Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 11
juli 2020
Installeren Technisch Voorzitter en SNC
De Technisch Voorzitters: Yoël Mahabier en Stan Beernink, en de Stem- en
Notulencommissie: Michiel van Huizen en Nico van der Werff, worden per acclamatie
aangesteld.
Opening AAV door voorzitter om 15:23 uur.
De Technisch voorzitter en SNC worden per acclamatie vastgesteld om 15:24 uur.

Vaststellen Agenda
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 24 juni
De notulen van de AAV van 24 juni worden per acclamatie aangenomen.

Input Rfa
Ik ben Sjirk, momenteel voorzitter van de Rfa. De vorige keer was er een schriftelijke update. Het
gaat goed. De continuïteit gaat prima. Mochten er nog vragen zijn dan hoor ik het graag. Als dat
niet zo is dan ga ik weer zitten.
Nico: Is er tijdens de coronacrisis nog een beroep op jullie gedaan? Sjirk: Ja. Daar mag ik
inhoudelijk niks over kwijt.
Roy: Welke ontwikkelingen zijn er de afgelopen periode geweest bij het bestuur en hoe heeft de
Rfa daarop gereageerd? En hoe heeft de Rfa meegedacht over de invulling van
bestuursfuncties? Sjirk: Er zijn een aantal vragen bij ons geweest over de verdeling van
werkzaamheden binnen het bestuur. Daar heeft de Rfa op geantwoord, over nagedacht met het

bestuur en persoonlijke gesprekken met bestuursleden gevoerd. Dat is vertrouwelijk.
Ontwikkelingen: het bestuur is goed bezig geweest met het zoeken van nieuwe bestuursleden.
Over het organiseren van activiteiten: er zijn digitale activiteiten georganiseerd in de
coronacrisis. Dat is goed opgepakt als vereniging, en het bestuur heeft dat ook goed opgepakt.
Sjirk zelf heeft ook een activiteit georganiseerd met het bestuur.

Vragen aan het bestuur

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Bestuurslid/leden:

Janne

Vraag:

Wat is voor jullie de echte beweegreden geweest om bij
Discord te blijven en geen Zoom te gaan gebruiken of een
ander programma voor online activiteiten?
Discord heeft veel technische mankementen, dus hebben
jullie ook een moment gehad waarop jullie nadachten
over eventueel een ander programma?

Antwoord:

We willen een verbindende groep creëren, daarom
Discord. Dat kun je ook gebruiken om met elkaar te
kletsen buiten activiteiten, om in contact te blijven met
elkaar, en Zoom moet je reserveren, en Discord gebruikten
heel veel leden al.

Voor AAV’s hebben we gebruik gemaakt van Zoom.
Verder hebben we er niet over nagedacht om te
veranderen van programma.

•
Naam Vraagsteller:

Roy

Bestuurslid/leden:

Janne

Vraag:

Waarom moet je je tegenwoordig aanmelden voor AAV’s?
Ik snap dat je dat doet bij de BBQ, maar waarom bij AAV’s,
want je kunt toch klikken op de link, dus waarom moet je
je aanmelden?
Voor de toegankelijkheid zou ik het omdraaien. Een
aanmeldingsplicht werkt drempelverhogend, het is niet
goed voor de toegankelijkheid.

Antwoord:

Voor een fysieke AAV moet je je wel aanmelden, voor het
bestuur is aanmelden fijn zodat je niet op het laatste
moment hoeft te controleren of iedereen stemgerechtigd
is. Dit kort voor de AAV checken is lastig, dus voor een
soepel verloop moest men zich aanmelden.

Bij de online AAV’s is het lastig om het allemaal te
checken. Bedankt voor het advies. We gaan het
overwegen om het anders te doen. We gaan het serieus in
overweging nemen. We komen er bij de volgende AAV in
september op terug, we nemen het mee naar het nieuwe
bestuur bij de overdracht.

•
Naam Vraagsteller:

Roy

Bestuurslid/leden:

Janne

Vraag:

Ik wil graag meer info over de Jantine Meister-prijs en de
wijziging van het logo. Over het voorstel van het bestuur,
en het kantelmoment: ik wil alles weten over het hele
proces.

Gaan jullie ook nog met de naamgever van de prijs
contact opnemen om een en ander uit te praten, zodat het
klaar is? En hebben jullie ook contact gehad met de leden
die er moeite mee hadden?
Antwoord:

We zagen dat er een prijs was, er was veel onbekendheid
over deze prijs, aan wie we de prijs moesten uitreiken, en
het heeft veel kosten gemaakt in het verleden, en de prijs
is twee keer uitgereikt aan een lid maar pas twee jaar later,
dus er was onduidelijkheid. Dus we wilden graag een
voorstel indienen, er een neutrale prijs van maken, het
Pompeblêd-oorkonde, want we wonen allemaal in
Friesland. En reglementair vaststellen. Bij het aankondigen
van het voorstel zagen we dat er veel ophef ontstond,
emotionele gevoelens, maar we hebben nooit de intentie
gehad als bestuur om leden te kwetsen. We wilden een
gelijkwaardige prijs aanschaffen zodat we laten zien dat
we ieder lid, iedere bestuurder waarderen. Vandaar dat we
de Pompeblêd-oorkonde hebben aangekondigd. Tijdens
het proces stonden we er nog steeds erg achter, maar
naarmate de tijd vorderde, zagen we dat het veel
emotionele schade toebracht. Wij vinden dat we als
bestuur een goede rol moeten spelen, het moet niet
polariseren. We hebben veel gesprekken met leden
gevoerd, het deed pijn bij leden, daarom gingen we niet
meer de prijs indienen. We trekken ons voorstel in.
We gaan contact opnemen met de naamgever van de
prijs.

