
Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 23 
september 2020 

[19:42] Opening AAV door voorzitter 

Er wordt 1 minuut stilte gehouden vanwege het virus en de impact daarvan op ons leven 
en die van onze naasten. 

Installeren Technisch Voorzitter en SNC   

De Technisch Voorzitters: Silke Kok, en de Stem- en Notulencommissie: Tristan Lemstra 
en Stan Hogeveen, worden per acclamatie aangesteld. 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt met de wijziging om de schriftelijke vragen na het beleidsplan te doen: 

eerst beleidsplan 14a, dan 14b dan schriftelijke vragen per acclamatie aangenomen. 

Enkele amendementen die na de deadline zijn ingediend mogen toch behandeld worden 

nadat daar een motie van orde over is ingediend.  

Vaststellen notulen AAV 11 juli 2020  

De notulen van de AAV van 11 juli 2020 worden per acclamatie aangenomen. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur 

Jeroen Bos:  We willen het ledenaantal delen met de afdeling op de AAV vanaf nu. We 
hebben 68 leden. 

Janne: Het laatste persstuk van bestuur Dam is in de ledenapp gestuurd en we zijn het 
afdelingsarchief aan het aanvullen met oude stukken. Als iemand nog een aantal stukken 
heeft, kan diegene het mailen naar de  secretaris.friesland@jongedemocraten.nl 

 

Vragen aan het bestuur 

mailto:secretaris.friesland@jongedemocraten.nl


 

  

Naam Vraagsteller: Sjirk 

Bestuurslid/leden: algemeen 

Vraag: Hoe is het de afgelopen zomer gegaan 

Antwoord: Janne: We hebben gesprekken gehad tussen  oude en nieuwe 

bestuursleden. Het zomeroffensief is fanatiek opgepakt, helaas 

was er geen markt meer dus we moesten zelfs iets verzinnen. 

Het oude en nieuw bestuur kwam met het idee om  

een rondleiding te doen door Leeuwarden. Het LB 
heeft daarbij geholpen.  

 
Jeroen Bos: We zijn met het bestuur in bijna alle 11 steden 

geweest van de elfstedentocht omdat Dokkum uit de richting 

lag, en de corona besmettingen daar heftig leken te zijn. Het 

idee was om jongeren op straat aan te spreken en een beetje 

campagne te voeren. In de toeristische plaatsen waren helaas 

weinig jongeren. We hebben wel  veel gesprekken gehad. Het 

was een waardevol avontuur voor het bestuur.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Marc 

Bestuurslid/leden: Algemeen 



Vraag: Wat is het verloop van het ledenaantal over de afgelopen 

periode, en wat is de mening van het bestuur hierover? 

Antwoord: Jeroen Bos: Dat staat in het  jaarverslag van vorig jaar. We 

begonnen met 60 leden en dat is  toen gedaald naar 57.  

Daarna is het  weer geklommen  

naar 60 leden. In juni is het ledenaantal naar 68 gegaan. We 

hebben ook al geprobeerd contact op te nemen met de nieuwe 

leden voor zover dat mag binnen het reglement.  

 

 

•   

Naam Vraagsteller: Sjirk 

Bestuurslid/leden: Jeroen Bos  

Vraag: Waardoor zijn ze lid geworden? (vervolgvraag) 

Antwoord: Jeroen Bos: We hebben contact op proberen te nemen. Er 

was weinig respons maar leden kwamen uit het niets.  We 

hebben niet gevraagd naar het waarom. Het zou het Sigrid Kaag 

effect kunnen zijn.  

 

Uitreiking De Jantine Meisterprijs  

Deze wordt dit jaar aan Sjirk Bruinsma uitgereikt vanwege zijn ongelovige inzet in alle hoeken van 
de afdeling. Janne roept Sjirk naar voren: Wat jij gedaan hebt voor deze afdeling is niet normaal, 
RFA lid,  Kascolid, AR vertaald naar het Fries. Bedankt voor het steun en toeverlaat. Je was ook een 
voorvechter van deze prijs en hierbij is die behouden.  



 

Jeroen: Wil je de tekst voordragen die op de prijs staat? 
Sjirk: Jantine is een begrip binnen de JD Friesland. [..] Het is maar een enkeling gelukt bij haar 
in de buurt te komen, [..] de knapste der knappen [..] Sjirk Eldert Bruinsma.  

