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06-01-2020, te Nijmegen, Café ‘t Haantje 

  



Algemene Afdelingsvergadering 20-06-2022 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
 
Datum:     maandag 10-01-2022 
Tijd:           20:00 – 21:40 
Locatie:     Café ’t Haantje, Nijmegen 
 

 

20:50 Opening AAV 
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Jonah  
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Chune Huijbregts 
Stem- en Notulencommissielid 2: Thomas Albers 
 
Vaststellen notulen AAV 09-05-2022 
Vastgesteld 
 
Vaststellen agenda 20-06-2022 
Vastgesteld. 
 
 

 

20:51 Bestuursverantwoording 
 
Vicevoorzitter Rutger Jansen: 
Wat leuk dat iedereen er is. Bestuurslid politiek en penningmeester. Ook leuk dat er vijf 
jonge democraten zijn verkozen in gemeenteraden. Daar kunnen we trots op zijn. Leuke 
activiteiten opgezet. PJO-borrel met JOVD en DWARS en de hele reeks, en twinning en nog 
veel meer. Er was voor ieder wat wils.  
Belangrijk dat er een actief ledenbestand is en dat we dat behouden. De leden worden 
bedankt voor hun inhoud. Want wat moeten we zonder leden? Alle commissies worden 
bedankt. Lockdowns hebben een impact gehad op de sociale cohesie van de afdeling. Er is 
nog geen herstel. Er zijn teruglopende ledenaantallen met beperkte opkomst. Hier moet 
waar aan worden gedaan. Moeilijke beslissingen zoals het verplaatsen van activiteiten 
worden genomen.  
 
Er zijn uitdagingen en kansen. Het bestuur bedankt zichzelf. Melissa word als voorzitter 
bedankt. Romy word bedankt. Guus word bedankt. Sam word bedankt. Chune word ook 
bedankt. En tot slot word Kyra ook bedankt.  
 
Er word geklapt. 
 



 
 

20:56 Bestuursvragen 
 
Tijmen kondigt twee vragen aan. Stelt er één. 
Vraag 1:  
Er staan geen grafiekjes over ledenaantallen in het boekje net als eerdere jaren.  
 
Antwoord: 
De grafiekjes zijn deprimerend en daarom niet geplaatst.  
 
Punt van orde; de secretaris gaat naar het midden. 
 
Er waren 500 leden, nu 411. En er is nog geen jaar voorbij. 
 
Vraag 2 van Nico:  
Wat was het leukste van het afgelopen jaar. 
 
Het bestuurslid politiek vond het debat het leukste. Niet het PJO-debat, maar een ander 
debat. Met felle deelnemers Werd als plezierig ervaren. 
 
A: Romy: vond PJO-borrel leuk. Mensen van andere PJO’s kennen was leuk. 
 
A: Rutger: Vond ook mensen leren kennen leuk. 
 
A: Sam: heb een gezellig avond met Romy gehad. PJO-borrel was leuk. Gaat het vooral 
missen. 
 
A: Kyra: vond het een leuk verenigingsweekend. Vond de rest wel leuk. 
 
A: Chune: vond de debatavond leuk. Heeft genoten van Thijmen zijn felheid. Moest borrel 
missen vanwege corona. 
 
Vraag 3 van Leonie: Jullie hebben een nieuw team ledenbinding 
 
A: Gaan nieuwe leden zoeken. Twee huidige bestuursleden, twee nieuwe leden, twee oude 
leden. Gaan werken aan leden binnenhouden, actief krijgen en actief houden. Daarmee gaan 
ze aan de slag. Als er leden willen meewerken app dan het bestuurslid politiek.  
 
Vraag 4: Ben je er bewust van dat ledenbinding al heel lang zweeft binnen de JD? 
A: Ja. Daar gaan ze het ook met andere voorzitters over hebben. Vanuit landelijk komt er ook 
een plan. De nieuwe verkozen voorzitter (Kalle) wil daarmee aan de slag. De kuil door COVID 
lijkt dieper geworden te zijn. 
 
Korte discussie over hoe treurig het af en toe is. Ook lang geleden in Brabant, aldus de 
vraagsteller. Vraag of daar een linkje van is. Bestuurslid politiek gaat daar naar op zoek.  
 



