
Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 21 september 

2022 

20.12 Opening AAV door voorzitter 

Installeren Technisch Voorzitter en SNC   

De Technisch Voorzitter: Nico, en de Stem- en Notulencommissie: Silke en Barbara, 

worden per acclamatie aangesteld. 

 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt met een extra punt voor de kaskommissje per acclamatie 

aangenomen. 

 

 

Vaststellen notulen AAV 6 juni 2022  

De notulen van de AAV van 6 juni 2022 worden per acclamatie aangenomen. 

 

 

Mededelingen vanuit het bestuur 

We moeten om 22.00 weg zijn uit de locatie. Lustrumweekend is geannuleerd 

helaas. Bestuur is daarbij erg teleurgesteld en het bestuur wil zijn excuses 

aanbieden.  

Sjirk dient een motie van orde in om de RFA en Kascommissie voor de (vragen van) 

de bestuursverantwoording te doen. Het bleek al zo te zijn.  

 

Verantwoording Bestuur Bloembergen 

Voorzitter – Anne Bloembergen 

 

Lieve JDF’ers, 

 

Ik schrijf dit met een gemengd gevoel. Aan de ene kant ben ik supertrots op mijn 

bestuur en dat we er ondanks meerdere tegenslagen toch het beste van hebben 



gemaakt. Aan de andere kant is het jammer dat ons jaar alweer voorbij is en had ik 

nog veeel meer willen doen. Het was een jaar met ups downs: een jaar waarin we 

afscheid moesten nemen van een bestuurslid (maar er ook een topper bij kregen), 

we soms een activiteit hebben moeten annuleren wegens te weinig belangstelling, 

we lekker actief aan het campagnevoeren zijn geweest en opnieuw te maken kregen 

met coronaregels. We zijn onszelf tegengekomen, we hebben gelachen en we 

hebben geleerd. Het maakt mij ontzettend trots dat de helft van bestuur 

Bloembergen terugkeert in bestuur Venema. Het is een opluchting te zien dat er toch 

weer een compleet bestuur staat en ik kijk er naar uit om met ze samen te werken 

vanuit de RFA.  Ik kijk nu al uit naar leuke nieuwe activiteiten en hoop dat we toch 

meer mensen kunnen samenbrengen.  

Jongens, het ging niet altijd zoals we zouden willen en hoopten, maar aan de sfeer 

lag het niet!  

 

Tot ziens! 

 

Anne. 

 

 

Algemeen Secretaris – Steffan Venema 

Hey hey, 

 

Het bestuursjaar 2021-2022 komt vanaf tot haar eind en daarbij eindigt mijn rol als 

Algemeen Secretaris en start mijn (half) jaar als voorzitter van onze mooie afdeling. 

Afgelopen jaar was in mijn perceptie een lastig jaar. Het opstarten als bestuur verliep 

moeizaam met eerst een penningmeester die er mee stopte en toen we net waren 

begonnen volgde het bestuurslid Politiek & Pers. Toen we na die tegenslagen 

eindelijk een beetje waren opgestart stond de volgende tegenslag alweer voor de 

deur: weer een lockdown. In die periode was voor mij de motivatie ver te zoeken en 

dat was terug te zien in hoe ik presteerde als algemeen secretaris. Ik was vaak laat 

met mijn taken en dat remde ook de rest van het bestuur, daar bied ik mijn excuses 

voor aan. Tussen april en juli ging het een stuk beter en hebben we ook een aantal 

leuke activiteiten kunnen organiseren. In die periode stonden we ook voor de lastige 

taak om een nieuwe bestuur voor komend jaar te vinden, maar dat is zoals jullie 

vandaag zullen zien gelukkig gelukt!  

 

Ik wil graag mijn medebestuursleden bedanken voor de gezellige tijd samen en kijk 

uit naar het komende jaar! 