Resoluties Op het RPP
RES01

Volksgezondheid

Onderwerp:

Volksgezondheid

Woordvoerder:

In de Resolutie Volksgezondheid wordt ingegaan op de

Stan Hoogeveen

preventieve rol van de overheid richting voornamelijk de
oudere generatie. Bijvoorbeeld in het kopje over vergrijzing:
ouderen zo lang mogelijk en gezond mogelijk thuis
verzorgen. En meer preventief beleid uitvoeren om ouderen
langer te laten leven, en zorgkosten vermijden, want we
hebben liever minder ziekenhuisbezoekjes. En
mantelbezorgers: dat is een mooie eer om te doen voor een
naaste die zorg nodig heeft. Wij zijn er voor om die
mantelzorgers daarvoor een kleine vergoeding te geven
zodat ze minder snel een keuze hoeven te maken mbt werk
en inkomen, en een zorgplicht op zich kunnen nemen.

Voor

Neutraal

Sjirk: Goed dat mensen de

Jantine: Jullie willen een

keuze zouden maken om te

vergoeding voor

mantelzorgen, het maakt niet

mantelzorgers. Het stukje

uit dat ze dat zouden doen

daarover vind ik best kort.

voor het geld.

Hoe hoog is de vergoeding

Tegen

en wie krijgen de vergoeding,
of is het een vast bedrag?
Straks gaan mensen voor het
geld mantelzorgen in plaats
van voor het familielid. Hoe
denken jullie daarover?
Gjalt: Hoe ga je de kwaliteit
waarborgen, hoe ga je ervoor
waken dat de kwaliteit van de
mantelzorg gewaarborgd
blijft (zie ook de vorige
vraag)?
Woordvoerder:

Over een bedrag voor mantelzorg: de resolutie is daar open
over, daar maken we geen keuze in. Maar een gelijk bedrag
vinden we het meest eerlijk.

Over de kwaliteit van mantelzorg: in huidige systemen is het
zo dat professionele artsen en verzorgers nog steeds zicht
hebben over hoe het gaat met de patiënt. Dus als de
kwaliteit van mantelzorgers vermindert, kunnen artsen
ingrijpen. De kwaliteit blijft dus gewaarborgd.
Stemming:

7 stemmen voor en 2 stemmen tegen, 2 digitale stemmen
voor. Aangenomen.

RES02

Economie

Onderwerp:

Economie

Woordvoerder:

Wij vinden het belangrijk als JD dat duurzaamheid wordt

Jeroen Bos

gestimuleerd. We willen doormiddel van deze resolutie
oproepen om te komen tot een duurzame economie. We
willen dat op het duurzaam karakter wordt gelet. De
kenniseconomie is tegenwoordig de economie waarop
Nederland draait en die in de moderne wereld een
competitieve economie is. Daarom vinden we het belangrijk
dat de kennis in de provincie behouden wordt. Het is
belangrijk dat stagemensen kunnen doorstromen naar een
startersfunctie. Daarmee voorkom je dat mensen een
opleiding doen bij NHL Hogeschool bijvoorbeeld en daarna
vertrekken naar de randstad. Doormiddel van ons voorstel
kunnen we zoveel mogelijk kennis vasthouden. Daarnaast
moet ondernemerschap in de provincie zoveel mogelijk
gestimuleerd worden. Er moet regelgeving zijn om dit te
stimuleren. Ten slotte vinden we het belangrijk dat
ondernemers vrij blijven om hun openingstijden te bepalen.
Dat moet liberaler worden.

Voor

Neutraal

Tegen

Bart: Ik ben het ermee eens. Ik
heb wel een aanvulling: O3programma: dat staat voor
onderwijs, overheid en
ondernemerschap: om de
jongeren langer aan de
provincie te binden en ze daar
aan het werk te krijgen. Kijk
daar eens naar. Verder: steun
de resolutie.
Woordvoerder:

Daar kunnen we best eens naar kijken en wellicht op grond
daarvan de resolutie gaan amenderen.
Op zich is het positief dat er weinig klagers en insprekers
zijn bij deze resolutie.
Stem voor.

Stemming:

8 stemmen voor, 2 digitale stemmen voor. Aangenomen.

RES03

Omgevingsvisie

Onderwerp:

Omgevingsvisie

Woordvoerder:

We waarderen in onze provincie natuurlijk de natuur. We

Jeroen Bos

moeten goed omgaan met de natuur en de grond. Er zijn
weinig inwoners per vierkante kilometer in Friesland. Het is
belangrijk dat we goed omgaan met de ruimte. Er zit een
aantal voorstellen in onze resolutie.
Het is belangrijk dat er meer vergroening komt in stedelijke
gebieden. Hierdoor is er meer bestendigheid als er sprake is
van hittestress. Er is namelijk veel hittestress in de steden en
insecten doen het slecht in de steden. Dit heeft slechte
gevolgen voor de biodiversiteit.

De afgelopen jaren is er veel droogte, dus we moeten
nadenken hoe om te gaan met het water en hoe we ervoor
zorgen dat dit in de toekomst goed ingezet kan blijven
worden. Creatief omgaan met water, zoals het zuiveren van
zeewater of het opslaan/verzamelen van zeewater, moet
gestimuleerd blijven worden.
Cultureel erfgoed: in Friesland is er een heel groot aantal
oude gebouwen, oude kerken, oude panden. Dat willen we
graag zo houden, maar helaas zijn niet alle gemeenten hier
actief mee bezig. Het is belangrijk dat gemeenten hiermee
aan de gang gaan en deze monumenten onderhouden en
dat zo ons cultureel erfgoed behouden blijft.
Voor

Neutraal

Tegen

Jantine: Inhoudelijk goed, maar
ik stel voor ‘Friesland’ aan te
passen naar ‘Fryslan’. Nu staan
‘Friesland’ en ‘Fryslan’ soms
nog door elkaar in deze
resolutie.

