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Politieke Afdelingsvergadering 07-12-2022
Jonge Democraten Amsterdam
Notulen door: Julia van Herpen en Mees Schenk

Datum:     woensdag 07-12-2022
Tijd:        20:00 – 22:00
Locatie:     Café FLINK

20:14 Opening PAV
Benoeming Technisch Voorzitter
Technisch Voorzitter: Max Verdegaal
Per acclamatie vastgesteld

Installatie Stem- en Notulencommissie
Stem- en Notulencommissielid 1: Julia van Herpen
Stem- en Notulencommissielid 2: Mees Schenk
Per acclamatie vastgesteld

Vaststellen notulen AAV 19-10-2022
per acclamatie vastgesteld

Vaststellen agenda PAV 07-12-2022
Per acclamatie vastgesteld

Geen wijzigingen.

Mededelingen m.b.t. de AAV

XX:XX Mededelingen vanuit het bestuur
Vice-penningmeester is Charles
Vice-voorzitter is Isabella tot maart
Vice-secretaris is Nadia tot maart
Vice-voorzitter is Nadia vanaf maart
Vice-secretaris is Isabella vanaf maart

XX:XX Bestuursverantwoording
Voorzitter Floris van der Valk:
Mondelinge toelichting:

Inzetten op ledenbinding en ledenwerving.



Notulen van de Politieke Afdelingsvergadering van 07-12-2022
Jonge Democraten Amsterdam

- Vaste activiteiten avond (woensdag) en borrel op vrijdagavond. Dat gaat heel
goed. Er komen veel mensen, zeker op de borrel.

- De commissies gaan goed. Zeker de gezelligheidscommissie. De politieke
commissie gaat langzaam, maar goed komen.

- Ledenoffensief voorafgaand aan nieuwe ledenweekend. Best veel leden
zaten nog niet in appgroepen dus dat hebben we gedaan en we zien
sommigen van hen op activiteiten.

- Naast intern ook politiek. Naar buiten toe nog minder. Bij de
fractievergaderingen al een en ander voor elkaar gekregen. Zoals debat
gevoerd over preventief fouilleren.

- Interne campagne PS hard gevoerd. Gemixt gevoel aan over gehouden. De
jongste kandidaat is op zelfde plek blijven staan. Hadden we liever laten
stijgen. Andere kandidaten zijn wel plekken gestegen.

- Daarnaast bezig gehouden met de begroting en op landelijke D66 activiteiten
aanwezig zijn. Wilden gezien worden bij D66 en ook omdat we oudere leden
in de afdeling hebben die meer bij D66 aansluiten. Staan daar wel voor open.
Hebbne het nu over het organiseren van een activiteit samen.

Gaat goed. Idee dat we goed samenwerken. Er zijn geen problemen onderling en
iedereen doet het goed.

XX:XX Bestuursvragen

V (Florian): Interne campagne. We hebben Julian en Wesley. Andere twee zijn niet
zo actief in de JD. Hebben die evenveel aandacht gekregen?
A:Vooral focus op jonge kandidaten, niet per se JD’ers. We willen jongeren laten
horen. We hebben er wel naar gekeken. Wesley en Julian hebben filmpje. Rest niet.
We hebben niet bewust iemand meer of minder aandacht gegeven. We zijn er ook
nog mee bezig om de andere twee meer te betrekken bij de JD.

V (Rowan): Hoe zie je de verhouding met D66. Vooral het handhaven van het
asielbeleid wat in strijd is met wetten.
A: Het is in ons beiden belang dat D66 en JD het goed doen. Op verenigingsniveau
willen we daarom samenwerken. Mooie vervolgstap voor JD’ers na de JD. Op
inhoud kunnen we verder wel scherp zijn. D66 de goede richting op sturen als zij iets
doen wat niet in het belang is van toekomst en jongeren

V: (Vincent):Hoe ben je van plan om tegen de schenen van D66 te schoppen?
A: Wat hardsdt aankomt is als zij iets doen wat niet in lijn is met de JD dan kunnen
we een opiniestuk of ludieke actie organiseren.

