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Algemene Afdelingsvergadering 21-06-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 

Notulen door: Isa Luiten & Goan Booij 

 

Datum:     maandag 21-06-2021 

Tijd:          19:30 – 21:30 

Locatie:     Fysiek in OBG centrum in Nijmegen + digitaal via Zoom 

 

 

19:42 Opening AAV  
 

Benoeming Technisch Voorzitter  

Technisch Voorzitter: Michiel Lemmers 

 

Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Goan Booij 

Stem- en Notulencommissielid 2: Isa Luiten 

 

Vaststellen notulen AAV 10-05-2021 

Vastgesteld per acclamatie. 

 

Vaststellen agenda AAV 21-06-2021 

Vastgesteld per acclamatie. 

 

Geen wijzigingen. 

 

Mededelingen m.b.t. de AAV: 

Thijmen: Niels doet digitaal mee en moet eerder weg, dus zijn verantwoording eerst. 

 

 

19:45 Bestuursverantwoording 
 

Niels: 
Fijn dat ik vanuit Den Haag mijn verantwoording kan doen, was er graag fysiek bij geweest. 

Scholing had aardig te lijden onder corona. Scholen gingen dicht en waren niet enthousiast 

om mensen van buiten uit te nodigen. Toch wel een paar dingen kunnen doen zoals trainingen 

organiseren en een digitale afdelingskaderdag met een leuke pubquiz. Hopelijk dat na de 

zomervakantie het scholenproject fysiek kan plaatsvinden. Ondertussen is het lesmateriaal 

voor het scholen project geüpdatet. Masterclasses zijn doorgeschoven voor na de 

zomervakantie, want dit is fysiek leuker. Bedankt voor leuke jaar aan mijn bestuursleden! 

 

Motie van orde omtrent het gebruiken van laptop gefikst. 

 

Geen vragen voor Niels. 

 

Robbin: 
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Als je kijkt naar wat ik heb geschreven in beleidsplan, niks daarvan is waar geworden. We 

wilden nieuwe leden een ‘warme deken’ bieden, dat werd nogal moeilijk want alles is 

digitaal. Hier last van gehad, maar toch vrij actief geweest. Durf te zeggen dat het op zekere 

hoogte nog wel is gelukt. Tweede deel van het plan was om mensen te werven door op straat 

in gesprek te gaan, maar door corona is er niks van gebeurd. In plaats daarvan hebben we 

toen online een campagne opgezet, die zo goed werkte dat we nu een handboek voor andere 

afdelingen maken. Verkiezingen hadden we veel plannen voor gemaakt, maar door corona 

ook niks van gelukt. Liep in de soep, desalniettemin toch trots op wat we daar ook hebben 

bereikt. Denk dat als je naar het lijstje kijkt, dat we toch tevreden mogen zijn. Bedankt 

allemaal voor deze kans. 

 

Thijmen: 
Ook voor mij geldt, ten eerste dankbaar voor deze kans door mij in te stemmen. Ik heb veel 

geleerd en heb het leuk gehad afgelopen jaar. Concreet, alles is te lezen in schriftelijke 

verantwoordingen. Ik had drie speerpunten, politieke ontwikkeling intern binnen de afdeling, 

binnen de teams en extern. Sommige dingen zijn gelukt, andere niet. De perslijst kunnen we 

trots op zijn. De themateams waren een fiasco, maar de daarop volgende politieke commissie 

is een enorm succes en gaat lekker. Michiel kijkt me boos aan, dus ik ga nog even door. 

Bedankt leden, hoor het als er vragen zijn. 

 

Tijn: 
Ik begin bij januari, want ik ben iets later ingestapt dit bestuursjaar. Mijn verwachtingen 

waren onzeker in het begin, ik was wat onzeker, wist niet echt wat ik moest verwachten of 

wat ik kon doen. Maar na de eerste vergadering met iedereen kwam ik erachter dat ik mijn 

best kon doen met een tof en draaiend team. Ik wilde mijn best doen om wekelijkse 

activiteiten neer te zetten, wisselende sprekers en in samenwerking met andere afdelingen en 

werkgroepen. Ik denk dat dit een succes is geworden, hoogtepunten zijn te lezen in de 

schriftelijke verantwoording. Dank voor iedereen die toch is blijven komen. En dank voor 

mijn medebestuurders. 

