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Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 8 
december 2021 

19:33 Opening AAV door voorzitter 

Installeren Technisch Voorzitter en SNC   

De Technisch Voorzitter: Matthijs Hoekstra, en de Stem- en Notulencommissie: Lars van 
der Laan en Nadia Zreik, worden per acclamatie aangesteld. 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt per acclamatie aangenomen. 

 

Vaststellen notulen AAV 14 september 2021  

De notulen van de AAV van 14 september 2021 worden per acclamatie aangenomen. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur 
Anne: Er is niet ontzettend veel om mee te delen, want er is niet veel gebeurd het afgelopen jaar. 
Liever hadden we een fysieke AAV gehad, maar als bestuur hebben we vanwege de maatregelen 
besloten om alle activiteiten online te doen. Verder hebben we een nieuw bestuurslid Evert, hij zal 
verkiesbaar zijn en werkt nu als interim. Door persoonlijke omstandigheden is het vorige 
bestuurslid politiek gestopt. Ook zoeken we nog een bestuurslid organisatie,dus geef je op. Verder 
zoeken we leden voor het lustrum team, in januari bestaat de afdeling 22 jaar, dus daar willen we 
een feestje maken. 
 

RFA (Ried fan Advies) 

Sjirk: Vanochtend ben ik naar Leeuwarden gegaan vanwege de AAV. Helaas was die online. Dat is de kern 
van het verhaal: jammer dat het allemaal online moet en jammer dat bestuurslid politiek gestopt is.  
Daarnaast zorg voor eten en drinken want er is geld genoeg. 
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Vragen aan RFA 

Er waren geen vragen aan RFA 

Vragen aan het bestuur 

Naam: Eva 
Vraag: Wij willen nog mensen in het congresteam. Kan het bestuur ons daarbij helpen 
Antwoord: Anne Het valt op dat het lastig is om mensen te strikken, maar we willen daarbij helpen en ook  
roepen we iedereen op om mee te doen. 

Behandeling Begroting 2022 

 
Toelichting Penningmeester: 
 

Zoals jullie weten hebben wij veel meer geld, dus kunnen wij meer uitgeven. Er is meer ruimte voor het 

variabel deel.  

Maar mocht het gebeuren dat geld op is kunnen we altijd meer vragen voor projectsubsidies 

We hebben meer geld voor bestuursweekenden en meer geld voor twinnings die een eigen 

deelnamesbijdrage is 30 procent moeten hebben. 

Verder zijn deelnamesbijdragen voor bijvoorbeeld de barbecue omhoog gegaan ten opzichte van vorig jaar 

vanwege meer leden 

 

Uitgaves: 

Voor de rekeningskosten is hetzelfde bedrag ingevuld als vorig jaar, want valt waarschijnlijk niet hoger uit. 

Voor de zaalhuur willen wij zodra het weer kan grotere zalen huren, vandaar dat potje zaalhuur verhoogt is 

met 200 euro. Verder zijn Sprekerskosten hetzelfde als vorig jaar, misschien iets hoger, omdat we meer geld 

beschikbaar hebben. Daarnaast krijgt het overdrachtsweekend 30 euro vanwege de suggestie van Sjirk. Het 

bitterballen-bierbudget is de restpot om de begroting rond getal te krijgen. En  wat betreft de evenementen 

heeft de Twinning het meeste geld en waren de andere activiteiten lastig in te schatten. En voor promotie is 

er meer geld dan vorig jaar, want dat is belangrijk voor een goede campagne de komende verkiezingen. Tot 

slot is het potje “scholing en vorming” gelijk gebleven en is er 100 euro aan overige kosten. 

 

Sjirk (Kasco):  
De begroting is goed en het is grappig dat het bitterballenbierbudget een specifiek getal is terwijl de rest 

ronde getallen zijn. Het stemadvies van de kasco is positief. 

 

Vragen 

Naam: Janne Dam 
Vraag: Jullie hebben begroot voor een twinning. Zijn er al plannen welk land? 
Antwoord: nee 



3 
 

Naam: Evert 
Vraag: Bij onvoorzien is een rond bedrag, vorig jaar was het 15 procent van de totale begroting, is dat nog 
steeds zo? Scholing was vorig jaar niet hetzelfde, nu is het namelijk hoger, hoeveel hoger? 
Antwoord: Scholing is waarschijnlijk hoger omdat we dit jaar veel meer uit konden geven.  

