Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Notulen AAV 30 juni 2020
Datum: dinsdag 30 juni, 2020
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: Zoom

Agenda
20.00-20.10
20.10-20.35
20.35-21.00
21.00-21.40
21.40-22.00
22.00-22.15
22.15-...

Installatie Voorzitter, SNC’ers, vaststelling agenda en notulen AAV 7 Januari
Verantwoording bestuur
Behandeling Jaarrekening
Kandidaten (speeches en ruimte voor vragen)
Stemming
Afsluiting, decharge Voorzitter en SNC
Borrel

Opening AAV
Installatie vergaderingsvoorzitter: Nyna Visser
Per acclamatie vastgesteld.
Installatie SNC: Thomas Schepp en Jonah van Lotringen
Per acclamatie vastgesteld.
Vaststellen agenda:
Per acclamatie vastgesteld.
Vaststellen notulen AAV 29 oktober 2019: aangenomen/verworpen
Per acclamatie vastgesteld.

Verantwoording bestuur
Koen: Zes maanden geleden stond ik voor jullie met veel ambitie. We hadden veel bereikt,
we kregen veel media aandacht en hadden goede samenwerkingen. We namen ons toen
voor meer met de commissies aan de slag te gaan. Toen kwam de coronacrisis, waardoor
alles werd geschrapt. Dit was demotiverend, omdat velen fysiek samenzijn was wat ons
energie gaf. Toch bleven we doorgaan. We hebben nieuwe kansen gepakt. Zo hebben we
meer samengewerkt met andere afdelingen, vooral Wageningen, Amsterdam en Groningen.
Ook zijn er meerdere grote sprekers geweest, zoals Rob Jetten, waar 75 deelnemers opaf
kwamen. We zijn al met al trots op hoe het is gegaan. Daarvoor willen we onze huidige
commissies bedanken. Ook Omar willen we nog bedanken, die zich kort maar krachtig heeft
ingezet. Ik heb genoten van dit jaar. Afdeling, bedankt. Ik ben er van overtuigd dat komend
jaar ook een mooi gaat worden.
Vragen
Q (Zane): Allereerst veel dank. Ik heb een vraag over de gintonic. Max, zou je willen
reflecteren over hoe het met deze commissie ging?
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A: Ik ben tevreden met de borrels en de pubquiz was online verrassend geslaagd. Wat we
beter hadden kunnen doen is investeren in de communicatie. In een online wereld gaat dat
moeizamer. Als het aankomend bestuur komt met een voorstel hoe dat aan te pakken kan
het echt stap omhoog gaan.
Q (Xander): Max, in je verantwoording schrijf je dat je tevreden bent over de commissie
internationaal. Hoe vind je zelf dat je tevreden kunt zijn met een commissie waarin je weinig
hebt gedaan?
A: Er is wel iets gedaan, de laatste activiteit voor corona was een activiteit van de commissie
internationaal, namelijk de Amerikaanse verkiezingen. Ik ben heel trots op hoe we twinning
in elkaar hebben gezet, zelfs al heeft deze niet door kunnen gaan.
Q (Nathan): Lars, in je verantwoording schrijf je dat je aan een aantal initiatieven hebt
gewerkt die niet zijn doorgegaan door corona. Kan je voorbeelden noemen?
A: We zijn bezig geweest met de gekozen burgemeester. Hierin ontbrak een tijd lang de
coördinatie. Toen kwam corona, waardoor het niet lukte media-aandacht te genereren. Ook
hebben we een stuk ingestuurd naar het AD over digitale democratie in corona tijd. Deze is
uiteindelijk niet geplaatst.
Q (Zane): Max, op een schaal van 1 tot 10, hoeveel spijt heb je ervan dat wij als afdeling
geen pingpongtafel meer hebben en wat heb je gedaan om dit tegen te houden?
A: 10. Heel jammer inderdaad.
Q (Tirza): Pieter, in ons regelement staat dat het congresboek verspreid moet worden via de
