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Algemene Afdelingsvergadering 11-01-2021 
Jonge Democraten Amsterdam 
Notulen door: Hester van Wessel 
 
Datum: maandag 07-12-2021 
Tijd:  20:00 – 21:30 
Locatie: ZOOM 
 

 

20:11 Opening AAV 

Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Jonah van Lotringen 
Per acclamatie geïnstalleerd. 
 

Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Hester van Wessel 
Stem- en Notulencommissielid 2: Maartje Konjer 
Per acclamatie geïnstalleerd. 
 

Vaststellen notulen AAV 17-09-2020 
Per acclamatie vastgesteld. 
 

Vaststellen agenda AAV 07-12-2021 
Per acclamatie vastgesteld. 
 
 

Mededelingen m.b.t. de AAV 
Geen mededelingen. 
 

 

20:13 Bestuursverantwoording 
Voorzitter Vincent Sluis: 
Mondelinge toelichting: Om te beginnen met the elephant in the room: we zitten 
online. Dat is erg jammer. Desondanks zijn we het jaar goed begonnen met leuke 
fysieke activiteiten, bijvoorbeeld voetbal en toffe sprekers. We zijn bezig met een 
herstructurering van commissies. Die liepen stroef, maar er zijn enthousiaste nieuwe 
leden. We weten nog niet exact wat de invulling wordt. Gezelligheidscommissie 
verandert niet, andere commissies wel. Daar zijn we druk mee bezig. Ondanks 
corona is bestuur erg gedreven. De opkomst is af en toe wat lager. Het is mooi om te 
zien dat het bestuur zo hard blijft bikkelen om te zorgen dat de afdeling goed blijft 
draaien. Hopelijk kunnen we in het jaar weer fysieke activiteiten doen. We zoeken de 
samenwerking met andere PJOs op, o.a. een debat met Pink en scholenvoorlichting 
met JOVD. Het lijkt erop dat we een vaste locatie hebben. We zien veel enthousiaste 
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nieuwe leden die hun bijdrage willen leven en veel leuke discussie in de 
appgroepen. 
 

 

XX:XX 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 (Wisse): Kunnen jullie de herstructurering van de commissies meer toelichten? 
A (Hajo): We zitten nog middenin het proces. We kunnen dus nog niet zeggen hoe 
het er precies uitziet. We willen de nadruk meer leggen op ludieke en fysieke acties 
met een actiecommissie. We denken erover een diversiteitscommissie op te zetten. 
Voor de politieke commissie kijken we naar een nieuwe werkvorm voor de leden die 
meer stimuleert en meer past bij de wensen van de leden. We zijn nu input van de 
leden aan het vragen. Ook gaan we kijken naar de planning van welke commissie 
wanneer iets doet.  
 
Sancar vult aan: Met de activiteitencommissie merkten we dat een duidelijk doel 
ontbrak. We willen meer structuur creëren. Ook willen we de lijntjes verkorten zodat 
we minder losse bubbels hebben. Ook zijn we bezig met een actiecommissie. Er is 
een complex, Kronenburg, dat houdt kortgezegd in dat er een gebrek is aan 
woonruimte. Er zijn lege kantoorruimtes die nu niet worden benut, we gaan een 
campagne (opiniestuk, petitie, ludieke acties) opzetten om hiertegen in te gaan. Zo 
heeft de actiecommissie een mooi doel en kunnen we bottom-up werken aan 
maatschappelijke verandering. 
 
Julian vult aan: Correctie: bij Kronenburg lag er het plan om meer 
studentenwoningen in te richten, die met gekke onderbouwing door de staat is 
tegengehouden. In overleg met de wethouder werken we aan deze actie. De 
voorzitter van de politieke commissie is gestopt. Ik zie veel belang in deze 
commissie. Ik heb als interimvoorzitter de commissie voortgezet. In die rol heb ik 
interne veranderingen doorgevoerd, bijvoorbeeld door de vergaderingen meer de 
vorm van debat aan te laten nemen. Binnenkort volgt meer informatie. 
 
V (Isa): Het was stil de afgelopen maanden. Dat is begrijpelijk met corona. Nu hoor 
ik veel plannen. Gaan wij goed op de hoogte gehouden worden van de verdere 
plannen? 
A (Vincent): Zeker, dit hebben wij zelf ook gezien. De communicatie met de leden 
kan beter. Vanaf volgende maand gaan we iedere maand een agenda sturen en de 
maandelijkse nieuwsbrief komt weer terug. 
Sancar vult aan: Ook via sociale media gaan we uitgebreider promoten.  
 
V (Perry): Ik zag een leuke mail voorbijkomen met JD’ers die de gemeenteraad in 
willen. Wat is het vervolgplan voor hen? 
A: We hebben vorige week een bijeenkomst gehad met de Amsterdamse 
campagneleider. Als bestuur zijn we druk aan het brainstormen over de vorm van de 
campagne. Waarschijnlijk veel acties in samenwerking met D66 en andere 
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afdelingen. In veel afdelingen staan JD’ers kandidaat. Samen kunnen we het best 
kijken hoe we JD’ers en D66 het best kunnen steunen.  
Vincent: we kijken ook breder dan Amsterdam. Ook in andere gemeenten staan 
JD’ers op de lijst. 
 
 

20:27 Financieel blok 

Begroting 2022 
Toelichting door penningmeester Rowan Panhuis:  

De vaste afdracht is bijna €3000, dat is hoger dan de afgelopen jaren.  

Het overdrachtsweekend is €1100. Voor de twinning hebben we €600. De twinning moet nog 

opgezet worden. We hebben €500 voor een symposium en ook een post voor overige 

projectsubsidies, invulling daarvan volgt nog. Voor verschillende evenementen staat budget 

inbegroot. 

De regiocommissie krijgt €150. Deze is niet heel actief, vandaar is de post niet erg hoog. De 

zaalhuur is een grote kostenpost à €1600. Een avond kost ongeveer €100, maar we kunnen 

ook vaak gratis ergens zitten. Er gaat geld naar gezelligheidscommissie, 

samenwerkingsactiviteiten en andere activiteiten. Het winterevenement wordt hopelijk een 

diner, afhankelijk van corona. Voor de promotie is meer geld inbegroot, met name voor de 

campagne. Er is geld inbegroot voor een masterclass, die naar planning gehouden gaat 

worden. Als laatste onvoorziene kosten. 

 

Vragen 
V (Remco): Een aantal dingen is als projectsubsidie inbegroot en geeft aan dat het 
nog onzeker is of die evenementen er echt komen. Waar ligt die onzekerheid aan? 
A: Dat ligt deels aan corona. Ook moet er animo, tijd en ruimte voor zijn. De wil om 
dingen te organiseren is er zeker. 
 
Aanvullingen: 
Perry: Aanvulling over de regiocommissie: het oorspronkelijke plan was om begin 
december een activiteit te organiseren in Alkmaar over Tata Steel. Die kon wegens 
corona helaas niet doorgaan. 
 
Sancar: geweest bij ALV van regiocommissie West-Friesland van D66. Zij hebben 
toegezegd meer geld vrij te maken voor onze regiocommissie.  
 

Kascontrolecommissie verklaring 
Mondelinge toelichting KasCo: Ik en de andere kascoleden hebben een prettig gesprek 
gehad met Rowan. Onze feedback is verwerkt. 
 
 

20:35 Sluiting 

WVTTK 
● Er moet nog een organimo uitgevoerd worden. Het bestuur moet volgens het 

organimo nog een AR-wijziging indienen. 
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Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
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