 

Robin: 
Heel erg bedankt, ik heb veel geleerd, veel mensen ontmoet en vrienden gemaakt. Ik wilde 

vooral heel transparant zijn, ook voor de KasCo, dat die altijd alles konden checken. Ik heb 

een KasCo account aangemaakt zodat zij ten alle tijden alles kunnen inzien. Goede stap voor 

transparantie. Ook had ik veel ruimte om commissies te begeleiden, denk aan 

gezelligheidscommissie, symposiumcommissie en regiocommissie Overijssel. Ik heb hier van 

genoten, veel mensen kunnen spreken. Daar heb ik energie uit gehaald. Ik wacht de vragen 

wel af.  

 

Alexander: 
Ik was dit jaar secretaris en tot op de dag van vandaag ging alles goed. Allereerst mijn 

excuses voor de chaotische start: mijn laptop crashte 5 minuten voor de AAV en ik moest de 

technisch voorzitter bij een gecrashte trein ophalen. Ik vond het een fantastisch jaar, de 

functie van secretaris werd weinig geraakt door corona. Taken prima uitgevoerd, maar vooral 

echt plezier gehaald uit het contact met nieuwe leden, dat was in tweede helft mijn 

hoogtepunt van het jaar. 

 

Thomas: 



Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 21-06-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 
Hartstikke bedankt aan bestuur. Uitgebreide verantwoording is schriftelijk, dus lees lekker de 

agenda. Bedankt aan het bestuur, ondanks de motivatie slopende schermavonden toch leuk 

gehad en mooie dingen kunnen neerzetten, ben trots hierop. 

 

 

19:59 Bestuursvragen 
 

V: Ferry 

Ik vond jouw verantwoording vrij streng voor jezelf. Dus, waar was je alsnog trots op 

Thijmen? 

A: Thijmen 

De politieke commissie waar we 22 mensen in hebben, ook veel nieuwe leden. Leuk om ze 

begeleiden en ook trots dat het een succes is.  

 

V: Ferry 

Thomas, je hebt een online bestuursjaar gehad, hoe bereid je het nieuwe bestuur voor op een 

fysieke bestuursjaar? 

A: Thomas 

Gelukkig hebben we ook leden die gewoon fysiek hebben meegemaakt en we hebben heel 

veel overdrachtsdocumenten. Daarnaast zullen we goed beschikbaar blijven na overdracht. 

 

V: Justin 

Wat zou je eventueel kunnen leren van Corona? Ik heb zelf geleerd dat je mensen die verder 

weg zijn weer dichterbij kan halen. Dit lijkt mij dus relevant, aangezien de afdeling vrij groot 

is. 

A: Thomas  

Goede vraag. We kunnen zeker enkele dingen meenemen. Zowel LB als onze afdeling. Zeker 

als je een grote afdeling hebt, kan je soms ook online dingen doen. Daarnaast heb je ook 

online de kans om iets met buitenlandse organisaties of PJOs te organiseren. Daar ontstaan 

dus ook kansen. Schaf dit niet helemaal af dus. 

 

V: Bas 

Ik vraag aan het hele bestuur. Wanneer kunnen we kennismaken met regiocommissie 

Overijssel en hun plannen. 

A: Robin 

Op dit moment is er een bestuursoverdracht gaande naar een nieuw regiocommissiebestuur, 

dat zich meer gaat focussen op Twente. Een kleiner oppervlak dus, met de hoop dat daar een 

vaste kern komt. Dat is lastiger als mensen uit Zwolle, Deventer én Enschede komen. Het 

staat nog echt in de kinderschoenen, later meer info. We hebben meerdere gesprekken gehad 

met mensen die in de regiocommissie willen. Ik hoop dat dit voor nu duidelijk is. 