[applaus]  

RFA 

Sjirk: We hebben een advies geschreven, hopelijk heeft iedereen het kunnen lezen. Zie voor het advies 

het AAV overzicht. 

Kort samengevat: kritische puntjes over de appgroep, die is niet heel actief, die zouden we graag 

actiever zien maar dat ligt niet enkel bij het bestuur maar ook bij de leden.  

We zijn blij dat onze adviezen serieus worden genomen, een mooi stukje over de volgende 

verkiezingen: de handen ineen slaan en goed samenwerken voor 21 maart. We hebben ook een brief 

geschreven, is die gelezen? 



Aanwezigheid: Eind 2019 hebben we gezegd dat we bij elke activiteit tenminste 1 lid van de RFA 

wilden hebben. Een enkele keer is het niet gelukt omdat het overlapte met onze eigen agenda’s. 

Jammer maar we hebben niet het gevoel dat we daardoor niet goed advies hebben kunnen geven. Als 

er iets aan de hand is kunnen jullie ons altijd bellen en dat is wel gelukt. Formele adviezen zijn positief 

geweest en daar staan we nog steeds achter. Tijdens de overdrachtsperiode hebben we niet met alle 

bestuursleden contact gehad.  We hadden afgesproken dat ik het gezicht zou zijn naar het bestuur. Ik 

heb dat overgenomen van Jantine want zij had meer energie voor andere dingen. Dat was het.  

 

Vragen aan RFA 

•   

Naam Vraagsteller: Janne 

RFA lid: Marc 

Vraag: Hoe vind je  dat je gefunctioneerd hebt 

Antwoord: Marc: Prima, Sjirk als gezicht, Sjirk had daar het meeste tijd 

voor en het meeste zin. Wat ik jammer vond is dat ik de online 

activiteiten niet kon inbrengen om in een zoom call te zitten ook 

vanwege mijn werk maar mijn functioneren heeft daar niet 

onder geleden.  

Sjirk: Voorop stond wat we met het bestuur deelde 
vertrouwelijk is, dus met een persoonlijk verhaal heb ik niet 
gelekt naar de RFA maar wel overleg gehad met RFA wanneer 
er een algemeen beeld nodig was.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Janne Dam  

RFA lid: Alle aanwezigen  



Vraag: Hebben jullie wat geleerd? 

Antwoord: Marc: Ja, eerst was ik heel uitgesproken, daarna heb ik geleerd 

diplomatieker te zijn. Daarom ben ik blij met Sjirk want die is 

daar beter in.  

 

Sjirk: Ik dacht eerlijk gezegd dat ik er meer tijd en energie 
voor had. Hier ben ik mezelf tegengekomen in de balans 
tussen meer grote en deze relatief kleinere functie. Ik  heb 
ervaren hoe het is als dat niet lukt en hoe je daar mee om gaat. 
Dat is soms vervelend maar je moet ermee dealen en zoń 
ervaring is nuttig om mee te nemen.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Janne Dam 

RFA lid: Algemeen 

Vraag: Hoe vinden jullie dat de RFA is omgegaan met voorstellen 

vanuit het bestuur? 

Antwoord: We hebben bij de voorstellen op het AR gevraagd of we daarbij 

kunnen helpen: kunnen jullie ons jullie concept sturen? Dat 

wilde het bestuur niet. Het had moeite gescheeld als we er in 

een eerder stadium naar hadden gekeken dan hadden we 

gevoeligheden eerder uit kunnen spreken. Adviezen hadden 

we beter moeten argumenteren, er is veel energie verloren 

gegaan wat zonde is vooral bij de Jantine Meisterprijs. We 

hadden dat als RFA anders kunnen aanpakken, kunnen 

signaleren hoe gevoelig dat lag. Dat had veel tijd kunnen 

schelen.  

 

Marc: Alles is uitgebreid intern bij ons besproken. Het bestuur 

gaat een bepaalde richting in en we hoeven daar niet altijd 

wat van te vinden.  



Sjirk: We hebben de adviezen wel altijd goed met 
elkaar besproken en daardoor konden we goed met 
één mond praten.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Jeroen Bos 

RFA lid: Sjirk  

Vraag: Vond je het fijn om als enige aanspreekpunt te dienen? 