V:
A:

V:
A:
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V:
A:

20:25 Financieel blok
Jaarrekening 2023
Mondelinge toelichting door penningmeester Nadia Zreik:

Vragen
V (Florian): Normaal gesproken ook advies van de kasco. Wat vind de kasco
hiervan?
A: De kasco gaf complimenten. Van een niks gehoord en van de ander wel wat
gehoord, maar had andere dingen te doen. Van Jeffrey wel gehoord. Vragen over
bitterballenbudget.
V: Maar er is hier nu geen kasco aanwezig dus ik moet je op je woord geloven?
A: Het was onduidelijk hoe we met de kasco gingen werken.
V: Maar is er een advies. Of niet?
A: Er was geen advies.

V(Julian): Is er initiatief geweest toen je wist dat de kasco er niet was dat er
schriftelijk een advies kon komen om in het congresboek te zetten?
A: We hebben dan gevraagd, maar omdat anderen er niet zo naar gekeken hebben,
wilden ze dat niet.

V (Sarah): Snap nu niet wat er is gebeurt met de kasco? Wat is het probleem nou
concreet?
A (Floris): Er was een misverstand met de kasco. Er is volgens het HR gehandeld en
wat daarin staat is dat de kasco een advies uitbrengt over de begroting. Dat hebben
we geïnterpreteerd door na landelijk advies het aan de kasco voor te leggen. Wij
kregen als reactie dat de kasco graag in het hele proces betrokken had willen zijn.
Wij waren ons er niet van bewust dat dit zo zou moeten gaan, maar vinden dit wel
het beste. Dit is echter niet naar voren gekomen in de overdracht. We hebben
daarom wel een gesprek gehad met een kasco-lid om op en aanmerkingen te
bespreken ook over het proces. Inhoudelijk had hij niet veel aan te merken. We zijn
hieruit gekomen door hier met de kasco over te gaan zitten zodat het wordt
vastgelegd voor de volgende overdracht. Anderzijds willen we het belang van leden
beter waarborgen. Daar gaat Nadia voor zitten.

V (Rowan): Waarom is de eigen bijdrage voor het winterevenement zo hoog?
A: Goede vraag. Ik heb hier niet over nagedacht en wil dit later met prosu
aanpassen.
V: Waarom wil je hem dan goed laten keuren door de AAV?
A: Ik heb dit later pas gezien en wil het dus later aanpakken.

V (Sarah): Vraag over masterclass. Dit is landelijk gedaan, maar willen we dit als
afdeling een masterclass organiseren?
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A: We willen dit met D66 gaan organiseren.

V (Julian): Wat is de waarde om nu te stemmen over de begroting waar geen advies
van de kasco ligt en je vindt hem zelf niet goed genoeg? Is het niet beter dit te doen
als we er echt een goede mening over hebben.
A: Ik heb graag dat je er op stemt en dan passen we hem later aan.
V (Julian): Maar wat is de waarde dan om hem nu in te stemmen?
A: Maar als we dit kunnen instemmen nu dan hebben we hem al binnen. Er is maar
een post die moet worden veranderd dus dat kan later gewoon.
(Floris): Het is niet zo dat de hele begroting niet klopt. Het grootste deel klopt, alleen
het winterevenement willen we niet amenderen. Het is het waard dit in te stemmen
omdat we anders in januari niks kunnen doen terwijl het overgrote deel klopt. Het
winterevenement is ook past in december.
V (Julian): Maar waarom moeten we nu dan stemmen op een begroting die niet af
is?
A: Hij is wel af.

V (Rowan): Zaalhuur is het hele jaar door begroot is er dan geen zomerstop?
A: Ja, we willen elke maand activiteiten organiseren.
V (Rowan): Toelichting gelezen en zaalhuur is gereserveerd bij overige, politieke
activiteiten en nog een. Waarom is dat zo als er gewoon een post voor is?
A: Wat andere commissies organiseren weten wij niet altijd. Dan hebben zij een
bedrag achter de hand om dat te doen.

V (Sarah): Wat bedoelde je met dat andere afdelingen minder af hebben?
A: Van de penningmeester heb ik begrepen dat andere afdelingen niet zo’n groot
bedrag hebben gekregen.
V (Sarah): Ik snap de beredenering niet van andere afdelingen doen het slechter dus
is een imperfecte begroting oké.
A: Dat is niet zo bedoeld. Onze begroting is gewoon helemaal goed. Hij is
goedgekeurd. Alleen de eigen bijdrage voor het winterevenement is verkeerd. Wat ik
bedoelde met andere afdelingen is dat we, ondanks de prijsstijging alles hebben
kunnen krijgen.