mail. Waarom is dit niet gebeurd?
A: Goede vraag. Ik dacht dat het via de website voldoende was. Als dat niet voldoende is,
mijn excuses.
Q: Denk je dan dat we nu wel over de jaarrekening kunnen stemmen?
A: Ik denk het wel.
Q (Nathan): Lars, hoe hebben jullie het contact ervaren met D66, voornamelijk met Delft en
Den Haag rondom verkamering?
A: We hebben veel en goed contact gehad met Delft en Leiden. In Leiden zat ik er zelf bij en
Michaël heeft goed contact gehad met D66 Delft. In Den Haag ging het soms wel
moeizamer.
Q (Floris): Koen, welke tip geef je het nieuwe bestuur mee?
A: Zorg ervoor dat je tijd investeert in je commissies en de communicatie daarmee. Ik denk
dat we daar veel in kunnen winnen. Iedereen wordt blij van enthousiaste leden die zich
inzetten.
Q (Nathan): Max, jullie hebben als bestuur ingezet om activiteiten te organiseren in Delft.
Hoe is dit gegaan en zouden jullie het volgende bestuur dit aanbevelen te doen?
A: Ik heb het als positief ervaren. We hebben leden in Delft, die vinden het leuk als we daar
een activiteit hebben. We hadden er ook mooie opkomsten. Jammer dat we het door corona
niet zo vaak hebben gedaan als we wilden. Het volgend bestuur zou ik aanraden om dit door
te zetten, maar te blijven afwisselen met andere steden.
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Behandeling Jaarrekening 2019
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Toelichting Pol: Er is maar 200 euro uitgegeven aan het bestuursweekend. Voor de
twinning is 600 euro begroot, maar dit wordt door de leden zelf betaald. Voor het
zomeroffensief zouden we geld krijgen, maar dit is niet gebeurd. Er is alleen een
bestuursbedankje voor Omar gekocht. Aan de zaalhuur is veel minder uitgegeven dan
begroot. Sprekersbedankjes minder dan de helft uitgegeven. Met de post ‘borrel’ is niks
gedaan. Voor de nieuwe-ledenbijdrage is begroot, maar niets mee gedaan. Regiocommissie
Leiden staat nog op de rekening wegens administratieve redenen, maar gaat er over een
tijdje af. Het kerstdiner is door leden betaald. AAV’s zijn begroot voor bedankjes voor SNC
en TV. Op promotiemateriaal is 400 euro begroot, maar deze kosten zijn gecompenseerd
door D66. De laatste post overig en onvoorzien is alleen voor sinterklaas gebruikt. Laatste
posten zijn belangrijk, deze vormen een correctiepost. Het boekhoudprogramma kwam
helaas niet overeen met de bankrekening. Dat komt omdat de t-shirts uit 2018 in 2019 zijn
teruggestort. De afroming kwam ook te laat. Nu klopt alles wel weer.
KasCo: We zijn positief. We zijn samengekomen om alles langs te gaan. De bonnetjes
waren in orde; we zijn ze allemaal langsgegaan en hebben niks raars opgemerkt. Het
boekhoudprogramma klopt nu.
Vragen
Q (Zane): Bedankt voor de uitleg. Ik ben benieuwd naar het de verschillen bij de
masterclass. Waar heeft dat mee te maken?
A: Dit ging over Europamasterclass van afgelopen jaar. Ik zou in de map met bonnetjes
moeten uitzoeken hoe dit zit. Dit kwam mogelijk door laatgeboekte sprekers en zaalhuur,
maar dat weet ik niet uit mijn hoofd.
Q (Pauline): Waarom is dat stuk over de campagne waar D66 aan heeft meebetaald niet
uitgesplitst?
A: Dit is een terechte vraag. Ik heb het denk ik verkeerd verwoord. We hebben niet
daadwerkelijk geld van hen ontvangen. Zij hebben dingen voor ons betaald. Hierdoor