Antwoord: Sjirk: Ik was niet het enige aanspreekpunt, maar was wel 

actiever in het contact zoeken en hoop dat ik een 

waardevolle bijdrage was. En als ik verder kijk naar volgend 

jaar hangt het ook af van de komende RFA leden, en we gaan 

het er zeker ook over hebben over hoe de precieze indeling 

plaatsvindt Als het fijn is bij mij dan is het goed maar bij 

anderen dan is het ook goed.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Yoël 

RFA lid: Sjirk Bruinsma  

Vraag: 

Hoe vaak zijn jullie bijeen gekomen? 

Antwoord: We hebben elkaar één keer specifiek voor de RFA ontmoet, 

hierna vooral online. Verder kwamen we elkaar in het 

dagelijks leven tegen en hadden we het over de zaken. 



 

•   

Naam Vraagsteller: Jeroen Bos  

RFA lid: algemeen 

Vraag: Hoe was de communicatie tussen RFA en bestuur? 

Antwoord: 

Marc: Soms ging het niet altijd even soepel, want het was 

niet altijd duidelijk bij het bestuur dat wij geen 

uitgesproken mening hadden over waar zij mee bezig 

waren. Maar verder verliep het contact prima. Als wij 

vonden dat er communicatie nodig was naar het bestuur, 

vind ik dat dat goed is verlopen. Soms hebben we ervoor 

gekozen dat niet te doen.  

 

 

Sjirk: Het contact verliep beter als het mondeling was dan via 

de app, vooral met intonatie e.d. 

 

•   

Naam Vraagsteller: Yoël 

RFA lid: Sjirk  

Vraag: 

Hebben jullie grondig gekeken naar het jaarverslag / 

secretarieel jaarverslag?  

Antwoord: Sjirk: Ik heb er grondig naar gekeken. Op verzoek van het 

bestuur hebben we onze mening erover bekend gemaakt. 



 

•   

Naam Vraagsteller: Yoël 

RFA lid: Marc 

Vraag: En Marc ook? (vervolg) 

Antwoord: Marc: We hebben allemaal advies gegeven over de stukken 

die we hebben gelezen en gekozen dat Sjirk daar de 

communicatie over deed.  

 

Sjirk: Ter illustratie, dan kwam zoń moment er aan, wat vinden 

jullie, op basis daarvan maakte ik een stukje, dat stuurde ik 

naar hen. Iedereen gaf feedback dan en daaruit kwam  een 

uiteindelijke versie.   

 

 

 

 

Afscheid door voorzitter 

 

KasCo 

 

Halfjaarrekening 
Penningmeester: De bedragen in het geel zijn door een privé pas gemaakt als voorschutting. 

Daarnaast zijn er in de Covid-tijd niet veel uitgaven gedaan, behalve de BBQ AAV.  

Bankkosten staan op de jaarrekening, maar niet op de begroting. 

Er is op een moment uitgegeven van 300, dit was voor een bestuursweekend deze uitgave is later 

teruggestort door de accommodatie vanwege Covid.  

In mei is er een declaratie gedaan met een pas gedaan van de vorige penningmeester met 

toestemming van LB met toezegging dat het later teruggestort zou worden door LB. Ik kwam 

erachter toen ik zelf bij de rekening kon dus dat is een verrassing. Dat geld kwam wel ten goede van 



de afdeling maar wel in het vorige boekjaar. Andere dingen: Extra inkomsten, toezegging vorige 

penningmeester en extra inkomsten BBQ  vanwege persoonlijke bijdragen leden.  

 

 

•   

Naam Vraagsteller: Marc 

Penningmeester/KasCo: penningmeester 

Vraag: Waarom hebben sommige een – en sommige geen?  

Antwoord: Het is een stijlpuntje, en is automatisch gedaan door het 

programma. Rood betekent uit en zwart betekent in. Goede 

balans: het bedrag kwam perfect overeen met wat er op de 

bankrekening staat.  

 

•   

Naam Vraagsteller: Marc 

Penningmeester/KasCo: penningmeester 

Vraag: Heb je nog genoeg voor de rest van het jaar? Zaalhuur 

bijvoorbeeld enorm gestegen in augustus. 

