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Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 11 mei 
2022 

[20:10] Opening AAV door voorzitter 

Installeren Technisch Voorzitter en SNC   

De Technisch Voorzitter: Kalle Duvekot, en de Stem- en Notulencommissie: Lars van der 
Laan en Jeroen Bos, worden per acclamatie aangesteld. 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt per acclamatie aangenomen. 

 

Vaststellen notulen AAV 9 februari 2022  

De notulen van de AAV van 9 februari 2022 worden per acclamatie aangenomen. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur 
Anne: Wij hebben een roerige periode achter de rug met gemeenteraadsverkiezingen en struggles 

binnen d66. Daarnaast zijn we aan het overgaan van online naar fysieke activiteiten. En ik wil 

graag benadrukken dat als je je onveilig voelt, het bestuur altijd aanwezig voor je is. We merken 

wel dat de overgang naar fysieke activiteiten lastig is, want de opkomst valt tegen. 
Zelf voel ik wel een positieve vibe aankomen van de campagne en wil die graag overbrengen aan 

de leden. 
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RFA 
 

29 april 2022, Fryslân  
 
Beste leden,  
 
Het is een roerige tijd geweest bij onze moederpartij. Ook daar komt helaas grensoverschrijdend gedrag 
voor. Het doet goed om dan te zien dat D66’ers in Fryslân het opnemen voor een veilige vereniging, van 
Nieuwsuur tot Omrop Fryslân, van EenVandaag tot Op1. In de aandacht voor verandering liepen JD’ers 
voorop, in het bijzonder Daphnie Ploegstra en onze vertrouwenspersoon Jelle Ages. Op politiek vlak 
worden er op dit moment belangrijke keuzes gemaakt. Daarom zijn wij nodig, als JD en als JD’ers. 
Wereldwijd komen onze liberale partners op voor vrede en vrijheid. In Nederland spreken we ons uit in de 
strijd tegen klimaatverandering, voor de natuur en voor een eerlijke compensatie van het leenstelsel. En ook 
in Fryslân zijn wij nodig. Omdat de Friese natuur onder druk staat door de bio-industrie, omdat de provincie 
nieuwe windmolens tegenhoudt. Maar bij onze afdeling droop het enthousiasme van de leden er de 
afgelopen tijd niet vanaf. We kampen al langere tijd met een gebrek aan actieve leden die bij activiteiten 
komen. De grote uitdaging voor de komende tijd is om die trend te keren, vanuit de wetenschap dat ons 
geluid nodig is en ertoe doet.  

 
Dat is dan ook een belangrijke opdracht voor het nieuwe bestuur. Wat ons betreft mag daar ook best in 
geinvesteerd worden. Het is zonde als geld op de plank blijft liggen, terwijl we er ook onze doelen mee 
zouden kunnen bereiken. We zijn blij dat er nieuwe kandidaten zijn om deel te nemen aan het bestuur, en 
dat er zelfs kandidaten zijn om deel te nemen aan het mooiste orgaan van de afdeling, de RfA. We kijken uit 
naar de samenwerking met het nieuwe bestuur en hopen op veel mooie activiteiten die nog meer bezoekers 
trekken, vooral in het kader van het lustrum. We weten dat daar veel tijd en energie in is gestoken.  

 
De discussie over sociale veiligheid raakt ook ons en onze afdeling. Het lijkt ons goed dat er in het volgende 
beleidsplan ook nagedacht wordt over hoe we de sociale veiligheid in onze afdeling versterken en hoe we 
grensoverschrijdend gedrag voorkomen en aanpakken.  

 
Tot slot is dit waarschijnlijk één van de laatste brieven van ondergetekende als voorzitter van de RfA. Een 
nieuwe samenstelling van de RfA geeft ook de kans om een voorzitter te kiezen die dichterbij het nieuwe 
bestuur en de dagelijkse ontwikkelingen staat. Zo kunnen we de leden beter informeren over de stabiliteit 
van de afdeling en het functioneren van het bestuur.  

 
Met vooruitstrevende groet en mei golle groetnis,  
 
Namens de welgewaardeerde leden van de Rie fan Advys Janne Dam, Yoël Mahabier, Stan Beernink en Bart 
van Wijk,  

Sjirk Eildert Bruinsma Voorzitter Rie fan Advys JD Fryslân 
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Vragen aan RFA 
 

•   

Naam Vraagsteller: Eva 

RFA lid: Sjirk 

Vraag: Hebben jullie een advies uitgebracht aan het bestuur nu er 

geen nieuw bestuur is. En zo ja, wat is dat advies? 