 

20:06 Verkiezingsblok 

 

Bestuurslid Scholing 
 

Guus Versteegen (via filmpje) 
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Toelichting: Ik ben niet fysiek aanwezig, want heb een hertentamen. Ik studeer bestuurskunde 

en heb de afgelopen tijd in de JD gefocust op promotie, eerst voor het wintercongres en later 

aangesloten bij het promotieteam van onze afdeling. Ik heb dus hopelijk ook nog een steentje 

bijgedragen aan de verkiezingswinst van D66. Waarom solliciteer ik dan voor scholing en 

niet voor promotie? Omdat ik mijn horizon wil verbreden. Ik wil graag helpen bij het 

scholenproject, we zijn maar naar twee scholen gedaan dit jaar door corona, dat wil ik straks 

meer gaan doen. We moeten dus meerdere PJO’s betrekken. Daarnaast heb ik plannen 

omtrent trainingen van leden, dus het is niet enkel scholing. Denk dat behoefte er is om veel 

gezellige activiteiten te doen op maandagavond, maar ook plaats geven voor nieuwe leden 

om zich verder te ontwikkelen en skills te ontwikkelen waar ze verder in hun leven nog iets 

aan hebben. Ik wil oude leden die al langer rondlopen hier ook graag bij betrekken. 

 

Geen vragen mogelijk omdat Guus niet fysiek aanwezig is op dat moment. 

 

Bestuurslid Politiek 

Melissa Ruinard 

Toelichting: Ik ben Melissa, ben 19 jaar oud en eerstejaars bestuurskundestudent aan de 

Radboud en kandideer me voor Politiek. Ik vind politiek erg interessant en wil hier later een 

carrière in krijgen. Op deze manier heb ik een kickstart. De JD is gezellig en leerzaam vind ik 

en ik wil vooral verder bouwen op wat Thijmen heeft gedaan. Ook goed gesprek met hem 

hier over gehad. 

 

V: Ferry 

Ik vroeg me af of je al ideeën hebt omtrent de verkiezingen van volgend jaar.  

A: Melissa 

Ik zit eraan te denken om me zelf ook te kandideren. Dus, dan zal ik er zeker mee bezig zijn. 

Vervolgvraag Ferry: 

Heb je ook plannen voor leden zelf, een JD’er in elke gemeenteraad bijvoorbeeld, heb je daar 

een plan voor of gaat die nog komen? 

A: Melissa  
Die gaan nog komen. 

 

V: Leonie 

Welk onderwerp ga jij graag mee aan de slag? 

A: Melissa 

Ik ben heel erg van de emancipatie, LBGT-rights en vooral vrouwenrechten, die richting. 

 

V: Jurgen 

Wil je deze verkiezingen al kandideren? 

A: Melissa 

Ja. 

Vervolgvraag Jurgen:  

Hoe zie je dat voor je als je dat zou besluiten? Heb je wel genoeg tijd en aandacht dan voor je 

bestuursfunctie? 

A: Melissa 

Ik doe mijn studie in twee jaar om meer tijd te hebben voor deze functie. Verder heb ik nog 

een bijbaantje bij de Albert Heijn. 

 

V: Bas 
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Zit je momenteel in de verkiezingsprogrammacommissie van Enschede? Zo ja, welk 

onderdeel mee bezig geweest? 

A: Melissa 

Ja ik zat daar in, ik ben er inderdaad mee begonnen en toen verhuisd naar Nijmegen, dus kon 

niet meer bij zijn. Dus toen besloten om een bestuursjaar te doen. Was interessant en vooral 

bezig met onderdeel onderwijs geweest. 

 

Bestuurslid Organisatie 

Melanie Rutten 

Toelichting: Ik ben Melanie, 27 jaar oud en heb rechten gestudeerd aan de Radboud. Ik werk 

nu als jurist bij Eiffel en werk bij de belastingdienst. Het is een maatschappelijke functie, 

waaronder kindertoeslag, je staat dan dus best onder druk. Ik ben pas net lid bij de JD, maar 

ik zag de oproep voor bestuur en sprak me toch heel erg aan en heb met veel bestuursleden 

gesproken. Getwijfeld tussen deze functie en secretaris. Toch besloten om voor deze functie 

te gaan omdat het net iets minder tijd kost, want ik werk fulltime en ik organiseer graag. Ik 

heb al nagedacht over de activiteiten die ik wil organiseren en heb van Thomas een enquête 

gekregen over de activiteiten van dit jaar. Daaruit bleek dat mensen graag kennis willen 

opdoen en het ook gezellig willen hebben, dit wil ik gaan combineren. Ook graag meer 

trainingen en debatten ipv lezingen, dus ga me inzetten voor meer afwisseling.  

 

V: Ferry 

Het is een hele leuke functie, je werk fulltime, gaat het je wel lukken om er elke maandag bij 

te zijn? 

A: Melanie 

Ja. 