Antwoord: 

Dat was de zomer AAV in Drachten: veel technologie, 
maar buiten dus we regelden een tent. Ook facilitaire 
dingen voor de BBQ. Dus niet letterlijk ‘zaalhuur’. Het had 
een dure zaal kunnen zijn maar het was geen zaal. Maar 
we hebben ruim genoeg over voor zaalhuur.  

 



•   

Naam Vraagsteller: Marc 

Penningmeester/KasCo: penningmeester 

Vraag: Waarom zijn de bankkosten in jan zoveel hoger? 

Antwoord: Dit is het bedrag wat de bank doorrekend. Volgens de 

penning is dit een doorrekening op basis van alle 

transactiekosten. 

 

•   

Naam Vraagsteller: Marc 

Penningmeester/KasCo: penningmeester 

Vraag: Kan de structuur van de jaarrekening bij de volgende 

bespreking duidelijker gemaakt worden 

Antwoord: Dat is iets voor de volgende penningmeester. Hoewel dat 

het deels stijl is, zou het wel duidelijker kunnen. 

 

KasCo verslag 

 

We hebben een verslag geschreven richting de leden en het nieuwe bestuur. Ik wil het eerst hebben 

over het gevoerde beleid van de penningmeester, alle stukken [..] zijn akkoord bevonden dus wat 

ons betreft zijn de financiële stukken in orde. Jeroen Bos heeft de kasco meerdere keren betrokken 

bij de besluitvorming, goed en vakkundig en hulde voor Jeroen. Jildert zegt dat hij tevreden was 

over zijn functioneren, samen het bestuur goed ondersteund en hij is blij om de afdeling zo te 

hebben kunnen steunen en ik deel zijn woorden. 



 

Vragen 
 

•   

Naam Vraagsteller: Yoël  

Penningmeester/KasCo: Algemeen 

Vraag: 

Was Maarten Jan ook betrokken als lid van de KasCo?  

Antwoord: Sjirk: Ja, maar hij was erg druk, dus nam hij even pauze. In 

het eerste deel van de aanstelling zeer actief, later minder 

vanwege drukte. 

 

 

Afscheid door penningmeester 

 

Afscheid bestuur Dam II 
 

Janne: Na 2,5 maanden moesten we omschakelen naar digitale activiteiten. Yoël ik wil je van harte 
bedanken dat je nog door bent gegaan en ik sta versteld hoe snel je je standpunten kan 
beargumenteren. Van harte dank, ik hoop dat je lekker actief blijft als RFA lid, dit is een leuke 
toekomstdroom voor jou. Nou Jeroen, opvolger, ik wil je van harte bedanken je hebt het 
penningmeesterschap serieus genomen. Ik wil je veel plezier en succes wensen voor je periode als 
voorzitter.  

Jeroen: Voor jou hebben we ook een cadeautje. Beste Janne, we hebben een periode met pieken 
en dalen achter de rug: leuke activiteiten maar snel moeten omschakelen naar online activiteiten. 
Wat ik nog meer de kern van het jaar vond is dat we het jaar heel mooi hebben afgemaakt, soms 
meer onze eigen individuen en dat was niet altijd makkelijk om als groep bij elkaar te houden. Je 
hebt ons goed bij elkaar gehouden en geïnspireerd. Meegenomen door de ups- en downs. Petje af. 
Je hebt een mooie club nieuwe mensen gevonden en geïnspireerd om door te gaan als nieuw 
bestuur. Ik wil je persoonlijk danken als sparringpartner en goede vriend, mag je komend jaar nog 
veel andere mensen inspireren.  



 
[per acclamatie worden de bestuursleden uit de functie gezet] 
 

 
 

Pauze 
 

Inhameren nieuw afdelingskader 
 
[per acclamatie KasCo leden, bestuursleden, RFA-leden] 
Janne wenst Jeroen Bos veer plezier en wenst hem succes met het vinden van de  Jantine in 
bestuur Bos I.  
 



 

 
Beleidsplan Bestuur Bos I 
 
Het beleidsplan wordt door gescand en er wordt een kleine beschrijving van de stukken die in 
beeld komen gegeven door de nieuwe voorzitter. 
 
Jeroen: Het lijkt me fijn om het beleidsplan te projecteren en gezamenlijk door te scannen. 
 