Antwoord: Wij denken dat het verstandig is om een extra AAV te 

organiseren in juni.  

 
•   

Naam Vraagsteller: Stefan 

RFA lid: Sjirk 

Vraag: We zien een lage opkomst bij activiteiten. Dit maakt het 

lastig om te binden bij activiteiten. Hierdoor zitten we in 
een impasse waardoor we niet echt iets kunnen 

organiseren voor leden die we niet kennen.  

Antwoord: Ik kan me voorstellen dat dit frustrerend is. En mijn advies 

is om te kijken bij de Thorbecke academie naar mensen die 

nog geen lid zijn. En om leden te gaan bellen. 

 

•   

Naam Vraagsteller: Steffan 

RFA lid: Sjirk 

Vraag: Het is niet helemaal zo dat we geen bestuurskandidaten 

hadden. Maar er is afgesproken met Maiko om zijn 

verkiezing plaats te laten vinden in juni. 
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Antwoord:  

 

•   

Naam Vraagsteller: Eva 

RFA lid: Sjirk 

Vraag: Zullen afdelingen fuseren door de lage opkomst? 

Antwoord: Dat vinden we geen goed idee, want dan heb je dat 
activiteiten in 1 stad zullen plaatsvinden. Bovendien heeft 

Groningen ook problemen. 

 
Vragen aan het bestuur 
 
Naam: Eva 
Vraag: Ik vraag me af, in hoeverre jullie hebben onderzocht waarom leden niet opkomen dagen en of jullie 
leden vragen waarom ze niet komen. 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Nee eigenlijk niet. Wel hebben we gevraagd aan leden waarom ze niet komen. En het antwoord 
is dat ze het druk hebben of dat ze te ver vinden als ze bijvoorbeeld uit Emmeloord komen. 
 
Naam: Sjirk  
Vraag: Zou het helpen als er een spoorlijn ligt vanaf emmeloord 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Ja 
 
Naam: Marise 
Vraag: Het valt me dat de promotie laat wordt gedaan. En ik vraag me af waarom. 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Dat is inderdaad een punt van mezelf.  
 
Naam: Tim 
Vraag: Ik vraag me af hoeveel jullie doen aan promotie want ik zie in de stad geen jd of d66 stickers 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Dat is een goed punt. De functie promotie is mijn 2e functie naast mijn voorzitterschap dus die 
heeft daarom minder prioriteit. 
 
Naam: Eva 
Vraag: In hoeverre werken jullie samen met organisaties die politiek dichtbij jongeren brengen 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Niet echt. 
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Naam: Sjirk 
Vraag: Wat is het plan om een nieuw bestuur te krijgen 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Het is ons idee om een nieuwe aav in te roepen en blijf contact houden met de mensen die zich in 
eerste instantie wilden kandideren. 
 
Naam: Eva 
Vraag: Ik merk dat je iemand een richting op wil duwen om de volgende voorzitter te worden. Is dat de beste 
manier? 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Diegene zelf wil wel graag, maar is op het moment in het buitenland.  
 
Naam: Sjirk 
Vraag: Kan je hulp gebruiken van het rfa om het nieuwe bestuur te vinden 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Ik heb hier contactpersoon in het rfa en het bestuur staat achter me. 
 
Naam: Marise 
Vraag: Het klinkt alsof je het in je eentje doet. Misschien is het handig om hulp te vragen 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Ja dankjewel voor de tip 
 
Naam: Jeroen 
Vraag: Je gaf aan dat er veel mensen waren die functies wilden vervullen, maar zijn afgehaakt. Kun je een 
indicatie geven wanneer je contact hebt gehad en hoe het contact verliep. 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Het contact is de afgelopen 2-3 maanden verstevigd. 
Vervolgvraag: Waar denk je dat de rest is afgehaakt bij de kandidaten die niet voor het voorzitterschap 
gingen. 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: Dat speelde maandag en veel nieuwe leden vinden het spannend. En ik merk een drempel bij die 
leden. Ik kijk hoe ik die drempel kan wegnemen. 
 