Woordvoerder:

Bedankt voor je opmerking. Dat nemen we zeker mee. Stem
voor.

Stemming:

9 stemmen voor, 2 digitale stemmen voor. Aangenomen.

RES04

Asielbeleid

Onderwerp:

asielbeleid

Woordvoerder:

De JD Fryslan vindt het natuurlijk belangrijk dat er een goed

Evert Bok

asielbeleid is. Menselijke maat en kansen, met name voor
individuen. Eerste kopjes: huisvesting/bed bad brood moet
op orde zijn, zodat mensen niet tussen wal en schip vallen,
mensen moeten goed kunnen leven. Voor grote opvang is
het belangrijk dat het tijdelijk is. Voor overige opvang moet
er kleinere planden worden gebruikt. Vooral
kantoorgebouwen gebruiken met behoud van de privacy.
Opvangcentra: bepleiten dat het zo laag mogelijk wordt
gehouden, ervoor pleiten dat leegstaande panden worden
gebruikt met als voorbeeld de AZC’s in Burgum. Met het
oog op privacy en het tegengaan van overlast.
Lokale initiatieven: als Friesland lopen wij hierin voor op de
andere provincies, maar alsnog: stimuleer dat asielzoekers
alvast een woning krijgen zodat zij alvast in aanraking
kunnen komen met mensen en alvast hun integratieproces
kunnen beginnen. Dat is goed voor hun welzijn en voor het
verminderen grote AZC’s. Daarnaast pleiten we ook voor
experimenten met uitgeprocedeerde asielzoekers gezien het
feit dat de detentiecentra vol zitten. Ten slotte
vrijwilligerswerk en zelfontplooiing: nu mogen nietstatushouders nog geen vrijwilligerswerk doen. Scholing,
want vluchtelingen worden nu niet goed uitgedaagd.

Voor

Neutraal

Gjalt: Sterk en goed van Evert.

Tim: Wat was de bedoeling

Bedankt voor deze resolutie-

met uitgeprocedeerde

indiening. Over het laatste

asielzoekers?

punt: vrijwilligersorganisatie:
precies de mensen die we

Sjirk: gemeenten en

nodig hebben voor integratie

provincies moeten bed bad

in de samenleving.

brood betalen, maar als
Opsterland hun bed bad

Stan: Over het algemeen ben ik

brood stopt, komt het naar

het eens met deze resolutie,

onze gemeente, die gaan dan

maar ik zit te twijfelen over het

ook dicht. Het is dus veel

Tegen

volgende: we willen

beter dat de landelijke

massaopvangcentra

overheid het betaalt.

voorkomen, maar anderzijds
willen we asielzoekers
opvangen in panden, maar zou
dat niet hetzelfde effect
hebben als nu?
Jantine: Ik zou ook toevoegen:
taalcoaches, zodat asielzoekers
goed onze taal leren.
Janne: Stem voor, want deze
resolutie was een leuke
samenwerking met Evert en
Anne.
Woordvoerder:

Uitgeprocedeerde asielzoekers: wij pleiten voor
experimenten, omdat op dit moment de
vreemdelingendetentiecentra vol zitten. Experimenten
hebben als doel om die centra leeg te houden zodat die
mensen toch nog een beetje hun vrijheid kunnen behouden.
Lege panden meer hergebruiken, en los van kantoorpanden
een leegstaand huis of met name de dorpen waar meer
leegstand staat. Op een kleinschalig niveau de asielzoekers
erin doen.
Taalcoaches: cursussen en scholing in het laatste kopje van
de resolutie.
Over Sjirks opmerking: daar moeten we naar kijken, daar
gaan we mee bezig.

Stemming:

9 stemmen voor en 2 digitale stemmen voor. Aangenomen.

RES05

Wonen

Onderwerp:

wonen

Woordvoerder:

We pleiten ten eerste voor betaalbare studentenhuisvesting:

Nina Louwsma & Janne Dam

in Leeuwarden zijn er heel veel grote wooncomplexen. Die
zijn heel duur. Dat vinden we niet oké.
Ten tweede moeten studenten beter worden geïnformeerd
en beschermd, als pandjesbazen er misbruik van maken.
Studenten moeten dus beter worden beschermd tegen
pandjesbazen. Ten derde is het belangrijk dat er ecologische
woongemeenschappen komen, want dit bevordert een
duurzame maatschappij en helpt tegen vereenzaming en
anonimiteit. Ten vierde moeten woningen geherwaardeerd
worden. Dat is er nu niet. Dat vinden we jammer, want deze
dorpen worden niet meer leefbaar.
Nina ter aanvulling op Janne: Helaas is het zo dat Friesland
best wel een leegloopprovincie is. Daarom vinden we het
belangrijk dat we inwoners van Friesland ondersteunen waar
mogelijk, zodat ze in Friesland blijven.
Het probleem van de laatste jaren is droogte: hierdoor
wordt de fundering van veel huizen aangetast, maar ook
door paalrot, met name in veenweidegebieden. We vinden
dat er meer actief mag worden meegedacht door de
waterschappen en de gemeenten om inwoners van dit soort
risicogebieden te beschermen. Daarnaast verspillen
studenten te veel gas. Huizen moeten meer geïsoleerd
worden. En er moet meer groen komen.