Vervolgvraag:  Wat hebben jullie gedaan om toch mensen actief te krijgen en te werven? 
A: hangt van het idee af. Bij de debatavond heeft het bestuurslid politiek zelf mensen 
geappt. En ze hadden het beter kunnen doen. En beter. Het ledenbindingsgroepidee was er 
al een tijdje. Donderdag was de eerste vergadering. Maar dat had eerder gekund. “Dus dat.” 
 
Vraag 5: Alexander: We hebben maandag activiteit, speciale activiteit en de kaderweekend 
Valt er iets te leren uit de opkomst.  
Guus:  Kaderbedankmoment is een leerpuntje dat de meeste actieve leden het wel hebben 
gezien met dingen leren. ZE zijn er meer voor de gezelligheid.  Het symposium ligt niet per se 
aan het ledenbestand, maar meer aan een tekorte aanloop van de organisatie en vandaar 
dat het is verzet naar het najaar. 
Sam: Binnen het bestuur voelen ze een hype voor de debatavond. Willen meer hype 
creëren. Dat moet meer. Dat is dus de les die is geleerd. 
Rutger:  Heeft mensen actief gestalkt en benaderd om mensen te benaderen. Maar je 
zou willen dat je mensen niet 4 of 5 keer hoeft te appen. Maar hij kent mensen dus dan kan 
dat. Maar als je het herhaalt dan worden leden helemaal gek. Dus breder kijken hoe je leden 
kunt meenemen. 
 
Vraag 6: Leonie: Wie zitten er in de ledenbindingscommissie? Zodat we weten wie we 
kunnen aanschieten 
 

A:  Alexander, Thomas, Bestuurslid politiek, Guus, en nog de penningmeester. Was Kyra 

ook vergeten toe te voegen aan de whatsapp. En er komen twee leden bij.  

Vraagsteller: Léonie wil vooral de oude leden lastigvallen. Niet per se de nieuwe: 

A:  Ja eens. 

 
 

21:07 Verkiezingsblok 

Bestuurslid Politiek 

Bart Hiddema 
Toelichting: In 2019 is Bart lid geworden van D66. Naar aanleiding van de 
verkiezingsoverwinning van FvD bij de PS. Is toen combi lid geworden omdat daar misschien 
wat leuks uit kwam. Mensen van buiten AN, hebben misschien die optie aangeklikt maar 
krijgen misschien weinig mee van wat hier gebeurd. En daarom wil Bart graag aandacht 
schenken aan regio’s die de afdeling rijk, naast AN. Van Kuik naar Zwolle. Van Harderwijk 
naar nog een plek. Dat zijn best veel mensen. Wil veel mensen bereiken. Wil daarover met 
de politieke commissie in gesprek. 
 
Fatsoenlijk OV, groener leven en goedkoper wonen zijn kernpunten. Zijn ook punten waar 
Bart minder van weet. Maar wil graag in contact blijven en fluister hem vooral ideeën in. 
 

 



Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. Maar Alexander leest een verhaaltje voor. 
 
V Ruben: welke politicus inspireert je? En wat zou je beter willen kunnen? 
A: Jan Paternotte. Hij was vroeger vrij verlegen, maar komt nu goed uit de verf. Wil niet 
zeggen dat Bart erg verlegen is nu. Maar dat was hij wel. En hij wil aan zichzelf werken om 
goed uit de verf te komen en zijn ideeën en plannen goed uit te werken. 
 
V: Guus: Afgelopen jaar hebben we niet denderdend veel gedaan in de pers. Heb je daar een 
plan voor? 
A: Nee. Maar als je toch gaat samenwerken met PS en GR-fracties dan kun je in 
samenwerking met die fracties persberichten eruit te sturen. Bijvoorbeeld iets over een 
verbinding tussen Harderswijk en …. Dus als je kunt meeliften op D66-persberichten dan zou 
hij dat zeker doen. 
 