 

V: Thijmen 

Zodra het mag, ben je bereid een cantus te organiseren en op welke korte termijn? 

A: Melanie 

Als je dat graag wilt, dan zo snel mogelijk. 

 

Penningmeester 
 

Laurens Hoetink 

Toelichting: Ik ben Laurens, 28 jaar oud, ik woon in noordelijke puntje van Limburg. Ik heb 

me gekandideerd voor penningmeester, want dat vind ik gewoon het leukste wat je kunt doen, 

ik vind het niet saai. Ga me ingraven in cijfertjes en getallen. Heb het ene en ander al gezien. 

Ben nu KasCo lid, moet daar dan wel mee stoppen stoppen, maar dat zij zo. Verder 

ontzettend nieuwsgierig wat het jaar me gaat brengen. 

 

V: Jurgen 

ZZPer is een heel breed beroep. Wat is je achtergrond? 

A: Laurens 

Ik ben zelfstandig ondernemer geworden omdat je alles zelf kan leren denk ik. Ik werk in de 

muziek als zanger en dirigent. Daarnaast ben ik actief in de horeca als floormanager of 

bedrijfsleider voor startups.  

 

V: Bas 
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In welke plaats zit je bij de carnavalsvereniging? 

A: Laurens 

Goede vraag. Heb in Groesbeek in een vereniging gezeten ‘het Keulen in Gelderland’. 

 

V: Sophie 

Ik hoorde iets over muziek, kan je een a capella karaoke-avond organiseren? 

A: Laurens 

Ja in theorie zou dat kunnen, maar wel graag gratis oordoppen. 

 

V: Ferry 

Zou je die ervaring bij de carnavalsvereniging willen meenemen en Melanie helpen met het 

organiseren van een carnavalsactiviteit? 

A: Laurens 

Ik onthoud mij van antwoord op die vraag. 

 

V: Merel 

Er is geld over nu na corona, heb je al een bestemming ervoor bedacht? 

A: Laurens 

Ja hier ga ik met Robin in de overdrachtsfase mee aan de slag. We zullen kijken of we het 

geld zo goed mogelijk kunnen besteden. 

 

Secretaris 
 

Romy Heijse 

Toelichting: Ik ben Romy, kom uit Nijmegen, studeer hier rechtsgeleerdheid. Ben al poosje 

lid van de JD, 4 jaar slapend lid geweest. Maar nu dus wel, ben lid geworden van de politieke 

commissie, erg druk mee bezig en dat vind ik echt superleuk. Ook aangesloten bij WG 

internationale veiligheid. Ik vond het spannend om weer actief te worden, maar ben hartelijk 

verwelkomd. Dat punt zou ik door willen voeren, om nieuwe leden persoonlijke aandacht te 

geven, dus doorzetten wat Alexander nu doet. Heb ervaring op administratief gebied als 

bijbaan, dus komt wel goed. Ben super enthousiast en hoop op jullie steun. 

  

V: Ferry 

Jij bent straks het eerste aanspreekpunt. Hoe wil je er voor zorgen dat het contact 

laagdrempelig blijft voor nieuwe leden? 

A: Romy 

Gewoon meteen een berichtje sturen, ook persoonlijk appjes sturen als ze daarvoor open 

staan. En aangeven wat je allemaal kan doen bij JD.  

 

V: Alexander 

Kan je nog een keer uitleggen waarom secretaris de mooiste functie is? 

A: Romy 

Ik denk dat iedere functie heel leuk is, maar bij deze ben je heel veel aan het regelen. 

 

Voorzitter 
 

Alexander van den Berg 

Toelichting: Ik heb samen met deze kandidatuur dispensatie aangevraagd, stel hier vooral 

vragen over. Afgelopen jaar was bizar. Had niet verwacht dat het zo zou gaan. Ik ben echter 
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in het hele jaar nooit de energie verloren, de JD bleek verslavend. Ik kan er geen genoeg van 

nemen, het was een raar jaar, ik had ook niet verwacht om kandidaat te zijn. Mijn zoektocht 

over wat ik met de JD-kriebels zou willen kwam tot uiting toen ik veel belde met nieuwe 

leden. Laurens was daar één van, van geen lid naar KasCo naar Penningmeester. Dan denk ik 

ook bijvoorbeeld aan Romy en Melanie bij het nieuwe leden moment. Ik kreeg van de nieuwe 

leden momenten veel energie. Veel mensen willen groeien, mooi om dit te zien, ook bij Guus 

en Melissa, en er was nog geen voorzitter. Dus ik wil hier aan bijdragen. Drie speerpunten: 

een hecht en efficiënt bestuur, een gezellige afdeling met activiteiten, en politieke output 

vooral gericht op de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en heb veel 

zin en energie om de komende 6 maanden met deze 5 toppers een afdeling neer te zetten. 