Voor

Neutraal

Tegen

Gjalt: De resolutie is gericht
op studenten. Ik mis een
stukje over starters: zij
hebben op dit moment een
heel groot probleem met
betrekking tot
starterswoningen. Wordt in
deze resolutie ook gekeken
naar de positie van die
mensen? Ik lees voornamelijk
studenten, niet starters, in
deze resolutie.
Jantine: Puntentelling bepaalt
huurhoogte bij studenten.
Dat wordt niet gehandhaafd,
maar als student kun je het
wel checken, en het
aangeven, dus dit is een
beetje betuttelend: studenten
kunnen het toch zelf?
Nico: In Groningen was er
een heftige discussie
daarover: niet over de
huurkosten, maar over een
appartementencomplex waar
een gym en bibliotheek
inzitten. De eigenaar dacht: ik
doe niks aan de huur, maar ik
verhoog wel de servicekosten
met 200 euro. Wat vinden
jullie daarvan?
Woordvoerder:

Nina: Ik ben het ermee eens dat het vrij veel over studenten
gaat. We hebben niet veel stilgestaan bij starters, dus het is
de moeite waard om het ook daar over te hebben.

We zijn niet specifiek ingegaan op servicekosten. Dat zou
alsnog kunnen. Het is best wel wat als je vanuit je ouderlijk
huis op jezelf gaat wonen. Hoe bescherm je studenten bij
het vinden van iets, en ook bij contracten.
Over puntentelling en handhaving: misschien weten mensen
hierover niet veel, dus het is belangrijk dat de gemeente
deze mensen dan gaat informeren, dat de studenten er iets
tegen kunnen doen.
Stemming:

5 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 digitale stemmen
voor. Aangenomen.

RES06

Jeugdzorg

Onderwerp:

Jeugdzorg

Woordvoerder:

Een belangrijk onderdeel in jeugdzorg is preventie. Het is

Janne Dam

belangrijk dat goed wordt geïnvesteerd in de beginfase om
escalatie te voorkomen. Momenteel is er een ernstige
situatie, jongeren hebben onvoldoende hulp gekregen. Er is
tegenwoordig veel druk in de jeugdzorg. Wij willen dat er
meer wordt geïnvesteerd in het vrijwillige kader. De
instellingen moeten verantwoordelijkheid nemen. De
gemeente is sinds de nieuwe wet meer een controlerende
rol op zich gaan nemen. Ze moeten vaker bij de instellingen
langskomen om de jeugd te gaan beschermen.

Voor

Neutraal

Tegen

Bart: Dit is complex en
ingewikkeld, sinds wij
daarvoor verantwoordelijk
zijn als gemeente. Bij de
gemeente zelf op gesprek
gaan, het daar oplossen, pas
daarna naar de
psychiater/psycholoog. Een
psycholoog is duurder dan
een medewerker bij de
gemeente. Ga eens langs bij
een gemeente. Er zijn veel
oplossingen, maar de juiste
paden worden nog niet
bewandeld.
Woordvoerder:

Het lijkt me een goed idee om een werkbezoek te gaan
doen als JD bij een van deze instellingen.
Stem voor.

Stemming:

3 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 digitale stemmen
voor. Aangenomen.

Amendement op het RPP - Hoofdstuk: Vrije Natuur
AMVRNAT01

Een nieuwe weg inslaan

Onderwerp:

aanleg wegen

Woordvoerder:

Er staat nu dat we tegen de aanleg van nieuwe wegen zijn.

Stan Hoogeveen

Ik wil dit schrappen. Dit is namelijk veel te beperkt.

Voor

Neutraal

Tegen

Gjalt: Voor, want we moeten

Nina: Ik zou het niet willen

natuurlijk wel wegen kunnen

schrappen maar wel

bouwen.

specifieker willen maken:
kleinere wegen kunnen wel

Sjirk: De huidige bepaling is

erbij.

veel te links en betuttelend. Als
iemand een weg willen

Jantine: Je wil het

aanleggen dan moet dat

schrappen, omdat dit te

kunnen. Stem voor.

beperkend is, maar dat is
ook waar. Geen nieuwe

Roy: Het aanleggen van wegen

wegen, tenzij eventueel

is de sleutel tot het verbeteren

noodzakelijk. Maar

van de infrastructuur en is

voorlopig zijn nieuwe wegen

daarmee goed voor de

niet nodig. Tegen.

economie. Stem voor.
Woordvoerder:

Meer wegen is inderdaad de sleutel tot succes voor de
provincie. De autosleutel tot succes. Vooral voor projecten
als de Lelylijn en de tunnel naar Ameland zijn wegen nodig.
We moeten durven dromen in deze provincie.

Stemming:

8 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 digitale stemmen
voor.

Amendementen op het Afdelingsreglement
AMAREG01

Operation Reperation

Onderwerp:

Deadline resoluties

Woordvoerder:

Dit afdelingsreglement-artikel was een foutje. Uiterlijk twee

Janne Dam

weken van tevoren een resolutie indienen zodat leden tijd
genoeg hebben om in te lezen en vragen te stellen.

Voor

Neutraal

Tegen
Bart: Dit is betuttelend: twee
weken van tevoren. De
kracht van de JD is drie
dagen van tevoren indienen
en dan genieten van de
chaos op de AAV. Dus stem
tegen.
Stan: Ik sluit me aan bij de
vorige inspreker. Maar ik wil
beamen dat ik het concept
van dit voorstel wel snap.
Een amendement op een
resolutie kan inderdaad
onhandig zijn als het heel
laat wordt ingediend. Maar
twee weken is wel heel erg
vroeg.

Woordvoerder:

Nieuw afdelingsreglement: we kondigen AAV’s nu één
maand van tevoren aan. Dus twee weken van tevoren is
voldoende tijd voor het indienen van een amendement op
een resolutie.

Stemming:

5 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 2 digitale stemmen
voor. Aangenomen.