V: Thijmen: Je bent fractieondersteuner (geweest). Welke stad ben je het meeste van plan 
om je aandacht op te vestigen? EN welke ervaring uit Zutphen neem je mee? 
A: Zwaartepunt op Arnhem en Nijmegen. Dus daar zal hij veel zijn. Hij wil aandacht geven 
aan plekken waar Zutphen invloed heeft op het beleid. Maar ook Deventer en  Winterswijk.  
EN niet alleen in Zuthphen. En daar wil hij sporadisch langsgaan. En niet op gezette tijden en 
dan alleen Zutphen en Arnhem aandoen.  
Hij neemt de ideeën mee vanuit Zutphen. Hij heeft fietsplan opgesteld en dat neemt hij mee. 
Want slecht avond-OV. Dus dat soort dingen neemt hij mee. 
 
V: Léonie: Wat als de D66-fractie in Arnhem iets raars doet waar je het mee eens bent, wat 
zou je doen? 
A: Dat hangt af van de situatie. Als hij het er echt niet mee eens is dan zou hij eerst het 
erover hebben met de fractie voordat je in de pers met toeters en bellen uitroept dat je het 
niet met D66 eens bent. Kritisch zijn op D66 is goed, maar als je iets wilt bereiken moet je 
goed kunnen samenwerken.  
 
V: Nico: Hoe ben je van plan de onafhankelijkheid van D66 te laten horen? Hoe wil je dat 
waarborgen? Hoe wil je het progressieve geluit laten horen? En zijn we nog steeds 
progressief? 
Onafhankelijkheid is belangrijk en als het nodig is dan uit hij kritiek. Hij heeft ook als 
medewerker kritiek geuit. En dat wil hij blijven doen. JD is progressiever dan D66 zelf. In het 
regiomanifest hameren we keihard op beter OV. Terwijl je dat bij D66 zelf minder ziet. Af en 
toe lift de partij met D66 mee in auto’s zijn belangrijk. 
 
V: Bas: Ben je van plan elke maandagavond de activiteiten bij te wonen? 
A: Ja 
V: Is dat niet lastig met de reisafstand? 
A: Nee. Studeer ook in Nijmegen. Geen probleem. Is maar een uurtje reistijd. 
 

 

Bestuurslid Organisatie 



Fay Jansen 
Toelichting: Studeert voeding en diëtiek. Wil graag activiteiten gaan organiseren voor de JD. 
Is nu een halfjaar lid van de JD. Direct in een WG gegaan. En is ook daarvoor er wel heen 
geweest. Voelde zich gelijk welkom. Kon verschillen wie er waren. Wil bereiken dat anderen 
dat ook zo voelen. Diverse mensen. Heeft ervaring met vorige opleiding en werk in de 
recreatiesector. Vooral met kinderen. Wil nu graag voor een wat oudere doelgroep dingen 
organiseren. Ook de JD heeft doelgroepen. De oude leden die soms komen. De huidige leden 
die vaak komen. En de nieuwe (potentiële) leden. Verschillende activiteiten die iedereen 
aanspreken en tegelijk voor specifieke doelgroepen zijn. We gaan lekker veel promoten. Wat 
betreft veel verschillendheid. Zowel op de inhoud als qua vorm. Is lekker creatief dus dat 
komt goed. Maar wil wel goed luisteren. Leest in de groepsapp verhitte discussies en denkt 
dan aan sprekers. En hoort veel op landelijke activiteiten. Als je ideeën hebt kom dan naar 
Fay. Heb je vragen? Stel ze dan nu! 
 
TV: Maar eerst naar de sollicitatiecommissie. En dat stukje notuleren we niet. Dus dat kunt u 
hier niet lezen. 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. 
 

Vragen 

 
V: Sam: Je zei dat je graag vooruit wil plannen. Maar de verhitte discussies gaan over de 
actualiteit? Hoe combineer je dat? 
A: Door vooruit te plannen maar laat ruimte voor de activiteit. Bijvoorbeeld: we gaan iets 
doen, maar ik zeg nog niet wat. Heeft gevolgen voor promotie. 
 
V:  Wat is het beste idee uit het lijstje van de SoCo? 
A: Was in het gesprek met PoHo’s en die zeiden: je krijgt info bij het lid worden over een 
WG, maar dat doen ze nog niet direct dus misschien in november een speeddate met de 
WG’s.  
 
SNC: moeten we die vraag notuleren? 
TV: Ja dit moet ook genotuleerd worden.  
 
V: Wat neem je mee uit die kinderactiviteiten organiseren? 
A: Vooral het plannen. Want plannen is prettig. Geleerd wat belangrijk is om vast te leggen. 
 