In het voorwoord wordt uitgelegd wat we bij de overdracht hebben gedaan. Context over de 
uitgangspunten. Corona disclaimer, we willen zoveel toezien op anderhalve meter en raden streng af 
mensen met klachten langs te komen, blijf thuis.  
 



We willen leden betrekken te sparren, ballonnetjes op te laten gaan en mee te denken. Contact met D66 
intensiveren. Dinsdag Dosis behouden we. Meerdere opiniestukken uitbrengen.  
 
Verkiezingsjaar: We willen de straten op, al dingen geleerd bij het zomeroffensief. Door de afdeling heen 
gaan. Campagneteam oprichten, hen zetten op de creatieve vormgeving. Stukje over profilering: wel 
samenwerkingsverbanden maar als we ons uitlaten met andere PJOś dat we ons niet heel erg af gaan 
zetten maar wel laten zien dat er een keuze is in politieke partijen omdat we dat belangrijk vinden in 
campagnetijd.  
 
We willen een aantal debatten gaan organiseren. Traditie in stand gehouden dat we met Groningen 
debatteren. Misschien ook met D66 afdelingen. Ook trainingen organiseren. Daarnaast inhoudelijke 
avonden, het lijkt alsof dit een nieuw concept is maar het is het idee dat je in de avond een spreker 
uitgenodigd, in samenhang met de actualiteiten. Het idee om het aantal activiteiten te verminderen dat 
twee per maand. Daarnaast ook natuur en werkbezoeken organiseren om meer van de afdeling te gaan 
zien.  
 
Ook bij scholen op bezoek met een andere PJO om les te gaan geven, informatief te zijn voor jongeren. 
We hopen dit 10 a 12 keer te gaan doen, we hebben ook te maken met andere partijen in Friesland die 
dit al doen.  
 
Promotie en ledenwerving: social media al veel ingezet, ook nieuwe ideeën: meer inzetten op 
beeldmateriaal van hogere kwaliteit, ook video’s. Meer aanhaken bij hashtags om de zichtbaarheid te 
vergroten. 
 
Ledenmanagement: hoe om te gaan met leden die minder actief zijn. Het verzamelen van documenten 
wat net al besproken is en het benaderen van nieuwe leden. Nieuwe tradities: BBQ die we om het jaar 
willen organiseren met oud leden die de leeftijd van 30 (bijna) passeren. En een voorzittersdiner 
organiseren waar we oud voorzitters uitnodigen om ervaringen uit te wisselen.  
 
Op vaste data de nieuwsbrief de deur uit en dan de promotie en jaarplanner af hebben. Stukje vastgelegd 
over de overdracht. 
 
Daarnaast ook omdat we meer contact willen met D66, er zijn best veel dingen in het leven geroepen in  
die we zo goed mogelijk willen waarborgen. 

Schriftelijke vragen 

Zie voor de vragen en de antwoorden het beleidsplan 

Jeroen: Het waren er 53, het leek ons netjes om een aantal te behandelen.  

Er stonden een aantal vragen in die relevant waren over het scholenplan, best ambitieus, er zijn ook al 
organisaties voor. En waarom überhaupt als het er al is. We doen het vanuit persoonlijke overtuiging 
we zijn er enthousiast over en vinden het belangrijk. Wij willen in de klas zitten en we vinden dat 
jongeren op deze manier het democratische systeem vanaf de kant van de politiek ipv de instituties.  

Vragen over wat wil je specifiek met D66: geïnventariseerd, we willen kijken of we bij de provincie 
kunnen aansluiten en in de gemeente Súdwest. Ook omdat er bij andere D66 afdelingen al JD’ers zijn 
omdat we daar ook geweest zijn met de toer en ons dat inspireerde. Daar willen we dat structureel 



maar dat betekent niet dat we niet elders willen gaan kijken.  

Laatste vraag die ik wil behandelen: als je kijkt naar het beleidsplan in z’n geheel, hoe weerspiegelt het 
jou als voorzitter en de rest van je bestuur. Fijne balans gevonden, iedereen heeft zijn stukje, het 
schrijven was een fijn proces en iedereen kon z’n creative juices laten vloeien. We kunnen er trots op 
zijn. Ik sta er als voorzitter ook vierkant achter. De rest staat allemaal in het AAV overzicht, 
beantwoord, dus daar zijn alle antwoorden te lezen.  