 

Groetjes, 

Steffan 

 

 

 



Penningmeester – Stefan Melein 

Mijn eerste actief jaar bij de JD, en gelijk ook mijn eerste bestuursjaar. Na mijn 

eerste AAV, vorig jaar rond hetzelfde tijdstip, begon ik met frisse moed, 

enthousiasme, maar ook een tikje zenuwachtigheid. Ik vond het natuurlijk leuk om 

ergens aan mee te doen, maar ik had nog niet echt door wat dat allemaal zou 

inhouden, en hoe dat zich vorm ging geven. Wat de taken van een Penningmeester 

zou zijn, behalve dat je breed gezegd verantwoordelijk bent voor het geld, wist ik 

eigenlijk ook niet heel goed. Dat twee maanden na mijn allereerste AAV het land 

weer op slot ging, was dan ook een ontzettende domper, en voor mijn gevoel is dat 

een spook geweest die onze afdeling voor de rest van het bestuursjaar een beetje 

heeft achtervolgt. Toch kijk ik vooral met veel goede herinneringen terug naar dit 

afgelopen bestuursjaar. Ik heb kennis gemaakt met de JD als organisatie, ik heb 

ervaringen opgedaan en ik heb natuurlijk samen mogen werken met een ontzettend 

leuk en hecht bestuur. Vooral het zomercongres was voor mij een highlight, en heeft 

mij enthousiast gemaakt voor het doen van een vervolgjaar, maar dan als lid Politiek 

& Pers, waar ik hoop dat ik meer eigen invulling kan brengen. Dat niet alles dit jaar 

perfect liep, vind ik niet super verbazend, en ik denk ook niet dat wij als bestuur 

onszelf teveel daarvan de schuld te hoeven te geven Desalniettemin denk ik dat wij 

als bestuur kunnen spreken van een naar omstandigheden succesvol en leerzaam 

jaar. 

 

Motie van Orde van Steffan de bestuursverantwoording van evert wordt uitgesteld naar op 

het moment dat hij er is. Evert kwam net na het praatje van de RFA binnenlopen. 

 

Bestuurslid Politiek & Pers – Evert Bok 

Hallo allemaal! Ik ben de afgelopen één derde jaar Pers & Politiek geweest van onze 

mooie afdeling. Zelf ben ik later ingestapt, door het stoppen van een ander. De 

eerste paar maanden van het afgelopen bestuursjaar heb ik dan ook niet 

meegemaakt. Wat betreft de maanden dat ik er wel was kan ik kort zijn, als 

penningmeester heb ik meer Pers & Politiek gedaan, dan in de functie zelf. Mijn 

belangrijkste rol bij het bestuur was het ondersteunen van de rest en het meedenken 

bij uitdagingen. Dat heb ik met plezier gedaan. De volgende P&P, Stefan, wens ik al 

het succes toe. Voor het nieuwe bestuur, het zal een mooi jaar vol nieuwe 

ervaringen worden. Veel succes en plezier 

 

Groet,  

Evert Bok 

 

 

RFA 
20 september 2022, 

Fryslân Beste leden, 

 



Op de dag dat deze brief geschreven werd was het Prinsjesdag. Een dag vol tradities en 

vooruitblikken naar de toekomst. Deze update van de Ried fan Advys is inmiddels zijn eigen 

traditie geworden, ter voorbereiding op een even traditiegetrouwe AAV waarin een nieuw 

bestuur het stokje over zal nemen en haar beleidsplan presenteert. Bij die traditie hoort ook 

verantwoording afleggen over het verleden en reflecteren op hoe we ervoor staan. Dat is 

ook aan ons als RfA.  