V Guus: Waarom nu een halfjaar? 
A: Ja, ik heb er nu een halfjaar tijd voor. Dus ik moet even kijken wat ik straks qua tijd heb. 
 
V Guus: Dus je overweegt een verlenging? 
A: Ja, maar dat wil ik nog niet toezeggen? 
 
V: Thijmen: Op welke termijn kunnen we een cantus organiseren? 
A: Dat is voor de gezelligheidscommissie dus daar heb je zelf invloed op. 
 



V: Andere dag voor activiteit? 
A: Belangrijk elke week een activiteit te hebben. Kijken hoe goed de maandag nog werkt, of 
dat een andere dag misschien beter werkt. 
 

Penningmeester 

Kyra Steeghs 
Toelichting: Kyra is 23 en studeert voeding, gezondheid en biotechnologie. En wil een 
halfjaartje door. Afgelopen halfjaar is goed bevallen. Alles loopt op rolletjes. Is nieuwsgierig 
naar hoe een begroting werkt, en is nog niet klaar. De begroting voor dit jaar moet worden 
aangepast. Schuiven met geld enzo. Op een niet sketchy-manier. Lijkt haar leuk door te gaan. 
De mensen bevallen wel. Wil nog wat meer leren. Misschien een klein beetje politieke 
inhoud, als daar ruimte voor is in haar schema en het schema van het bestuur. Ja, dat was 
het eigenlijk wel. Er volgt applaus. 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. Bastiaan leest een verhaaltje voor. 
 

Vragen 

 
V: Alexander: Over het schuiven met geld. Kunnen we een amendement in September 
verwachten? En zo ja, wat dan?  Bijv. gezelligheid of Twinning? 
A: Ik merk dat Twente-Salland misschien wat meer geld nodig heeft. ER is wat over gebleven 
bij de campagne. Ook op andere posten waarschijnlijk maar nog niet naar gekeken. Is 
misschien inderdaad leuk om wat aan gezelligheid te geven? 
 
V: Waar ga je mee door en waarmee ga je stoppen? 
A: Ik neem mee dat het belangrijk is om geordend te blijven. Zaakjes kunnen snel 
achterstallig werk worden. Dat viel nu mee. Maar de jaarrekening is lastig om te maken met 
achterstallig werk. Moeilijk waarmee te stoppen. Niet het gevoel dat ze iets heel erg slechts 
heeft gedaan. 
 
V: Je hebt al een bestuursjaar gedaan. Wat ga je anders doen? 
A: Iets vaker de KasCo appen. Even een update. 
 
V: Léonie. Je hebt het supergoed gedaan. Wat wil je nog eruit halen? Het gaat je volgens 
Léonie vrij makkelijk af. 
A: Het is heel goed flexibel te combineren met een drukke studie. Dus kijken naar iets meer 
politieke inhoud. Want nu is het alleen maar geld. Dus een klein beetje dat erbij betrekken is 
leuk. 
 

Secretaris 

Julia van Herpen 
Toelichting: Studeert bestuurskunde. En is  vanuit die interesse lid geworden in september. 
Heeft de JD leren kennen als een open en warme vereniging. Graag naar de 
maandagavondactiviteiten gekomen. Heeft alle kansen gekregen om mensen te leren 



kennen en het leuk te hebben. Daarom de motivatie om secretaris te worden. Ook in het 
kader van ledenbinding dit gevoel van openheid en warmte behouden en hopelijk samen 
met iedereen dat gevoel doorgeven. Heeft in september ook al een bestuursfunctie 
overwogen, heeft dat toen niet gedaan vanwege tijd. Nu denk ze van wel. Nu kan ze het zo 
uitvoeren als ze het zelf zou willen. Heeft ervaring opgedaan in 12 jaar scouting waar ze nu 
ook staflid is. Verantwoordelijkheid dragen. Communiceren. Intern. Extern. Vaardigheden 
meenemen. Kijken waar interesses en motivaties liggen. Kijken waar mensen aan iets gaafs 
kunnen werken. Dat geeft energie. Communicatie speelt daarin een enorme rol. Taak als 
secretaris uitvoeren, ook de administratieve dingetjes. Hopelijk krijgt ze de kans. Dat staat 
verderop in de notulen. 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen.  
 