hebben we gewoon weinig uitgegeven. We hebben eerder een korting gekregen, dit is niet
echt te boeken als inkosmten.
Q (Xander): Je hebt winst gemaakt. Wat vind je daarvan? Leden hebben dan eigenlijk te
veel betaald.
A: Het deel te veel is teruggegaan naar landelijk. Dit is niet de meest wenselijke gang van
zaken. Op veel posten is niet of weinig geboekt. Dit komt onder andere door goede locaties
met weinig posten.
Q (Rens): Je zei dat dingen waren samengevoegd. Kan je dit toelichten?
A: Ik dacht innovatief te kunnen zijn en het overzichtelijker te maken. Daar zat ik verkeerd.
Dit moet voor het boekhoudprogramma. Soms heb ik nu gewoon dingen bij elkaar staan.
De jaarrekening is per acclamatie aangenomen.
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Bestuurskandidaten
Voorzitter
Pieter: Ik ben Pieter. Ik ben hier in de afdeling een jaar lang actief als secretaris. Dat heb ik
naast mijn studie aardig kunnen doen. Met die gedachte had ik veel zin om door te gaan. Ik
wil dit jaar gebruiken om mijzelf en anderen te ontwikkelen. Ik heb het gevoel dat je nooit
uitgeleerd kan zijn. De uitspraak “de JD is een leerschool” is trending geworden. Ik heb het
gevoel dat ik mijn vaardigheden kan aanscherpen. Zo kan ik mensen samenbrengen. Mijn
eigen draai aan voorzitterschap is iets meer fluïde taken, iedereen in bestuur hoeft niet meer
heel verbonden te zijn aan functie. Sommige leden iets meer steun nodig hebben, sommige
iets minder. Betekent niet dat ik overal inspring, maar dat leden van elkaar leren hoe ze erin
zit. Volgend jaar verkiezingsjaar, hoeft niet allemaal over D66 te gaan. Wij moeten blijven bij
onze waarden als Jonge Democraten. Denk zo een afdeling te hebben die ook voor niet d66
leden interessant is.
Vragen
Q (Rens): Het is gebruikelijk dat mensen hogerop willen. De stap van secretaris naar
voorzitter is toch eigenlijk een stap omlaag? Waarom wil je dit?
A: Goede vraag. Ik vind het fijn om constructief aan de slag te gaan. Om te zeggen dat je
iemand van het volk bent moet je alle klusjes hebben gedaan. Als secretaris heb ik mooi
werk gedaan en nieuwe vrienden gemaakt. Meerdere secretarissen worden voorzitter.
Q (Zane): Je gaf aan dat je leden die meer ondersteuning nodig hebben wil ondersteunen.
Wat bedoel je en heb je hier een voorbeeld?
A: Iedereen heeft op een gegeven moment een dipje. Ik merk soms hoe lastig het is om hulp
te vragen. Ik wil die signalen vroeg oppikken door goed te communiceren. Zo kan je
bijvoorbeeld mensen in duo’s laten werken. Ik vind discussies voeren een moeilijk punt. Zo’n
vaardigheid is iets waar mensen mij dit jaar mee hebben geholpen.
Q (Floris): Ik ben al een tijdje lid. Hoe zou jij leden die vroeger actief waren nu weer willen
betrekken?
A: De fluïde functie - breder functioneren dan de functiebeschrijvingen - betekent ook dat
bestuursactiviteiten bereikbaarder zijn. Zo kan er tijd overblijven om leden persoonlijker te
bereiken. Zo hebben we meer ruimte om persoonlijker met de leden om te gaan.
Algemeen Secretaris
Hester: Ik ben Hester. Ik woon in Den Haag en ik studeer International Justice en
rechtsgeleerdheid. Ik ben veel actief geweest bij de JD dit afgelopen jaar en nu wil ik graag
bestuur gaan doen. Ik word blij van lijstjes en mooi uitgewerkte notulen. Ook ben ik
georganiseerd en goed te vertrouwen. Ik hoop mij ook op andere manieren in te zetten en