 

V: Tristan 

Ik ken je als portefeuillehouder, wat voor aspecten van deze functie kan je meenemen als 

voorzitter? 

A: Alexander 

We hebben een grote werkgroep met veel nieuwe leden, maar die werkgroep is van ons 

allemaal. Zoveel mogelijk streven naar consensus. Dus, kijken hoe je anderen kunt helpen, 

veel één op één contact, in plaats van taken opleggen. 

 

V: Léonie 

Je wil het combineren met het secretarisschap van D66 Arnhem, dat vind ik geen goed idee. 

Er moet een bepaalde onafhankelijk zijn vind ik. Ben je bereid om het secretarisschap op te 

zeggen? 

A: Alexander 

Ik heb hier goed over nagedacht en met veel verschillende mensen over gesproken. Ik ben tot 

de conclusie gekomen dat een combinatie mogelijk is. Het secretarisschap is echt louter 

administratieve en ondersteunende functie, je hebt niets te maken met de politieke lijn. Ik heb 

geen invloed op politieke lijn van D66, daarom kan ik een JD geluid laten horen. Daardoor 

denk ik niet dat er belangenverstrengelingen zijn. De fractie vindt het prima als ik kritiek laat 

horen namens de JD, zij zijn dat van ons gewend en vertrouwen mij hiermee. 

Vervolgvraag: Léonie 

Dus niet bereid? 

A: Alexander 

Nee, niet bereid. Denk dat ik dit kan scheiden. 

 

V: Manon 

Ik heb negatieve ervaring met JD en D66 Arnhem combinatie. Toen ik stage liep bij D66 

Arnhem mocht ik me niet uitspreken tegen de sleepwet ondanks dat ik bij de JD zat. Hoe zou 

jij handelen als dit wordt gevraagd? 

A: Alexander 

Inmiddels is D66 Arnhem compleet vernieuwd, zowel fractie als bestuur. Zij hebben mij het 

vertrouwen gegeven om een andere mening te hebben. Is ook afgelopen maand gebleken. 

Uiteindelijk ben je altijd JD’er, onderdeel van een collectief waarmee je een kritisch geluid 

kan laten horen, en dat wordt daar ook gewaardeerd. 

 

V: Sophie 

Vervolgvraag op die van Léonie, als bestuur vertegenwoordig je zowel D66 als JD. Als 

bestuur van D66 ga je ook over de lijstvolgorde, dus wat als er JD’ers op de lijst willen? Hoe 

zit dat met belangenverstrengelingen? 
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A: Alexander 

Ik zit gelukkig niet in de Lijstadviescommissie, die gaat daarover. Het is vrij simpel, als JD 

hebben wij het plan om zoveel mogelijk jonge mensen op de lijst te krijgen, dit is een mening 

die volledig geuit mag worden binnen D66, sowieso zijn bestuur en fractie ook erg jong. Zij 

hebben gezegd dat ik mag lobbyen voor jonge Arnhemmers, uiteindelijk ga ik niet over de 

lijstvolgorde maar kunnen wij daar als JD zoveel mogelijk invloed op mogen uitoefenen. 

 

V: Thijmen 

Ik twijfel niet aan je goede intenties en weet dat je je best gaat doen om 

belangenverstrengeling te voorkomen. Maar hoe kan jij garanderen dat een JD-lid dat kritiek 

heeft op D66 Arnhem, nog bij de JD terecht kan, wanneer de voorzitter in het bestuur zit van 

D66? 

A: Alexander 

In dat geval lijkt het mij niet handig als die persoon de klacht bij mij zelf uit. Ik zou de 

integriteit hebben om het te kunnen scheiden, maar het zou een logische keus om bij een 

ander het hart te luchten. Er zijn andere bestuursleden en anders nog vertrouwenspersonen bij 

de JD. Er zijn altijd mogelijkheden om mensen een luisterend oor aan te bieden. 