V (Charles): Waarom zijn wij het minst gekort?
A: Wij hebben veel prosu aangevraagd. Want de vaste afdracht is gekort.

V (Florian): Waar overige prosu voor staat en of er al toezegging is van het lb dat dit
er komt
A: Vast deel afdracht wilde ik begroten, maar dat mag niet. Het staat nu dus bij
prosu. Dat gaat niet afgekeurd worden.
V (Florian): Waarom staat het onder projectsubsidie?
A (Floris): Maatwerk leveren en prosu gaat normaal niet op. (Sara): hele punt van
korten van afdelingen is zodat er prosu kan worden aangevraagd. Dit is van tevoren
al afgesproken.

V (rowan): Bij overige bestuurskosten. Staat bij de toelichting 500, dat terzijde. Er
staat bij dat dat gebruikt gaat wordne voor declaratie van bestuurskosten. Mag dat?
Bij kopje overige kosten is geld begroot voor eten bestuursvergaderingen. Daar is
ook geen toestemming voor in het financiëel regelement?
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A: In eerste instantie reiskostenvergoeding begroot omdat dit door een SNC’er is
aangevraagd en toen heb ik dit ingecalculeerd. Landelijk zij dat dit via hen gaat,
maar het wordt aan mij gevraagd. Daarom is het verlaagd. De toelichting in het AAV
boek is echter niet de goede toelichting.
V: Waarom is het daar dan in meegeleverd? Waarom staat het eten daar dan nog
in?
A: Verkeerde versie gestuurd.
V (Sarah): Waarom is het alsnog vergroot (verlaagd) want dit kun je bij lb declareren.
A: Het zijn vergaderruimtes.

V (Florian): Er zijn vragen en opmerkingen en kan geamendeerd worden. Hoe willen
jullie dat doen en kasco meer meenemen. Wat is het plan met termijn om de
begroting beter te maken?
A: Deze begroting moet gewoon voor eind december goedgekeurd door leden. Als
dat nu wordt goedgekeurd wil ik het binnen een maand regelen. (Floris): Als we toch
het gesprek met de kasco hebben om dat te doen dan nemen we dit ook meteen
mee. Dan organiseren we volgend jaar een bav om dat te regelen.

V (Rowan): Bij scholing 100 euro begroot (klopt dat? Ja) voor inhuren trainer. Dit is
echter gratis bij JD. Waarom is dat?
A: Sommige trainers moet wel buiten de JD.
V (Sarah): maar waarom wil je buiten de JD.
A: Omdat we dat soms gewoon willen.

V (Rowan): Niet zeker of symposium, maar waarom dan zo laag?
A: Als we iets nodig hebben gaat het van overige projectsubsidies.
V: (Rowan): maar dat zijn inkomsten maar je mag er dan niet meer dan 100 aan
uitgeven, waarom?
A: We denken dat we niets groots gaan organiseren.

V (Florian): Externe fondsen is best leeg. Is er wel contact met D66 om daar iets aan
bij te dragen, willen we dat nog?
A (Floris): We hebben contact gehad en zitten bij campagneteam erbij. Zij regelen
dan al veel voor ons. We hoeven niet bij te dragen aan flyers. Ook voor
zomeroffensief is er al contact gehad. Er zijn veel scholen in Adam. We hebben
echter de toezegging niet en wilden er dus nog niet op begroten.

Kascontrolecommissie verklaring
Mondelinge toelichting KasCo:

V:
A:

V:
A:

V:
A:
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Stemming:
Met overweldigende meerderheid aangenomen (8 voor 2 tegen).

Pauze

21:06 Verkiezingsblok
Kandidaat Bestuurslid Politiek: Rubén Beijer
Mondelinge toelichting Rubén:

Meer of minder bestuursleden? Studeer psychologie en rechten in Leiden. Politiek is
voor schrijven van moties. Dit jaar ook taken van profilering. Vooral schrijven moties
en opiniestukken interessant en contact met pers. Dat is ook doel. Focus op mening
JD naar buiten. Van tevoren al contact met pers. Social media komt ook goed. Nog
aantal doelstelling is goed draaien politieke commissie omdat daar ook moties
landelijk uit voortkomen.