 

  

Naam Vraagsteller: Sjirk Bruinsma 

Bestuurslid/leden: Algemeen 

Vraag: 

Hoe denk je dat Corona je scholenplan gaat 

beïnvloeden? In verband met online lessen. 

Antwoord: 

Jeroen: Als ik in mijn persoonlijke netwerk kijk hoor ik dat er 

wel veel leerlingen zijn die nog wel naar school gaan. En we 

moeten kijken hoe de situatie zich daarin ontwikkelt. Toen dit 

tot stand kwam leek alles redelijk onder controle maar Corona 

is de laatste tijd toegenomen. Dus voortschrijdend inzicht: wat 

kan je realiseren, dus afhankelijk van omstandigheden. Je moet 

kijken wat je online kan organiseren.  

 

 

  

Naam Vraagsteller: Yoël 

Bestuurslid/leden: Algemeen 



Vraag: Bij welke afdelingen van  D66 gaan jullie langs? 

Antwoord: We hebben gekozen om bij Súdwest Fryslân actief te 

worden, omdat we hier zijn gekomen op onze tour en omdat 

in andere gemeenten al JD’ers actief zijn.  

 

  

Naam Vraagsteller: Yoël 

Bestuurslid/leden: Jeroen 

Vraag: Tot hoeverre denk je dat het beleidsplan jou en je bestuur 

weerspiegeld 

Antwoord: Er is een mooi balans in het beleidsplan en het is eerlijk 

verdeeld. Verder was het proces goed waardoor iedereen 

veel inspraak had. 

 

  

Naam Vraagsteller: Sjirk 

Bestuurslid/leden: Algemeen 

Vraag: 

Over de afdelingen / provincie waar je bij langs kan 



gaan, zou je het leuk vinden om vaker in te zoomen op 

een lokaal onderwerp en daar de visie van JD 

Friesland op te geven?  

Antwoord: Nina: Dat is inderdaad wel iets wat we kunnen doen.  

We willen namelijk een goede balans tussen een 

ondersteunende rol en rol met eigen initiatief zien te slaan. 

 

Sjirk: Het lijkt me belangrijk dat je je steun uitspreekt, iets van 
je laat horen, maar ook als je het niet eens bent.  
 

 

  

Naam Vraagsteller: Marc 

Bestuurslid/leden: Nina 

Vraag: Gaat het bestuur het nou wel of niet doen? (vervolg) 

Antwoord: Nina: Ja, maar we moeten die balans zien te vinden en in de 

verkiezingstijd niet al te veel tegen de moederpartij aan 

schoppen maar het vooral binnen de organisaties te laten 

blijken, maar natuurlijk altijd ons eigen geluid te laten 

klinken. 

 

 

  

Naam Vraagsteller: Yoël 



Bestuurslid/leden: algemeen 

Vraag: 

Doel van de werkgroep lijkt vooral ondersteuning bestuur, 

waarom dan niet een commissie of een team? waarom een 

werkgroep?  

Antwoord: Jeroen: De naam werkgroep had niet zozeer te maken met 

bepaalde bevoegdheden. 

Er zat geen strategie achter de naam. 

 

  

Naam Vraagsteller: Sjirk Bruinsma 

Bestuurslid/leden: Algemeen 

Vraag: Is het bestuur bereid om de oude appgroep te gebruiken. 

(vervolg) 

Antwoord: Jeroen: Kwestie van begrip, niet: we noemen het een 

werkgroep omdat we een privilege aan dat woord hangen. Hoe 

het in het beleidsplan staat is wel hoe we het van plan zijn, we 

hadden het anders kunnen noemen maar er zit geen ‘grand 

strategy’ achter.  

 

 

Ingediende voorstellen 



 

Amendementen op het de begroting 

AMBEG-01 Hang op! Bel uw bank! 

Onderwerp: Bankkosten 

Woordvoerder: 

Evert Bok & Jeroen Bos  

Bankkosten worden hierdoor begroot, waardoor ze beter 

verwacht kunnen worden. Het bedrag is geëxtrapoleerd, en 

daar een beetje boven gaan zitten.  

Voor Neutraal Tegen 

Sjirk: KasCo steunt dit omdat  

het een uitgave is die we wel  

moeten doen dus een goede  

rectificatie.  