AMAREG02

Jantine Meisterprijs

Onderwerp:

Jantine Meisterprijs

Woordvoerder:

Dit is al jaren een begrip. Ze is meerdere keren voorzitter en

Sjirk Bruinsma

secretaris geweest. Door haar zit ik in de politiek en door
haar zijn we geen regiocommissie van de afdeling
Groningen meer. Daarom willen we het nu vastleggen zodat

er geen gedoe meer over is. Het is dan duidelijk voor
iedereen dat we die prijs hebben.
Voor

Neutraal

Gjalt: Jantine, bedankt voor wat

Janne: Toffe traditie en voor

je voor mij hebt gedaan. Dit

iedereen die zich heeft

moet blijven. Stem voor.

ingezet voor de afdeling en

Tegen

mensen die zich uitzonderlijk
Bart: Stem voor, want deze prijs hebben ingezet voor de
is iets van de JD Fryslan en

afdeling, maar ik ben voor

moet blijven.

gelijkwaardigheid dus
daarom neutraal.

Roy: Kindjes worden steeds
groter. Deze prijs moet blijven.
Woordvoerder:

Gelijkwaardigheid: zeker, absoluut, maar waardering is ook
belangrijk, en zonder Jantine hadden andere mensen geen
gelijkwaardige inbreng kunnen hebben.

Stemming:

8 stemmen voor, 2 digitale stemmen voor. Aangenomen.

Verkiezingen
Sjirk: motie van orde. Presentatie omdraaien: de minst belangrijke functie als eerste en
de meest belangrijke functie als laatste behandelen. Deze motie is aangenomen.

Bestuurslid Promotie & Ledenwerving
Kandidaat: Anne Bloembergen
Ik ben 23 jaar en nog niet zo lang lid van de JD. Juist daarom lijkt het mij leuk om met
een nieuwe frisse blik te gaan werken in het bestuur. Ik wil mijn betrokkenheid
meegeven aan nieuwe leden. Janne heeft me gelijk meegenomen naar een activiteit, dit
wil ik graag voortzetten. Dat geluid laten horen. Dankjewel.
Vragen

Naam Vraagsteller:

Bart

Vraag:

Dankjewel voor je kandidaatstelling. Hartstikke leuk. Goed
dat je je kandidaat stelt.

Antwoord:

Naam Vraagsteller:

Sjirk

Vraag:

Krijgen we ook weer nieuw promotiemateriaal, zoals
dingen met ons nieuwe logo erop? Ga je dat regelen?

Antwoord:

Ik neem nieuw promotiemateriaal zeker mee. Als het aan
mij ligt komt dat er.

Naam Vraagsteller:

Jantine

Vraag:

Leuk dat je je kandidaat stelt. Maar ik wil meer over je
horen, zoals je hobby’s en wat je studeert.

Antwoord:

Ik studeer European Studies in Leeuwaarden aan de
Thorbecke Academie. Ik zit in de afrondende fase van mijn
studie, maak momenteel mijn scriptie af. Mijn
lievelingsdier is een hond. Je mag alle persoonlijke vragen
aan mij op de BBQ stellen.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Ik was benieuwd: we gaan richting de verkiezingen. Dat is
een mooi moment voor het aantrekken van nieuwe leden.
Hoe ga jij zorgen voor een piekmoment in het aantal
nieuwe leden?

Antwoord:

In september zijn er altijd nieuwe studenten, dus dat is
sowieso een piekmoment wat mij betreft. Ik wil social
media in gaan zetten wat betreft promotie en dat soort

dingen. Natuurlijk zijn nieuwe leden in een verkiezingsjaar
heel belangrijk, dus ik ga er alles aan doen om er zo hard
mogelijk aan te werken.

Bestuurslid Pers & Politiek
Kandidaat: Nina Louwsma
Ik ben in Groningen geboren en ben daar ook opgegroeid. Ik ben wel Fries qua bloed. Ik
heb veel passies en hobby’s, zoals natuur. Ik studeer Bestuurskunde en
Overheidsmanagement in Leeuwarden. Ik ga nu naar mijn tweede jaar. Het lijkt me een
leuke kans om nieuwe mensen te ontmoeten en ervaringen op te doen. Ik ben gevraagd
voor deze functie. Ik twijfelde er wel over, of ik wel geschikt ben. Maar ik sta er open in.
Ik wil zo snel mogelijk zoveel mogelijk leren en er zoveel mogelijk uit halen.
Vragen
Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Je zei dat je gedreven bent: hoeveel
persstukken/pogingen daartoe kunnen we dan eigenlijk
verwachten? Daarnaast: wat is je favoriete beleidsterrein
om een persstuk over te schrijven?

Antwoord:

Ik ben erg gedreven. Ik zet me graag in. Onderwerpen die
mij extra interesseren: onderwijs.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Spreek je ook Fries [dit vraagt Gjalt in het Fries]?

Antwoord:

Nee, maar ik versta het wel.

Naam Vraagsteller:

Bart

Vraag:

Leuk dat je je kandidaat stelt. Wat is de keuze voor D66/JD
voor jou en 2) wat is jouw stokpaardje, wat vind je heel
belangrijk in deze wereld, echt heel belangrijk?

Antwoord:

Ten eerste ik ging naar de jongerenmarkt, Janne heeft me
telkens uitgenodigd. Zo ben ik steeds meer in de
organisatie gegroeid. Ik ben nog aan het oriënteren in wat
ik nou wil. Daarom heb ik getwijfeld. Ik ben overigens ook
lid van DWARS. Dit is geen beletsel voor het bestuur. Mijn
stokpaardje: er zijn veel dingen die ik extra belangrijk vind:
ik heb een sterk rechtvaardigheidsgevoel in mij. Daar kan
ik me redelijk druk over maken. Dat kan een valkuil zijn,
dat ik me te druk maak. Maar ik werk hieraan.