Vragen 

 
V: Secretaris zijn kan best pittig zijn. Dat leidt misschien tot gebrek aan motivatie. Lijkt het je 
leuk andere dingen ernaast te doen? 
A: De JD word volgend jaar haar focus. Vind het leuk volgend jaar wat extra dingen op te 
pakken. Dus bijvoorbeeld politieke dingen op te pakken en met de collega van politiek 
dingen op te pakken. Lijkt leuk om de JD landelijk te leren kennen. Wil daar ook vooral naar 
kijken. Iets met werkgroepen oppakken en wat ze daar mee kan. Wil de JD beter leren 
kennen en kan dan beter deze vraag beantwoorden.  
 
V: Bart: Bestuurskunde en functie liggen in elkaars verlengde. Wat neem je daaruit mee? 
A: Bestuurskunde is geen bedrijfskunde. Maar ze hebben wel vakken organisatiekunde. 
Minder praktisch niveau. Wat minder meenemen op praktisch niveau van studie. Naast de 
hele theoretische kant nu ook de praktische kant.  
 
V: Alexander: Je was afgelopen jaar het ideale lid. Hoe krijgen we meer Julia’s? 
A: Voor Julia kwam het heel erg door Melissa die haar persoonlijk op sleeptouw nam. Dus 
belangrijk om leden persoonlijk te betrekken. Persoonlijke gesprekken met Romy waren 
leuk. Dus daarnaast even individueel appen. Ga je mee naar de activiteit? Op station 
meeten? Dan fietsen we samen erheen. Kost veel energie als bestuur. Nieuwe commissie 
kan misschien helpen. Heeft misschien een rol gespeeld.  
 
V: Vervolvraag: heb je een grote vriendenkring 
A: Niet eentje die zich direct gaan aansluiten. Maar wil best campagne voeren.  
 

Voorzitter 

Rutger Jansen 
Toelichting: Heeft het afgelopen halfjaar bestuurslid politiek gespeeld. Komt uit een nest van 
een ondernemer (vader) en moeder politicus (vanaf 27e). Heeft dat helaas ge-erft.  Is midden 
in de pandemie in 2020 lid geworden. Na Irak-Iranlezing continu digitaal. Maar nu weer 
lekker aan de slag. Had veel contact met Melissa. Lijkt het jou niet iets om VZ te worden? 
Heeft toen lang nagedacht. Begint volgend jaar aan nieuwe studie. Heeft daarnaast baan, en 



is fractiemedewerker bij D66 Arnhem. En daarnaast ook sociaal leven. Maar zou moeten 
lukken met goede planning. En JD is heel tof, dus daar komt motivatie vandaan. Heeft grove 
ideeën welke kant hij op wil. Dus stel daar vragen over. Hij wil een groep fanatieke leden. Hij 
heeft super veel zin om met de mensen die verkozen worden aan de slag te gaan. 
Samenwerken met PJOs, samenwerken met D66. Staten vinden dat leuk. Sommige fracties 
vinden dat leuk. Anderen minder.  
 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. 
 

Vragen 

V: Ik hoor heel veel over extern. Je kan vast een vlammend betoog geven over de JD. Maar 
er is ook een interne kant. Dus hoe ga je een optimaal functionerend team creëren en doen 
bij problemen? 
A: Het is een goeie om bij elkaar te gaan zitten. Direct al na deze vergadering. Sommige 
mensen zullen direct al meer een mening hebben. Dus ruimte creëren voor mensen die dat 
minder snel doe. Dat is zijn rol. En zo wil hij voorzitten.  Meer borrels, meer gezelligheid, 
elkaar leren kennen als bestuur. Dat vooral. Misschien een stom iets. Hij heeft iets 
gestudeerd waarin je mensen uitdaagt en hun kernpunten naar voren kunt halen. Hij wil 
daarom een sfeer creëren waarin mensen hun punten durven uit te dragen en fouten 
moeten kunnen worden gemaakt. 
 
