21:17 Verkiezingsuitslag 
Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Rowan 
Panhuis 

Penningmeester 19 19   Ja 

Sarah 
Rahali 

Bestuurslid 
Profilering 

18 17 1  Ja 

 

 

21:18 Afscheid 
De voorzitter bedankt iedereen. Er worden cadeautjes uitgereikt. 

 

21:34 Inhamering 
Iedereen is ingehamerd 
 

21:34 Beleidsplan 

Het beleidsplan wordt gepresenteerd. 
Jan Willem en Perry worden benoemd tot de RvA 
V Wisse: Er werden eerder veel commissies genoemd. Regiocommissie Noord-
Holland Noord werd niet genoemd, waarom niet?  
A Vincent: We willen meer aandacht geven aan de regio. Dat is genoemd. 
 
V Florian: Worden JDA’ers op lijsten van Volt gepromoot en wat als we het meer 
eens zijn met Volt? In het beleidsplan wordt er alleen uitgegaan van samenwerking 
met D66. 
A Julian: Veel leden zijn ook lid van Volt, we willen dus ook samenwerken met 
partijen die dezelfde waarden hebben als D66. Regionale partijen, maar ook 
landelijke. We zoeken dus niet alleen de samenwerking met D66, maar ook de 
samenwerking met andere partijen. 
 
V Jelt: Dus stel een JDA’er staat voor Volt op de lijst, gaat het bestuur die steunen? 
A Julian: Ik denk dat wij als JDA ook JDA’ers op de lijst van Volt moeten steunen; 
een JD’er in elke gemeenteraad.  
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A Vincent: De voorkeur ligt bij samenwerking met D66. Ik verwacht hier wel 
discussie over. We zullen waarschijnlijk niet vanuit het bestuur zomaar een lid 
steunen. 
 
V Jelt: Samenwerking met D66 zal vaak vanuit D66 gaan, het JD geluid laten horen 
wordt misschien lastig. Hoe kijken jullie daar tegenaan? 
A Vincent: Bestuurslid Politiek kan ons hiermee helpen. 
A Julian: We hebben het hierover gehad, we willen D66 niet op de tenen trappen, 
maar we willen zeker het JDA geluid laten horen, als aanvulling op D66. 
 
V Robbin: Jullie gingen kijken naar het D66 verhaal en het JD smaakje toevoegen. 
Dat verbaast me: als JD heb je veel macht, want je hebt jongeren. Ben je van plan 
om aan de tafel te zitten en met de vuist op te tafel te slaan? 
A Julian: Dat zijn we zeker van plan. Op het congres willen we dat ook doen. In 
Amstelveen ben ik er al mee bezig het JD geluid te laten horen. We willen het JD 
geluid laten horen tijdens het schrijven van het programma. Er moet iets mee 
gedaan worden. 
 
V Jelt: Wat als de helft van de AAV stemt om de samenwerking met D66 te 
verbreken? 
A: Wij zullen daar onze conclusies dan aan verbinden. 
 
V Aziza: Toen het over PJO’s ging, waarom ging het alleen over de JOVD en 
Dwars? 
A Vincent: We willen ons breder oriënteren dus zullen ook samenwerken met andere 
PJO’s. 
 
V Florian: Jullie willen op de lijst. Als je wordt verkozen, hoe kan je het D66 geluid 
verkondigen en het JD geluid? 
A Julian: Ik heb al duidelijk gemaakt dat ik het geluid van jongeren wil 
vertegenwoordigen, dat is het JD geluid. Dat zal ik dus ook blijven doen. D66 is 
aanvullend op mijn rol als bestuurslid politiek. 
A Sancar: Ik sluit me daarbij volledig aan. Tot op heden heb ik nog geen problemen 
gevonden of botsingen gehad. 
 
V Robbin: Hebben jullie zin in het komende jaar? 
A: Zeker!  

  

 

21:59 Sluiting 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 