waar mogelijk buiten mijn functie stappen. Ik wil niet wegblijven van politieke inhoud.
Vragen
Q (Pauline): We hadden het net over het verspreiden van congresboek. Ga jij dit ook via de
mail doen?
A: Ik sta in principe achter hoe Pieter het deed, maar ik geef gehoor aan de oproep om het
anders te doen.
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Q (Rens): Stel dat het voorkomt dat jij het jongste lid bent maar ook bestuur. Wie moet dan
de prikkelende vraag aan het bestuur stellen?
A: Ik heb daar goed over nagedacht. Het kan niet de bedoeling zijn dat het bestuurslid een
vraag stelt aan haar eigen bestuur.
Q: Ik merk toch een draai in je mening hierover. Ga je nog meer draaien komend jaar?
A: Ik sta altijd open voor nieuwe inzichten.
Q (Yvet): Leuk dat je voor secretaris gaat, de beste functie van het bestuur. Het nieuwe jaar
is de rol van secretaris een beetje vreemd. Er komen nieuwe systemen. Pak jij die snel op?
A: Ik denk het wel. De meeste ICT systemen zullen voor mij nieuw zijn, maar ik leer snel. Ik
ben mij ervan bewust dat dit meer tijd gaat kosten in het begin.
Penningmeester
Jelle: Ik ben de enige Delftenaar. Ik ben altijd gepassioneerd geweest over debat. Ik wil
daar meer mee doen bij de JD. Dit is ook een reden voor mij geweest om bij de JD te gaan.
Ik wil mij daar verder voor inzetten. Verder wil ik het gezicht van Delft in het bestuur zijn.
Vragen
Q (Xander): Je noemt een aantal keer debat. Hoe rijm je dat met je functie als
penningmeester?
A: Ik zie mezelf wel activiteiten organiseren buiten functie van penningmeester.
Q: Je gaat ook nee moeten zeggen tegen je bestuursgenoten, hoe sta je hierin?
A: Dat hoort erbij, ik kan als het nodig is hard zijn.
Q: Hoe zie je de rol van de KasCo?
A: Ik ben vrij nieuw met hoe dit is geregeld. Ik weet niet hoe dit samenwerkt. Ik sta er wel
voor open om dit te leren.
Q (Zane): De afdeling heeft winst gemaakt. Wat vind je hiervan?
A: Een deel van mijn plan is om te oefenen met onverwachte situaties. Dit jaar was dat
corona. Ik wil daar beter mee omgaan zodat de leden niet het gevoel krijgen voor niets te
betalen.
Q (Rens): Hoeveel geld ben jij van plan te begroten voor alcohol en bitterballen?
A: Bitterballen blijven voor eigen rekening. Sprekerbedankjes zitten er altijd wel in.
Bestuurslid Politiek en Pers
Max: Ik ben nu twee jaar actief bij de afdeling, afgelopen jaar als bestuurslid organisatie. Ik
vond dit gezellig en heb mooie dingen bereikt. Het lijkt me leuk om nu meer de politieke kant
op te gaan. Er zijn drie dingen die ik specifiek wil bereiken: lokale verkiezingsprogramma’s
inzien en daar kritiek op leveren, jonge mensen op verkiesbare plekken krijgen bij lokale
D66-fracties en als laatste verkamering aankarten. Hiernaast ben ik ook veel bezig met de
commissies. Ik wil veel samenwerken met de commissies en bestuursgenootjes door
bijvoorbeeld samen dingen te schrijven en naar verkiezingsprogramma’s te kijken.
Vragen
Q (Pauline): Het viel mij op dat communicatie afgelopen jaar er een verbeterpunt. Dat kan
straks ook gaan spelen. Heb je erover nagedacht hoe je dat wil gaan verbeteren?
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A: Dit is zeker een verbeterpunt. Ik wilde te gehaast zijn. Te snel reageren. Dan overlegde ik
te weinig. Komend jaar moet ik meer de tijd nemen.
Q (Rens): Je had het over jongeren bij de gemeenteraadverkiezingen, maar die zijn er nog