Naam: Sjirk 
Vraag: Hoeveel mensen gaat het 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: ????% (sorry niet meegekregen) 
 
Naam: Eva 
Vraag:: is het zeker dat ze in het juni-september willen 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: onzeker 
 
Naam:Tim 
Vraag: gaat het lukken om het bestuur te vinden. 
Beantwoord door: Anne 
Antwoord: onzeker 
 
Naam: Maico 
Vraag: Misschien is het een idee om deze eventuele kandidaten mee te laten draaien met het bestuur om de 
drempel te verlagen 
Beantwoord door: Anne 
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Antwoord: goed idee 
 
 
 
 
 

Verkiezingen 

KasCo – Eva Wierenga 
Motivatie: Afgelopen jaar ben ik lid geweest van de kasco. In het kader van continuïteit stel ik mij nogmaals 
verkiesbaar. Verder ben ik economie docent dus ben ik hier geschikt voor. 
 
Vragen 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Is het vak economie kwalificerend om de boekhouding te controleren? 
Antwoord: Ik heb het vak boekhouden gehad, dus weet hoe dat moet. 
 
Naam: Tim 
Vraag: Wat zijn je plannen om de kasco te verbeteren? 
Antwoord: Iedereen komt op tijd en iedereen die te laat is trakteert op 3 rondjes bier. 
 
Naam: Mariese 
Vraag: Ik weet dat je bij de studentenvereniging ook bij de kasco zit. Wat is de grootste fout die je daar ooit 
gemaakt hebt? 
Antwoord: Ik heb geen fouten gemaakt en leer daar juist de andere leden van de kasco hoe het werkt en ben 
heel goed in kasco. 
 
Naam: Jeroen 
Vraag: Hoe vond  je het afgelopen jaar? 
Antwoord: Ik vond het leuk om met de andere leden te werken. Ik ben wel geschrokken, maar laat me daar 
niet over uit. 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Je hebt al vrij vaak een functie in een kasco vervuld. Hoeveel penningmeesters heb je aan het huilen 
gemaakt? 
Antwoord: Ik heb geen penningmeesters aan het huilen gemaakt van buiten. 
 
Naam: Evert 
Vraag: Je hebt 2 penningmeesters meegemaakt. Welke was het minst slecht? 
Antwoord: Jullie hebben allebei je kwaliteiten. 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Wat zijn je tips voor de volgende penningmeester? 
Antwoord: Kom op tijd en zorg dat je thuis kijkt of alles op orde is. 
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KasCo – Sjirk Bruinsma 
Motivatie: Ik doe het al een tijd, het lijkt mij verstandig om door te gaan. 
 
Vragen 
 
Naam: Eva 
Vraag: Je bent mijn beste vriend. Hoe zorg je ervoor dat wij niet een te groot front worden tegen de nieuwe 
penningmeester? 
Antwoord: Door stomme grapjes te maken over economie docenten. 
 
Naam: Tim 
Vraag: Waar ben je het meeste in gegroeid? 
Antwoord: Bonnetjes checken. 
 
 
Naam: Eva 
Vraag: Kun je locaties regelen?  
Antwoord: Ja 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Mag het bestuur van de JD -Fryslan ook gebruik maken van die locatie? 
Antwoord: Nee 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Wat is het geheim van je mooie baard? 
Antwoord: Ik heb baardolie en wax. 
 
Naam: Eva 
Vraag: Je zit in superveel kasco’s. Hoe voorkom je belangenverstrengeling? 
Antwoord: Niet 
 
Naam: Maico 
Vraag: Kroket zo of kroket zus. Sorry kreeg het niet mee 
Antwoord: kroket zus. 
 
Vraag: Eva 
Vraag: Hoe eet je je bami schijf? 
Antwoord: zonder. 

RFA – Anne Bloembergen 
Motivatie: Na 2 superleuke bestuursjaren wil ik de afdeling meer vanaf de zijlijn gaan ondersteunen. Vanuit 
mijn perspectief weet ik hoe belangrijk het is dat er iemand is waar je naartoe kunt als je als 
bestuurder/voorzitter advies en/of een luisterend oor nodig hebt. Ik kijk er naar uit een nieuw, fris bestuur 
te adviseren en te coachen. 
 
Vragen 
 
Naam: Sjirk 
Vraag: Wanneer begin je als lid van de rfa? 
Antwoord: September. 
 