Toelichting RvA
Mondelinge toelichting RvA:

Ruben is gedreven, actief en slim. Mooie ambitiees werken programma en schrijven.
Introvert en wil ontwikkelen op sociale vaardigheden. Te veel werk vanuit eigen
bubbel. Solistisch portefeuille uitvoeren. Nadenken over hoe hij leden wil betrekken
bij acties. Valkuil is tijd, zorg dat je voor jezelf tijd hebt. Als geheel bestuur advies
over taken tussen politiek en profilering. Ligt nu nog te veel open.

Vragen
V (Vincent): Hoe zie je de relatie met D66 en waar zie je jezelf op spectrum, meer
activistisch of gematigd?
A: Wil wel verbonden zijn met D66, maar wel met een eigen mening. Op het politieke
spectrum: ik ben meer realistisch dan idealistisch. Zit wel centrum-links.
Belangrijkste in politiek vind ik realisme en niet in fantasie gaan leven.

V (Julian): Lijkt veel op Friso, wil je je baard laten staan om die uit elkaar te houden?
Serieuze vraag: de takenpaketten van profilering en politiek lijken op elkaar. Hoe
haal je dit uit elkaar?
A: We hebben wel verschillende taken. Het ding is echter dat we nog niet alle punten
specifiek hebben kunnen uitwerken in de beperkte tijd. Er zijn al enkele opties.
Bijvooreeld dat ik bij de PS ga vertegenwoordigen en Friso bij de gemeente.
Belangrijk is ook om de politieke commissie draaiende te houden. Wil dat bekend
staat in de p olitiek dat JD een mening heeft.

V (Rowan): Naast voormalig bestuursllid politiek, hoe gaat het je lukken om
commissie actief te krijgen.
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A: Psychologie kennis meenemen om dit te gaan proberen.

V (Florian): Politieke commissie levend houden is lastig. Onder de duim houden
lastiger. Je bent best introvert en einzelgänger. Hoe zie je je rol in dat levend maken
en houden van die commissie?
A: Ik heb nog niet goed met die commissie kunnen praten dus ik heb nog geen plan
kunnen maken. Wil kijken wat het onderliggende probleem is. Wil geen
toezeggingen doen als ik niet weet wat het probleem is. Isabella had ook wat
theorieën. Sorry als ik nu geen antwoord heb, maar wil dus kijken wat het probleem
is end aar specifieke technieken op loslaten.

V (Sarah): We zijn gelieerd maar willen ook een ander geluid laten horen. Ben je
daartoe en de consequenties bereid?
A: Ja, dat hoort er juist bij. Zou het leuk vinden als D66 dat ondervindt.

V (Charles): Je ben er niet eerder bij geweest. Hoe ben je van plan verbinding te
zoeken binnen afdeling, JD en netwerk uit te breiden.
A: Ik was er al eerder bij, kende al een aantal mensen toen ik binnen kwam. Wil nu
weer bij allerlei activiteiten zijn. Afwezigbeid kwam voornamelijk door tijdgebrek.

21:10 Pauze

Schorsing PAV

Heropening PAV

21:20 Inhoudelijk blok
AR-wijzigingen

Motie van orde: deze niet behandelen, maar samen met bestuur tijdelijke commissie
om AR door te lichten zodat we dit met hele strakke wijzigingen op een volgende
AAV te doen. Om tijd te bepalen.
A: We hebben hier al bestuur geen standpunt over. We willen misschien 5 minuten
schorsen.
TV: Niet heel logisch om hier eerst een discussie over te voeren. Charles heeft een
mening.
A: Sympathieke motie. Gewillig om commissie op te richten. Maar we willen de
wijzigingen alsnog graag behandelen, ook omdat ze weer gewijzigd kunnen worden
later.  We kunnen ze altijd nog wel amenderen.
Motie van orde: Kunnen we hierover stemmen.