niet. Wat bedoel je dan?
A: Die zijn inderdaad pas in 2022. De voorbereidingen hiervan zijn wel al eerder. Na
landelijke verkiezingen wil ik hierover in overleg. De fracties denken daar al vroeg over na.
Dan wil ik er al bij zijn.
Q: Wat voor ideeën heb je daarvoor?
A: Dat kan op twee manieren. Je kan contact zoeken met lokale afdelingen en daar
aangeven dat wij dat belangrijk vinden en vragen wat zij daarmee willen doen. Ook kunnen
we campagnes voeren voor jongeren op de lijst, al valt dit waarschijnlijk wel buiten mijn
bestuursjaar.
Q (Zane): Je wil meer aan professionaliteit doen. Wat bedoel je daar precies mee?
A: Vorig jaar zijn we het bestuur ingegaan met een groep jongens die het leuk vond om veel
biertjes te drinken. De eerste maanden van komend jaar zullen we dat minder hebben,
waardoor ik denk dat we professioneler kunnen worden.
Q (Xander): Je hebt al een jaar bestuur gedaan. Wat zou je anders gaan doen?
A: Dit jaar hebben we veel over verkamering gedaan. Dat wil ik doorzetten. Ook focussen op
meer jongerenonderwerpen, zodat de pers bij een onderwerp aan ons denkt.
Q: Wat bedoel je met jongerenonderwerpen?
A: Uitgaan, nachtmetro, dat soort dingen.
Q (Charley): Klopt het dat je je voor 1 jaar kandideert, al liggen je meeste doelen pas buiten
dit jaar? Een vervolgvraag is alvast wat je eerste doelen zullen zijn?
A: Ik ben ervan overtuigd dat de voorbereidingen van de gemeenteraad aan het eind van
mijn bestuursjaar al beginnen. Mocht dit niet het geval zijn kan ik me herkandideren. Het
eerste halfjaar wil ik aan de slag met onderwerpen die ik net noemde, zoals uitgaan en de
nachtmetro, maar het gaat er ook om wat de leden op de agenda willen.
Q (Xander): Je noemde al de jongerencampagne. Heeft afdelingsbestuur daar genoeg
invloed op denk je?
A: Dat denk ik zeker. Er kunnen goede ideeën vanuit de afdeling komen, zoals de eerdere
XTC-actie.
Bestuurslid Promotie
Kalle: Ik ben Kalle, ik ben 19 jaar oud en studeer politicologie. Afgelopen jaar was ik
voorzitter van de commissie politiek-inhoudelijk. Dat vond ik heel leuk. Bij promotie spreekt
het sociale aspect me erg aan. Ook lijkt het me leuk samen te werken met andere
organisaties. Het gaat een raar jaar worden in verband met corona. Ik wil me inzetten voor
een online zomeroffensief, met fysieke elementen zoals kraampjes waar mogelijk. Verder zal
het vooral online promotie worden, om veel mensen te bereiken. Ook betaalde promotie op
sociale media wil ik een rol laten spelen. Voor de campagne wil ik samenwerken met D66,
maar niet het JD-geluid verloren laten gaan. Ik wil dat mensen van het promotieteam en
daarbuiten kunnen leren van de campagne. Samenvattend wil ik samenwerken, de beuk erin
gooien en zorgen dat men zich kan ontwikkelen.
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Vragen
Q (Rens): Het zomeroffensief is op korte termijn. Heb je concrete ideeën?
A: Ik wil eerst wachten op overdracht om te kijken of er al dingen staan. Ik verwacht sowieso
dat online evenementen een grote rol spelen, zo kunnen we mensen van een afstand hier
de omgeving laten verkennen.
Q (Rens): Wat ga je doen om het aantal vragen aan bestuurskandidaten op een AAV te
promoten?
A: Traingingen en masterclasses voor leden over hoe AAV’s werken en hoe je kritische
vragen moet stellen.
Q (Jelle): Grote bedrijven stappen weg bij adverteren op facebook. Heb jij daar plannen