Naam: Tim 
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Vraag: Hoe neem je de ervaring als voorzitter mee naar de rfa? 
Antwoord: Dat is een goede vraag en lastig, omdat ik zelf nog dingen moet verwerken van afgelopen jaar. 
Maar ik denk dat ik een steun wil zijn voor de nieuwe voorzitter als die ergens mee zit. 
 
 
Naam: Eva 
Vraag: Je zegt dat je wat moet verwerken van het afgelopen jaar. Is het dan een goed moment om in de rfa te 
gaan? 
Antwoord: Ja ik denk het wel, vanwege mijn verse ervaringen. 
Vervolgvraag: Is dat goed voor het verwerkingsproces? 
Antwoord: Dat kan goed zijn, want dan kan ik mijn ervaringen gebruiken.  
 
Naam: Steffan 
Vraag: Wat is het belangrijkste advies wat je aan de voorzitter wil geven? 
Antwoord: Heb er plezier in. 

RFA – Jeroen Bos 
Motivatie: In de afgelopen jaren heb ik me in het bestuur ingezet voor de afdeling. het afgelopen jaar heb ik 
het rustig aan gedaan voor de JD maar graag zet ik met weer in voor de afdeling. met de ervaring die ik 
binnen het bestuur heb opgedaan ga ik graag de adviserende rol bekleden die lid zijn van de RFA heeft. 
 
Vragen 
 
Naam: Evert 
Vraag: Je hebt wat meer afstand, dus wat zou je advies zijn aan de volgende voorzitter? 
Antwoord: Heb er plezier en probeer te relaxen en maak je niet heel erg druk over van alles. 
 
Naam: Eva 
Vraag: Er speelt een situatie rondom dat er geen nieuw bestuur is. Wat zou je adviseren aan het huidige 
bestuur om dat toch te vinden? 
Antwoord: Ik zou kijken naar waar het misgaat bij het vinden van kandidaten en heel betrokken blijven bij 
het bestuur.  
Vervolgvraag: Wat zou je letterlijk adviseren aan het bestuur? 
Antwoord: Ik zou wat meer in gesprek gaan met de potentiële kandidaten en om misschien de kandidaten 
samen te spreken en de drempels verlagen. 
 
 
Naam: Sjirk 
Vraag: Favoriete snack? 
Antwoord: kipnuggets 
 
Naam: Tim 
Vraag: Wat zijn je plannen om de rfa te verbeteren? 
Antwoord: De rfa heeft best een grote rol binnen de vereniging. Dat is iets wat ik niet zou veranderen en 
ikheb verder geen verbeterpunten voor de rfa. 
 
Naam: Sjirk 
Vraag: Zou je voorzitter willen worden van de rfa? 
Antwoord: Misschien ooit, maar niet nu. 
Vervolgvraag: In september? 
Antwoord: Ik sta daar voor open als niemand anders dat wil. 
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Naam Functie Voor  Tegen Blanco Onthouding Verkozen? 

Anne 
Bloembergen 

RFA lid 6 1 3 0 Ja 

Jeroen Bos RFA lid 10 0 0 0 Ja 

Sjirk 
Bruinsma 

Kasko lid 10 0 0 0 Ja 

Eva Wierenga KasKo lid 10 0 0 0 Ja 

 

 

Pauze 

Ingediende voorstellen 
 
Amendement op de begroting 
Kasco: De kasco is akkoord met de wijziging, dus kan behandeld worden. 
 

AMBEG-01 Het is tijd voor een feestje 

Onderwerp: Activiteiten 

Woordvoerder: 
 

Stefan Melein 

Voor Neutraal Tegen 
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 Ik hoor 400. Maar soms hoor 

ik 450. Wat is er veranderd? 

 
Wat is er gedaan om kosten te 

besparen? 

 

Er is gesproken over zaalhuur 

meenemen. Waarom is dat 

niet gedaan, terwijl daar 

genoeg van is en wij nooit 

zoveel hebben overgehouden 

voor zaalhuur als nu? 

 

Woordvoerder: De 50 euro zijn onvoorziene kosten en worden niet 

meegenomen in de begroting. 

Er is niks gedaan aan kostenbesparing en dit is een schatting. 