Naam Vraagsteller:

Sjirk

Vraag:

Super leuk dat je je kandideert. Ik vind Groningen een hele
leuke afdeling, dat wil ik ook nog zeggen.

Antwoord:

Penningmeester
Kandidaat: Evert Bok
Ik ben 20 jaar. Ik ben ook een Overheidsmanagement en Bestuurskunde-student. Ik heb
net mijn tweede jaar afgerond. Ik houd van voetbal (ik ben voor Cambuur) en van
fietsen. Ik wil penningmeester worden, omdat ik graag het geld uitgeef. Het is ideaal als
ik een vast budget krijg om uit te geven.

Vragen

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

De laatste tijd wordt zuinig gedaan met geld. Wil jij de
komende periode meer gaan uitgeven, bijvoorbeeld aan
grotere evenementen?

Antwoord:

Ik wil meer uitgeven dan in de coronatijd, dat lijkt me
gegarandeerd. Ik wil me niet inhouden. Het geld gaat er
door.

Naam Vraagsteller:

Bart

Vraag:

Ik ben het eens met Gjalt: de hand is op de knip gehouden
afgelopen periode. Ben je bereid om meer geld uit te
geven? Daarnaast: voetbal je zelf ook en zo ja, wat voor
positie?

Antwoord:

Cambuur en niet Ajax want Cambuur is een club met karakter.
Ik voetbalde tot vorig jaar, op de positie centrale verdediger of
rechtsachter. Ik ben langzaam, maar schop graag.

Algemeen Secretaris
Kandidaat: Janne Dam
Ik ben 20 jaar. Ik wil een jaartje doorgaan, omdat we een verkiezingsjaar ingaan. Het is
fijn om een goede secretaris te hebben en het bestuur te ondersteunen. Ik vind het leuk
om te notuleren en te luisteren. Het is voor mij een mooie uitdaging om niet de leiding
te nemen. Het lijkt me interessant om zo mee te doen in een team. Verder is het
belangrijk dat ik waarschijnlijk (dit is nog niet zeker) ga voetballen in vrouwenselectie 1,
dus daar gaat veel tijd in zitten. De eerste periode van mijn voorzitterschap ging niet
heel lekker in combinatie met school, dus ik doe nu het tweede jaar van mijn studie
deels opnieuw, dus dan heb ik meer tijd voor het bestuur. Ik kandideer me voor een jaar
vanwege de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen.
Vragen

Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Tof dat je je kandidaat stelt voor secretaris. Je bent een
jaar voorzitter, gaat nu voor secretaris: zou je het moeilijk
vinden om je voorzitterstrekjes op te geven en door te
geven aan de nieuwe voorzitter?

Antwoord:

Ik neem vaak de leiding op mij, maar ga nu forceren om
dat niet te doen.
Hoe ik dat ga aanpakken: het fijne aan secretaris-werk is
dat het makkelijk plant, het is makkelijk om dingen af te
strepen. Als voorzitter krijg je veel appjes en belletjes
waarop gereageerd moet worden.

Naam Vraagsteller:

Jantine

Vraag:

Waarom ga je van voorzitter naar secretaris, waarom niet
doorgaan als voorzitter? Want de secretaris-functie kost
eigenlijk veel meer tijd dan de voorzittersfunctie.
Ten tweede: heb je ook ambitie om vicevoorzitter te
worden?

Antwoord:

Van voorzitter naar secretaris: ik wil nu even rust, maar wil
me blijven inzetten voor de vereniging. Ik wil iemand
anders voorzitter laten zijn want dat is een mooie functie.
Vicevoorzitter: dat besluiten we met het bestuur.

Naam Vraagsteller:

Sjirk

Vraag:

Leuk: je gaat van voorzitter naar secretaris. Een mooie lijn
omhoog richting de belangrijkste functie. Trekjes zoals de
leiding nemen: de secretaris heeft altijd de
doorslaggevende stem.

Antwoord:

Naam Vraagsteller:

Bart

Vraag:

Leuk dat je je weer kandidaat stelt. Je komt uit NoordBrabant: ben je net zo’n Brabantse slager als Evert
(voetbalterm: houthakker, iemand onderuit zagen)?
Daarnaast: Willem II of PSV? Dat is voor mij
doorslaggevend.

Antwoord:

PSV of Willem II: Willem II.
Ik sta op de centrale verdediger-positie bij voetbal en ben
net zo’n slager/houthakker als Evert.

Voorzitter
Kandidaat: Jeroen Bos
Ik ben 19 jaar, bijna 20. Waarom ik me kandideer: ik heb nu een half jaar ervaring
opgedaan. Ik heb een aantal valkuilen en positieve dingen leren kennen over mezelf. Ik
wil mezelf verder ontwikkelen. Ik kan me als voorzitter onder andere beter gaan trainen
in tijdmanagement en het op de voorgrond treden. Daarnaast wil ik me helemaal gaan
inzetten en verantwoordelijkheid gaan nemen voor de dingen waar ik gepassioneerd
over ben. We gaan nu een verkiezingsjaar in, alles is steeds beter gegaan afgelopen
halfjaar. Ik wil de pijlen meer naar buiten toe gaan richten, meer bezig zijn met D66. We
krijgen een steeds grotere actieve kern. Als voorzitter wil ik iedereen die ideeën heeft of
campagne wil gaan voeren of met zijn eigen voorstellen wil gaan komen de kans
gunnen om met een sterk plan de verkiezingsstrijd in te gaan. Ik kandideer me voor een
leerzaam, interessant en sterk jaar.
Vragen
Naam Vraagsteller:

Sjirk

Vraag:

Leuk dat je je kandideert. Hiervoor was je penningmeester.
Ga je door met het aanhouden van de lijn waarbij we niet
te veel geld hebben uitgegeven net zoals ik dat vind?