V: Ben je van plan met je fractiemedewerkerschap? 
A: Kan toch niet stemmen. Was ook al een punt bij politiek. Hoopt op een vraag over de 
staten, want dan stopt dat wel. 
V: wat als de fractie, of Wimer, echt kut gaat doen. Qua inhoudelijk standpunt. Wat dan? 
A: Dan is het een kwestie van uitpraten. Goed zeggen. Standpunt innemen. Je kan niks 
opleggen. Wel zeggen dat je het er niet mee eens bent. Ligt eraan of we erop willen 
hameren. Daar moet een gezonde spanning in zijn. Neemt mee dat er duidelijke afspraken 
moeten worden gemaakt naar opmerking van vraagsteller. 
 
V: Bij twijfel zit je er dan als D66’er of als JD’er. 
A: Als D66’er. Dus kan er niet als werknemer iets van zeggen. Tegelijk kent hij de 
fractievoorzitter en Wimer. En weet dat je tegen dingen kan aandrammen. Maar niet tijdens 
de fractievergadering. Kondigt het dan hoogstens aan. 
 
V: Wat wil je doen bij de PS? Wat als je moet kiezen? 
A: Heeft expres voor een halfjaar gekozen. Over een halfjaar komt die lijst naar voren. 
Thomas (SNC) zegt dat er duidelijkheid in september al zou moeten zijn. TV: later even 
verder bespreken.  
 
V: Thijmen: Kunnen we verwachten dat de JD AN concreet voor haar eigen vz campagne 
gaaat voeren? 
A: Absoluut niet. Hij is geen profilering. Duidelijke afspraken maken.  
 
TV: Deze vier nog behandelen. 



 
V: Léonie: Tijdens jouw bestuurstermijn komen de interne verkiezingen. Je moet voor jezelf 
dan campagne voeren, hoe ga je die prioriteiten stellen? Weet je zeker dat je dit wilt? 
A: Snapt de vraag. Er is een grijs gebied. Als hij die campagne voert dan op zijn eigen sociale 
media. Hij kan voornemen dat niet te doen bij de JD. Mocht het zo zijn dat hij dat gaat doen, 
dan kan het zo zijn dat JD’ers die hem volgen op hem stemmen. Niet campagne voeren op 
sociale media intern.  
 
V: Léonie: Weet je dit zeker? Snijd je jezelf niet in de vingers? Is het niet zonde? 
A: Verwacht niet heel hoog op de lijst te komen. Dus hij wil vooral in contact komen met de 
provincie. Zoveel mogelijk gescheiden houden. Maar uiteraard niet 0 inzet. 
 
V: Guus: Moeder zit heel erg in de politiek. Wat is haar beste eigenschap die je kunt 
gebruiken? 
A: Moeder is een goede luisteraar. Is flexibel. Zit niet vast aan één standpunt. Heel erg een 
afweging tussen voor- en nadelen. Kan dat mee in afwegingen tussen perspectieven van 
bestuur en leden. 
 
Thijmen: WE hebben drie besturen Jan(s)sen gehad? Gaan we nu weer naar een bestuur 
Jansen? Hoe kijk je aan tegen diversiteit.  
A: Mijn Jansen is met één s. Maar we zijn helaas niet heel divers. Idealiter nemen we daarin 
andere groepen mee. Zoals Mbo’ers, mensen met neurodiversiteit en andere groepen en dat 
te promoten. En dat we laagdrempelig en toegankelijk overkomen. 
 
V: Bart: Als je een halfjaar verkozen word, mag je dan door? Of mag je dan door? 
Antwoord TV: Dan moet je  
Afdelingssecretaris legt alles uit: Ja/Nee/Blanco. 50%+1 is ingestemd. Blanco is een verkapte 
tegenstem.  
 

 

22:05 Pauze 

Schorsing AAV tot: 22:05 
 
 
 

 

22:11 Uitreiking Wannetprijs 22:11 

 
Toelichting door Sjoerd Wannet via video. De borrelaar van het jaar is Fay Jansen.  
 
 

 
 

22:11 Verkiezingsuitslag 



Naam Functie Totaal 
uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Rutger Jansen Voorzitter  15 0 0 Ja 

Julia van Herpen Secretaris  15 0 0 Ja 

Kyra Steeghs Penningmeester  15 0 0 Ja 

Fay Jansen Bestuurslid Organisatie  15 0 0 Ja 

Bart Hiddema Bestuurslid Politiek  15 0 0 Ja 

 
 

 
22:12 Sluiting 
WVTTK 

•  
 
Rondvraag 
 
V: 
A: 
 
V: 
A: 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 
 