We hebben zaalhuur niet gebruikt, omdat het lastig is om in te 

schatten wat het volgende bestuur wil doen en we willen hun 

ruimte geven. 

Stemming: 7 stemmen voor 0 tegen 

 

 
Amendement op RES-01 Beginselenprogramma 
 

AMRES01-01 Minderheden zijn ook klanten 

Woordvoerder: 

 

Sjirk Bruinsma 

Voor Neutraal Tegen 
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 Waarom die extra 

benadrukking op 

minderheden? 
 

De moties die Sjirk behandelt 

zijn amendementen op de 

resolutie voor zomercongres. 

 

Vergeet niet de 

heteroseksuele, witte man. 

 

Is het beschermen van de 

rechten van minderheden niet 
een taak van de rechtstaat ipv 

democratie. 

 

Woordvoerder: Hier gaat het ook om minderheden, want je kunt onderdrukt 

worden op basis van de minderheidsgroep waar je lid van 

bent. En mannen zijn een minderheid in Nederland, dus 

moeten beschermd worden. 

 

Stemming: 10 voor, 0 tegen 

 

AMRES01-02 Brundtland bae  

Woordvoerder: 

 

Sjirk Bruinsma 

Voor Neutraal Tegen 
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Ik vind het mooi gedaan dat het 

gaat over de 

behoeftebevrediging van de 
toekomst. 

 

Ik ben verbaasd dat dit nog niet 

erin staat. 

  

Woordvoerder: Stem voor 

Stemming: 10 voor – 0 tegen 

 

AMRES01-03 Waren we maar verenigd  
 

Woordvoerder: 

 

Sjirk Bruinsma 

Voor Neutraal Tegen 

De term is niet meer in gebruik 

geweest sinds 1870. 

Waar komt verenigd 

koninkrijk der Nederlanden 

dan vandaan. 

 

Woordvoerder: Het kan komen van Het verenigd koninkrijk Engeland of de 

verenigde republiek der 7 Nederlanden. 
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Stemming: 9 voor en 1 tegen. 

 

AMRES01-04 Maat, dit regelen we  
 

Woordvoerder: 

 

Sjirk Bruinsma 

Voor Neutraal Tegen 

  Het is leuk als we tegen 

stemmen, omdat jij vet je 

best doet. 

Woordvoerder: Stem voor en niet zoals Eva tegen 

Stemming: 9 voor- 1 tegen 

 

Politieke moties  
 

PM01 Kedeng, Kedeng 

Onderwerp: Treinspoor Afsluitdijk 

Woordvoerder: 

 

Anne Bloembergen 
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Voor Neutraal Tegen 

Naar de hel met alle auto’s en 

laten we spoorlijn maken op de 

afsluitdijk 

Is dit in plaats van de lelylijn? De afstand tussen Groningen 

en Amsterdam is via de 

afsluitdijk 20 km langer dan 

via Emmeloord.  

De ruimte op de afsluitdijk is 
momenteel in gebruik voor 

auto’s. 

 

De afsluitdijk heeft al veel 

wegwerkzaamheden en dat 

moet een keer klaar zijn. 

 

Een spoorlijn door de polder 

is sneller voor Groningen.  

 
 

 

Woordvoerder: Het is belangrijk dat de kop van Noord-Holland beter 

bereikbaar wordt. 

Stemming: 8 tegen- 2 voor 

 
 
 

PM02 Smeets is geen geïsoleerd incident 

Onderwerp: Seksuele weerbaarheid jongens  

Woordvoerder: 

 

Steffan Venema 

Voor Neutraal Tegen 
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Dit spreekt zich uit over 

seksuele weerbaarheid en het is 

goed dat daar meer aandacht 
voor is 

Voorlichting is altijd goed  

 

Waarom mogen 16-17 jarigen 
dit zelf niet bepalen? 

 

Dit soort zaken worden vaak 

geschoven op het onderwijs. 

Hoe wil je dit regelen? 

 

 

 

Woordvoerder: De strekking van de motie gaat vooral over meer aandacht 
geven en de vrijheid blijf geborgd. Verder zal dit inderdaad bij 

het onderwijs terug kunnen komen, dit kan bij de seksuele 

voorlichtingsprogramma.  

Stemming: 10 voor, 0 tegen 

 
 
 
 

Sluiting 
 
De AAV is om 21:42 gesloten. 
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