De begroting is aangenomen met 10 stemmen voor en 0 stemmen tegen. 

 

Verkiezingen 
 
Penningmeester 
Stefan Melein 
Beoogde periode: half jaar 
 

Toelichting: 

Ik wil me graag herkandideren, omdat ik het leuk vindt het jaar af wil maken met mijn lieftallige 

bestuur. Ik heb het naar mijn zin en wil het graag door blijven doen. 

 

Vragen 
Naam: Anne 
Vraag: Je noemde ons net het lieftallige bestuur. Wat maakt ons zo lieftallig 
Antwoord: We kunnen zo snel een vergadering rond maken en aan het eind kunnen we lekker kletsen 
 

Algemeen Secretaris 
Steffan Venema 
Beoogde periode: half jaar 
 

Toelichting: Ik heb me in Juni voor een half jaar gekandideerd en het is toch wel gezellig en de 

afdeling heeft toch een secretaris nodig en ik wil graag het jaar afmaken daarom hoop dat ik jullie 

support heb 

 

Vragen 

Naam: Janne 
Vraag: Welke taak vind je het leukste? 
Antwoord: Het onderhouden van de website 

  
Afsluitend woord van Steffan: Stem aub voor mij 
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Bestuurslid Politiek en Pers 
Evert Bok 
Beoogde periode: half jaar 
 
Toelichting: Ik ben nu ruim een jaar penningmeester van de afdeling. Maar geld is niet mijn favo 

bezigheid, maar ik zou graag liever ons meer richting de media kant brengen. En dat is ons ook mijn 

concrete doel voor komend half jaar richting de verkiezinge en drm stem op mij 

 
Vragen 

Naam: Janne 
Vraag: Heb je al bepaalde thema’s waar je op wil focussen komende campagne 
Antwoord: Nog niet, maar elke input is welkom. Ik beloof 3 keer het nieuws halen en anne komt op tv. 

Naam: Sjirk 
Vraag: Wanneer ga je goede microfoon kopen 
Antwoord: Daar ga ik geen beloftes over doen 

Naam: Stefan 
Vraag: Als je stukje in de krant schrijft, komt jouw eigen naam eronder?  
Antwoord: Nee de naam van de voorzitter komt eronder 

Naam: Janne 
Vraag: Heb je ambities om voorzitter te worden zodat je naam eronder kan 
Antwoord: Nee ik ga naar het buitenland volgend jaar. 

Afsluitend woord van Evert: Het wordt tijd dat ik bestuur in kom 

Verkiezingsuitslag 

 

Naam Functie Voor  Tegen Blanco Onthouding Verkozen? 

Stefan Melein Penningmeester 10 0 0 0 Ja 

Steffan 
Venema 

Algemeen 
Secretaris 

9 0 0 1 Ja 

Evert Bok Bestuurslid 
Politiek en Pers 

9 1 0 0 Ja 

Pauze 

Inhameren Kaderleden 
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Steffan Venema is ingehamerd als Algemeen Secretaris 
Stefan Melein is ingehamerd als Penningmeester 
Evert Bok is ingehamerd als Bestuurslid Politiek & Pers 

Ingediende voorstellen 
 
Amendement op het AR 
 

AMLPP-01 Leve de Koning! 

Onderwerp: Koningshuis 

Woordvoerder: Sjirk Bruinsma 

 

Ik weet dat er een aantal mensen zijn die het leven niet 

snappen en tegen de monarchie zijn. Maar het is leuker om 

deze discussie op een landelijk congres te voeren. Dus stem 

voor 

Voor Neutraal Tegen 

Eva: Het is superleuk om het 

hierover te hebben op een 

landelijk congres. En amalia is 

lekker wijf, dus stem voor. 
 

Anne: Leuk om op een landelijk 

congres te discussiëren. 

 

Evert: Stem voor want het is 

leuk om het hierover te hebben 

op een landelijk congres 

  

Woordvoerder: Leve de koning, Leve de koning, leve koning, leve koning, leve 

de koning 

Stemming: 8 voor 1 tegen 

 

Sluiting 
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De AAV is om 20:24 gesloten.  


	Verkiezingen
	Sluiting