Antwoord:

We kunnen eventueel de begroting aanpassen/bijschaven.
Hier wil ik mee aan de slag gaan met de penningmeester.
We gaan het in december/januari bekijken. De campagne
is namelijk in een ander boekjaar. De begroting kan er aan
worden aangepast. Ik kan nog niet zeggen hoe het

volgend jaar gaat. We moeten eerst binnen het bestuur
een richting kiezen. Er zal ook weer een nieuwe landelijke
afdracht komen.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Twee vragen: 1) je geeft aan dat op dit moment de TKverkiezingen aankomen en je de banden met D66 wil
aanhalen. Hoe wil je dat gaan doen? 2) vind je het een
goed idee om meer geld uit te gaan geven zodat we qua
promotie meer geld kunnen gaan uitgeven in de
verkiezingsperiode?

Antwoord:

We hebben straks een bestuurslid die de banden met D66
gaat aanhalen. Ik heb een aantal plannen daarin: het kan
lastig zijn voor één bestuurslid om overal aanwezig te zijn
bij D66. Dus ik zal er een rol in willen spelen. Ik wil ook een
clubje actieve leden bij elkaar verzamelen om te gaan
kijken hoe we de banden met D66 gaan aanhalen.

Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Leuk dat je je kandideert voor afdelingsvoorzitter. Hoe zie
je het voor je om als afdeling nieuwe gemeente(n) te
benutten, daarin een actieve kern te creëren? En zie je het
voor je als voorzitter om activiteiten te gaan organiseren
in andere steden/dorpen dan Leeuwarden en Drachten?

Antwoord:

Over het annexeren van gemeenten/andere plaatsen: dat
is iets wat met het huidige bestuur weleens naar boven is
gekomen. Dat is vooral humoristisch voor mijzelf bedoeld,
maar daar kunnen we naar gaan kijken. Dat kunnen we
overleggen met het landelijk bestuur. We gaan dan
inventariseren hoeveel leden er zitten in zo’n plaats en
kijken bij D66.
Activiteiten buiten Leeuwarden en Drachten: daarvoor
moeten we gaan kijken wat de behoeften zijn onder de

leden. Daar kunnen we naar gaan kijken. Het hangt ervan
af waar de actieve leden wonen, wat de opkomsten gaat
zijn. Het is leuk om te kijken naar andere plekken.
Bart: Ik woon in Franeker, daar zijn geen tot weinig leden. Drachten en Leeuwarden zijn de grote
steden met meer leden. Ik vind reistijd niet erg. Maar leden uit de steden mogen ook wel eens
reizen. Want ik rijd ook dus mag dit ook van andere leden worden gevraagd.
Jeroen: Het lijkt me leuk om nieuwe omgevingen te zien, om daar activiteiten te organiseren.
Het is interessant om naar andere plekken te gaan. Over leden die moeten reizen deel ik tot een
bepaalde hoogte met je.

Rfa
Rfa
Kandidaat: Yoël Mahabier
Stan en ik zijn TV. Dat betekent dat we eigenlijk inhoudelijk niet te veel in de AAV willen
zitten. Gjalt: Ga staan voor de microfoon. Motie van orde. 8 stemmen voor, 2 stemmen
tegen en 1 digitale stem voor. Aangenomen.
Afgelopen halfjaar ben ik bestuurslid Organisatie geweest bij de JD Fryslan. Ik ben een
ervaren lid begonnen te worden. Ik ben eerst voorzitter geweest, toen secretaris en nu
bestuurslid Organisatie. Deze laatste functie is breder geweest dan slechts organisatie.
Het is mooi om mijn ervaring die ik heb opgebouwd binnen de JD in te gaan zetten in
de Rfa. Ik kan op een leuke manier kijken, met een constructieve noot.
Vragen
Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Goed dat je je wil kandideren, maar ik heb toch een vraag:
sluit het niet te kort op elkaar aan, direct van het bestuur
naar Rfa, is het niet te vers? Hoe kijk jij hierop?

Antwoord:

Dit is een wat unieke situatie. Mensen die nu doorgaan in
het bestuur hebben op zich een prettige samenwerking

gehad. Ik kan denk ik adviseren naar het bestuur en de
AAV.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Wij hebben samen in een bestuur gezeten. In die periode
vond ik het lastig met jou kritische gesprekken te hebben,
want jij schiet snel in de verdediging. Hoe kan jij als Rfa
ervoor zorgen dat je niet te snel in de verdediging schiet
en open staat voor kritiek?

Antwoord:

Ik schiet inderdaad snel in de verdediging maar sta echt
wel open voor kritiek. Ik wil de afdeling sterker maken,
goede adviezen leveren aan het bestuur en de leden en
constructief betrokken blijven bij de afdeling.

Naam Vraagsteller:

Jantine

Vraag:

Het is inderdaad wat snel: is het handig of niet om jou nu
in de Rfa te laten zitten. Stel dat het zo is dat meerdere
mensen er zo over denken, hoe zou je daar dan mee
omgaan?

Antwoord:

Weet ik niet. Ik denk nog steeds dat ik objectieve adviezen
kan geven. Ik weet niet of ik over een half jaar nog in
Friesland woon dus mij dan kandideren voor de Rfa is
wellicht niet mogelijk.

Rfa
Kandidaat: Stan Beernink
Ik heb inmiddels een half jaar als Algemeen Secretaris in het bestuur gezeten. Tijdens
mijn bestuursperiode ben ik op landelijk niveau veel bezig geweest met de ICT-transitie,
wat onder andere een nieuw systeem en een nieuwe website inhoudt. Ik stel mij
verkiesbaar voor de Rfa, omdat ik goed advies kan geven aan het bestuur gedurende
deze transitie omdat ik hier goed mee bezig ben geweest afgelopen halfjaar. En ook in
het algemeen op ICT-gebied kan ik denk ik goede adviezen leveren aan het bestuur.