In stemming wordt gebracht: de moties niet nu behandeld worden.
Uitslag: Motie verworpen (6 tegen, 5 voor)
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Motie van orde: Tegengehouden door meerderheid bestuur, niet leden. Vraag aan
bestuur om toch niet te stemmen.
TV: Verworpen.
Motie van orde: 5 minuten schorsing om dit te bespreken.
TV: Nee.

AR01 Wel zo netjes!
Onderwerp: Begrippen als een formeel artikel toevoegen in AR onder

Algemene Bepalingen
Woordvoerder: Zodat het inzichtelijk is voor iedereen wat ermee bedoeld

wordt.
Voor Neutraal Tegen

X Florian: Waarom een
begrippenlijst als artikel. HR
ook niet. Bepaalde dingen zijn
eruit gehaald twerijl ze verder
niet beschreven wordne en
anderen dingen staan erin die
niet voorkomen zoals
gekwallificeerde meerderheid.

Woordvoerder: Gekwallificeerde meerderheid zodat dit later kan worden
gedaan. Afdelingsbestuur is in een andere artikel beschreven.

Stemming: Gelijk, dus verworpen
Motie van orde: bepaalde bestuursleden onthouden zich van stemming terwijl dit als
bestuur is ingediend. Basis van moties is verdwenen dus ik wil de moties intrekken.

TV: Aangenomen

Organisatorische moties
ORG01 (I Can’t Get No) genoeg appjes in de JDA&Co
Onderwerp: Vervaldatum voor appberichten
Dictum: Het afdelingsbestuur een vervaldatum instelt voor berichten in

de JDA&Co. Deze termijn bedraagt 90 dagen.
Woordvoerder: Voordelen en nadelen. Daarom voorleggen aan de AAV.

Termijn van drie maanden om het verwijderen van berichten uit
de groepschat. Privacy gevoeliger. Je kan vrijer in discussies
mengen. Zeker aangezien er in het verleden wel datalekken
zijn geweest en JD’ers zich op congessen hebben
uitgesproken niet met naam en toenaam bij een politieke uiting
te willen.

Voor Neutraal Tegen
X X Vincent: Belangrijk dat

discussies worden gearchiveerd
zodat kan worden teruggelezen.
In bestuursjaar geconfronteerd
met grensoverschrijdend
gedrag in appgroep en je wil dit
terug zien. Nu valt ook politieke
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context weg doordat alleen de
screenshot blijft bestaan, maar
de rest niet.

Rowan: In een redelijke PJO die
heel centrum en progressief is
zijn dit soort zorgen niet zo van
toepassing op de JD waardoor
voorgaande punten zwaarder
wegen.

Woordvoerder: Geen opmerkingen.
Stemming: Verworpen (4 voor, 5 tegen)

Politieke moties
PM01 Wees geen lul, breng HIV naar nul
Onderwerp: Wachtlijsten PrEP
Dictum: ● De Jonge Democraten voorstander zijn van duurzame

toegankelijkheid van PrEP zorg vanaf 2023
● De Jonge Democraten zich inzetten op het vrijmaken van

financiële middelen om PrEP voor iedereen die hiervoor in
aanmerking komt te borgen.

Woordvoerder: Niet iedereen kan hier bij komen terwijl HIV een risico is in
Amsterdam. Vanuit het rijk en RIVM wordt onvoldoende geld
beschikbaar gesteld zodat iedereen dit toegankelijk bij de
huisarts en ggd kan krijgen. Het moet voor iedereen
beschikbaar worden.

Voor Neutraal Tegen
Goede motie. Een vraag: er
staat dat de JD al van mening i,
wat is dan de toevoeging van
deze motie?

X X

Woordvoerder: Is op een congres al genoemd dat dit gratis moet worden.
Toch zien we dat dit toch wordt getwijfeld. Dit verduidelijkt dat
we niet alleen vinden dat dit voor iedereen gratis moet zijn,
maar ook dat dit nu moet.

Stemming: Unaniem aangenomen.

21:35 Verkiezingsuitslag
Naam Functie Totaal

uitgebrachte
geldige
stemmen

Voor Tegen Blanco Verkozen?

Rubén Beijer Politiek 11 11 0 x Ja
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21:40 Sluiting
WVTTK

●

Rondvraag

V:
A:

V:
A:

Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter

Mededelingen

Sluiting door Afdelingsvoorzitter