  

Woordvoerder: 

Zoals ik net toelichtte: bankkosten waren niet begroot, 

dat is een beetje gek. Om daar rekening mee te kunnen 

houden. Je moet exact weten hoeveel je uit kunt geven 

mocht er nog iets raars gebeuren. We hebben een 

berekening gemaakt en daar iets riant in geweest voor 

het geval de Rabobank met een verrassing komt.  

 



Stemming: 10 voor  

0 tegen  

aangenomen 

 

Ambeg-02 Jeej SNC 

Onderwerp: Bedankjes 

Woordvoerder: 

Jeroen Bos & Evert Bok 

We hebben gemerkt dat er op het aantal SNC’ers die we 

nog gaan krijgen  een extra 15 euro begroot moet worden, 

die halen we uit zaalhuur omdat we daar heel ruim in 

zitten.  

 

Voor Neutraal Tegen 

Sjirk: Voor, ook vanuit de 

KasCo, brengt de begroting 

dichter bij werkelijkheid. 

 

Yoël: We gaan waarschijnlijk 

terug naar online activiteiten 

dus dit is realistisch. 

  

Woordvoerder: 

1 van de 3 maanden verwachten wij  

dat de kosten voor zaalhuur ook lager kunnen zijn ivm de 
activiteiten die we dan hebben gepland.  
 

Stemming: 10 voor 

 0 tegen  



aangenomen 

 

Ambeg-03 Mensen, tijd om te inventariseren 

Onderwerp: Inventaris 

Woordvoerder: 

Jeroen Bos & Evert Bok 

We hebben gemerkt dat er meer geld beschikbaar moet 

komen voor aanschaf kleine inventaris. 

Voor Neutraal Tegen 

 Yoël: Welke uitgaven denken 

jullie te maken, en hoe komen 

jullie op dit bedrag? En heb je 

meer voorbeelden? 
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Woordvoerder: 

Sommige dingen zoals voor de Jantine Meister prijs  

hebben we uitgegeven. Dus die specifieke kosten zijn er. En 
bijvoorbeeld kijken of we duurzame stemkaarten kunnen 
realiseren dus dan kom je hier op uit.  
 

Stemming: 9 voor 0 tegen  

 

Ambeg-04 Wie wil er een sticker? 

Onderwerp: Advertenties & reclame 



Woordvoerder: 

Evert Bok & Jeroen Bos  

We kunnen dit bedrag op jaarbasis omlaag kunnen gezien 

onze kilometervergoeding laag is 

Verder is dit omdat we goed voorbereid willen zijn op het 

verkiezingsjaar 

Voor Neutraal Tegen 

Sjirk:  Als KasCo steunen we dit 

principe, normaal is het zo dat de 

oude penningmeester voor het 

volgend jaar een begroting maakt 

en dan moet je er  

maar mee dealen, wij  

steunen dit.  

Yoël: Er is in de voorgaande 

jaren niet veel mee gedaan, 

hebben jullie plannen? 

Stan: Aanvulling, waarom dit 

bedrag? 

 

Woordvoerder: Evert: We merken dat we op sommige posten ruim 

overblijven zoals reis en verblijf. Dat willen we neerzetten 

naar reclame / advertenties waar we promotie aan toe 

willen voegen zodat we nu al investeringen kunnen doen 

voor de campagne en ook volgend jaar voldoende budget 

zullen hebben. Ruim begroten en investeren voor de 

campagne. Pers en promotie heeft misschien al plannen 

gemaakt, dat zou voor die laatste maanden dan een 30 

euro zijn en dan ophogen naar 50 per maand.  

Jeroen: Ook meer omdat we dit nu reclame advertenties 
en promotiemateriaal: het actuele materiaal is nu zo goed 
als op, het is de bedoeling dat we dat materiaal inkopen bij 
landelijk, dus meer promotiemateriaal omdat dat best 
prijzig is als je een bulk wilt kopen.  

Stemming: 10 voor 

 0 tegen  

aangenomen 

Sluiting [21:42] 

Jeroen: Ik wil iedereen bedanken voor het komen, een mooie en productieve AAV 
gehad, er is een goede verantwoording afgelegd, en aan de borrel!  



 