Vervolgvraag: Thijmen 

Maar ook als je een kritisch stuk wilt leveren met jouw naam eronder? 

A: Alexander 

Ja, dat kan. 

Vervolgvraag: Thijmen  
Jij hebt de beste intenties. Maar niet iedereen heeft dat, ook D66 niet. Maar wat als de media 

jouw bestuursfuncties wel samentrekt. Hoe kan je zorgen dat het geen probleem oplevert? 

A: Alexander 

Een duidelijk onderscheid maken tussen de twee verschillende organen. 

 

V: Thomas 

Ik ken jou als integer persoon en een goed bestuurder, is het risico niet eerder dat jij veel te 

hard tegen D66 ingaat om belangenverstrengelingen te voorkomen? 

A: Alexander 

Creatieve vraag, maar ik ben hier niet bang voor. Als er kritiek nodig is, wordt dat geuit, zal 

er niet een schepje bovenop doen om mij persoonlijk te bewijzen. 

 

V: Marit 

Je zegt steeds, dat je kritiek mag hebben van D66, maar je moet dit kunnen hebben. Hoe kijk 

je hier tegen aan? 

A: Alexander 

Ik heb mensen gevraagd hoe ze er in staan als ik kritiek uit met een andere pet. Dit is uit 

respect gedaan, het feit dat ik zeg dat het mag, betekent niet dat het niet moet. 

 

 

21:01 Pauze 

Schorsing AAV 

 

 
De SNC telt ondertussen de stemmen. 
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Heropening AAV 

 

 

21:17 Financieel blok 

Halfjaarrekening 2021 

Toelichting door penningmeester Robin Kuijpers: Er is niet heel veel gebeurd door corona, 

niet zo spannend. Het is belangrijk om te kijken wat we in de toekomst gaan doen. Daarvoor 

ga ik nu zo snel mogelijk met Laurens kijken wat te doen met geld. Welke posten hebben nog 

geld? PJO-verkiezingsdebat is veel geld over, is 17 euro uitgegeven, terwijl er 100 voor 

begroot was, daar meer over bij de volgende AAV. Ik hou het verder kort. Zijn er vragen? 

 

Kascontrolecommissieverklaring 

Toelichting KasCo wordt mondeling voorgelezen. Zie de agenda. 

 

V: Bas 

Ik zie dat er een BBQ staat. Ik vroeg me af wanneer dit is? 

A: Robin 

Die staat gepland op 4 juli. 

 

V: Leonie 

Online promotie is nog niks van gerealiseerd, is dit niet meer gedaan? 

A: Robin 

Klopt, tot nu toe nog geen promotie geweest die geld heeft gekost. Er komt nog een plan aan. 

 

 

21:23 Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 

geldige 

stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Alexander van 

den Berg 

Voorzitter  31 20 7 4 Ja 

Romy Heijse Secretaris  31 31 0 0 Ja 

Laurens Hoetink Penningmeester  31 30 0 1 Ja 

Melanie Rutten Bestuurslid 

Organisatie 

31 31 0 0 Ja 

Melissa Ruinard Bestuurslid 

Politiek 

31 24 3 4 Ja 

Guus 

Versteegen 

Bestuurslid 

Scholing 

31 26 1 4 Ja 
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21:27 Uitreiking ‘De Wannet Prijs voor de Beste 

Borrelaar van de Jonge Democraten Arnhem-

Nijmegen’ 
 

Winnaar: Tristan Stokman. 

Korte toelichting door Sjoerd Wannet zelf: Leuk dat het gezellig blijft. Vroeger was niet alles 

beter, deze prijs is er voor om mensen aan te moedigen om gezellig te blijven doen. We 

blijven gewoon doorgaan met borrelen ondanks dat alles online is. Beste politieke ideeën 

ontstaan vaak bij een borrel. Prijs gaat naar lid dat aardig nieuw is, maar toch altijd bleef 

hangen en borrelen bij digitale activiteiten. Gefeliciteerd Tristan! 

 

 

21:30 Sluiting 
 

Rondvraag 
V: 

A: 

 

Bedanken Stem- en Notulencommissie 

Sluiting door Technisch Voorzitter 

 

Mededelingen 

 

Sluiting door Afdelingsvoorzitter 

 

 