mee?
A: Ik wil inzetten op instagram. Dat wordt meer gebruikt door leden.
Bestuurslid Organisatie
Koen: Ik ben Koen. Ik ben nu bezig mijn master politieke wetenschappen af te ronden. Ik
ben nu iets minder dan een jaar actief bij de afdeling. Ik ben goed opgevangen hier. Het is
dan ook een goed idee geweest om actief te worden bij de commissie internationaal. Hier
heb ik veel mensen ontmoet en veel geleerd. Hierdoor wil ik actief worden in bestuur. Dit is
voor mij ideale mogelijkheid om bezig te blijven met JD. Er komt een interessant jaar aan.
Het wordt een mooie uitdagen om met activiteiten en masterclasses nieuwe leden aan te
trekken en om oude leden actief te houden of weer actief te maken.
Vragen
Q (Koen): Wat is jouw grootste ambitie met organiseren van activiteiten?
A: Ik wil de commissies meer betrekken met de organisatie. Zo worden zij ook zichtbaarder.
Secretaris Internationaal
Karen: Ik ben Karen en ik studeer kunstgeschiedenis in Leiden. Vanaf september ga ik ook
in deeltijd Franse taal en cultuur studeren. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in
internationale politiek, daarom kandideer ik me nu als secretaris internationaal. Mijn BSA
heb ik binnen, dus ik verwacht komend jaar voldoende tijd te hebben. Mijn doelen voor dit
jaar zijn voornamelijk internationale studenten te betrekken, bijvoorbeeld met een
themaborrel over Europa. Ik wil ook internationale studenten betrekken bij de
Kamerverkiezingen. Daarnaast wil ik met de commissie internationaal een succesvolle
twinning neerzetten. Als laatste wil ik internationale sprekers regelen, bijvoorbeeld over
duurzaamheid, diplomatie en cultureel erfgoed.
Vragen
Q (Koen): Veel leden gaan naar LYMEC of IFLRY. Hoe wil jij leden van Leiden-Haaglanden
hierbij betrekken?
A: Hier ben ik nog niet in thuis. Dit lijkt me wel heel interessant. Ik wil hier graag leden bij
betrekken, maar moet me er eerst in verdiepen.
Q (Rens): Ben je wel bekend met thema’s die spelen binnen de JD op internationaal gebied?
En hoe wil je dat rijmen met activiteiten?
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A: Ik vind het wel interessant om politieke vraagstukken die in Europa spelen aan activiteiten
te koppelen. Bijvoorbeeld duurzaamheid komt veel uit Europa, ik wil dat wel doorkoppelen
naar activiteit.
Q (Zane): Ik wil jou de suggestie meegeven om de resolutie van de Werkgroep buitenlandse
zaken te lezen. Kun je concreet uitleggen hoe je internationale studenten gaat betrekken bij
afdeling?
A: Allereerst heb je international week in Den Haag, daar kunnen we aanhaken. We kunnen
ook een activiteit over een Europees thema met als voertaal Engels organiseren, zo kunnen
we internationale studenten betrekken.
Q (Xander): Heb je al leuke ideeen voor een twinning? Waarheen? En zou je willen vliegen?
A: Ik heb nog geen ideeën voor een plek voor de twinning. Hierbij kunnen de commissie
internationaal en andere leden mij hopelijk helpen Verder ben ik van duurzaamheid. Vliegen
is niet goed, maar ik wil het wel toegankelijk maken voor alle leden. Als vliegen goedkoper is
dan stel ik toegankelijkheid voorop.

Stemming
Kandidaat:

Voor:

Tegen:

Blanco:

Onthouding:

Verkozen
(w/n):

Pieter
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Afsluiting Afdelingsvergadering, decharge TV en SNC
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