Vragen
Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Leuk dat je je kandideert maar ik heb dezelfde vraag voor
jou: vind je het niet te kort op elkaar aansluiten: bestuur
en Rfa, gezien het feit dat sommige onderwerpen nog vers
zijn?

Antwoord:

Ik denk juist omdat ze nu bezig zijn met de transitie om
mij nu te kandideren, omdat ik heel erg actief bezig ben
geweest met de ICT-transitie, dat ik veel adviezen kan
geven op die gebieden.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Denk je dat het een wijze keuze is om Rfa te doen nadat jij
maar een halfjaar ervaring hebt in het bestuur? Denk jij
echt dat jij die mensen kan adviseren? Misschien is het
nog een idee om een jaar lang bestuur te gaan doen in
plaats van nu Rfa te gaan doen.

Antwoord:

Ik heb inderdaad maar een halfjaar ervaring, maar
daarbuiten heb ik veel ervaring met de ICT. Ik ben bekend
met de systemen. Ik denk dat ik alsnog ondanks mijn
halfjaar ervaring goed advies kan geven op dat soort
gebieden.

Rfa
Kandidaat: Sjirk Bruinsma
Ik heb veel ervaring. Ik ben op dit moment voorzitter van de Rfa, al 3 jaar. Het is goed
om de continuïteit te behouden. Ik heb een aantal ideeën wat ik nu wil gaan doen, zoals
de overdracht tussen bestuursleden verbeteren. Ik ben natuurlijk altijd bereikbaar voor
het bestuur om persoonlijk contact te hebben, hoe het gaat, wat er speelt. Die rol wil ik
graag blijven vervullen.

Vragen
Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Fantastische kandidaatstelling, je hebt veel geholpen.
Maar: je sprak over het behouden van de continuïteit in de
Rfa, maar als je bijvoorbeeld ooit besluit om niet meer lid
te worden van de Rfa? Heb je ook plannen om die
continuïteit te bewaren in de Rfa na jouw vertrek?

Antwoord:

Over de continuïteit na mijn vertrek: dat is een goede
vraag. Daar heb ik nog niet eerder over nagedacht. Op dit
moment speelt dat nog niet, ik ben nog niet van plan weg
te gaan uit Friesland. Dat moet wel goedkomen dus. Op
het moment dat ik wegga uit Friesland zal ik ernaar gaan
kijken.

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Jij doet de Kasco en de Rfa. Heb je wel genoeg tijd voor
beide functies?

Antwoord:

Of ik er genoeg tijd voor heb: ik moet gaan kijken hoe ik
mijn tijd beter kan besteden. De Kasco is in mijn mening
niet heel veel werk. En de Rfa kost ook niet veel tijd.

Rfa
Kandidaat: Bart van Wijk
Ik ben twee jaar lang een beetje onzichtbaar geweest. Ik zit nu in de gemeenteraad van
Franeker. Ik wil nu weer wat doen voor de JD. Doordat ik twee jaar afstand heb
gehouden denk ik dat ik beter kan geven doordat ik er niet meer zo dicht op zit. Ik ben
ook trainer, wat meehelpt voor het goed advies kunnen geven aan het bestuur. Je kan
me ook altijd bellen, ik ben altijd bereikbaar. Ik ben een ervaren lid. Stem voor.
Vragen

Naam Vraagsteller:

Gjalt

Vraag:

Zou je je zonnebril af willen doen?

Antwoord:

Dat zal ik doen.

Naam Vraagsteller:

Sjirk

Vraag:

Ik denk dat Bart een hele goede toevoeging zou zijn. Bart
is pragmatisch en is van het oplossen van dingen. Dat is
een goede combinatie met mij die meer van de regels is
en het vastleggen van dingen en zo.

Antwoord:

Naam Vraagsteller:

Janne

Vraag:

Ik ben ook heel blij met jouw kandidaatstelling. We gaan
een verkiezingsjaar in. Wat denk jij als raadslid mee te
geven aan het bestuur?

Antwoord:

Hier in Friesland vind ik het sws lastig als D66: het is
moeilijk om hier het sociaal-liberale geluid te laten landen.
Ik wil het bestuur meegeven: ondanks dat je heel veel
tegenslagen krijgt moet je veel energie halen uit de te
boeken successen. Geef gas en blijf gas geven.

KasKo
KasCo
Kandidaat: Tim Miedema
Ik wil wat doen om te helpen bij het voortbestaan van de JD Fryslân. Ik heb verstand van
financiën: ik heb er op school extra vakken over gehad, over de balans en zo. Ik ben kort
financieel voorzitter van de JD Fryslân geweest. Ik wil actief blijven. Daarom stel ik mij kandidaat
voor de KasCo.

Vragen

KasCo
Kandidaat: Sjirk Bruinsma
Ik wil mijn functie als Kascolid graag behouden. Ik heb veel ervaring met de Kasco, hier en bij
D66. Het is goed dat we dat behouden. Reglementair moeten we minstens twee Kascoleden
hebben.

Vragen
Naam Vraagsteller:

Stan

Vraag:

Sjirk is een uitstekend Kascolid: hij is goed en ik heb veel
aan hem gehad. Stem dus voor.

Antwoord:

Naam Vraagsteller:

Nico

Vraag:

Je zei dat je een kwartet wil worden, maar waar ben je dan
allemaal Kascolid?

Antwoord:

Hier Kascolid (JD Fryslân), in Smallingerland D66 Kascolid,
en D66 Fryslân ook Kascolid.
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