 

Ons eigen functioneren 

De RfA heeft op dit moment vijf leden. Toch lukt het ons vaak niet om aanwezig te zijn op 

activiteiten. De betrokkenheid bij de afdeling neemt af mettertijd. Aan de ene kant is dat 

begrijpelijk. We volgen nieuwe studies, krijgen nieuwe banen en ontwikkelen een ander 

sociaal leven, waarin niet altijd ruimte is voor de afdelingsactiviteiten. Aan de andere kant 

beperkt dat ons functioneren als RfA. We zijn minder goed op de hoogte van de dagelijkse 

gang van zaken als in eerdere jaren. We hopen dan ook dat de nieuwe leden die we mogen 

verwelkomen, Anne en Jeroen, een impuls aan de activiteiten van de Ried fan Advys 

kunnen geven. Daarvoor organiseren we binnenkort een eerste moment om elkaar te 

ontmoeten. 

 

De stabiliteit van het bestuur  

Het valt op dat we weinig actieve leden hebben en dat ons ledenaantal steeds verder daalt. 

Dat maakt niet alleen het vormen van een nieuw bestuur een lastige uitdaging, het maakt 

ook het zijn van bestuurslid minder aantrekkelijk. Zij organiseren activiteiten om jongeren te 

betrekken bij de politiek, zodat jongeren zich kunnen ontplooien op een plek waar inhoud en 

gezelligheid hand in hand gaan. Maar daarvoor moeten mensen wel op komen dagen. Het is 

demotiverend voor het bestuur als er weinig leden betrokken zijn bij de afdeling. We zijn 

bang dat dat impact kan hebben op de stabiliteit van het bestuur en de afdeling als geheel. 

Iemand zal de handschoen op zich moeten nemen om de afdeling weer uit het slop te halen. 

We denken als RfA graag mee hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.  

Het functioneren van het bestuur  

Het bestuur heeft veel tijd en moeite gestopt in het organiseren van activiteiten, waaronder 

een geslaagde aanwezigheid op Leip! en helaas een afgelast Lustrumweekend. Het 

aflassen van het Lustrumweekend en het geld dat daarmee is verloren is bovenal enorm 

zonde. We weten dat het bestuur zich daarvan bewust is. Het is nu van belang om daar 

lessen uit te trekken voor de toekomst en die actief met opvolgers te delen.  

 

We geven ook graag mee dat het bestuur zich aan het afdelingsreglement zou moeten 

houden, bijvoorbeeld over het tijdig aankondigen en verstrekken van stukken voor de AAV. 

  

De tevredenheid bij de leden  

Het is lastig om te peilen hoe tevreden leden zijn als zij er niet zijn. Dat is toch een beetje als 

nieuws kijken op een zwart beeldscherm, je wordt er niet veel wijzer van. Het bestuur doet er 

goed aan om te peilen welke behoefte er is onder de leden voor wat het bestuur doet. 

Daarbij is het ook mogelijk dat leden misschien wel minder, maar wel kwalitatief 

hoogwaardige activiteiten zouden willen, activiteiten op andere dagen in de week of dat zij 

samen met andere pjo’s of afdelingen activiteiten zouden willen zien. Maar ook buiten de 

activiteiten zouden leden wensen kunnen hebben, bijvoorbeeld over de politieke output 

richting de media.  



We kunnen concluderen dat het nieuwe bestuur voor een grote uitdaging staat. Om de 

afdeling uit het slop te trekken én, ook niet onbelangrijk, zoveel mogelijk JD’ers hoog op de 

lijst te krijgen voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2023. Daar komt bij dat we nog 

steeds werk aan de winkel hebben om te zorgen voor een sociaal veilige vereniging en 

ervoor te zorgen dat een sociaal veilige cultuur altijd wordt overgedragen aan een nieuwe 

generatie JD’ers. Ook dat zou traditie moeten worden.  

 

Met vooruitstrevende groet en mei golle groetnis,  

Namens de welgewaardeerde leden van de Ried fan Advys, 

 

Sjirk Eildert Bruinsma  

Voorzitter Ried fan Advys JD Fryslân 
 

Naam: Eva 

Vraag: Is er niemand anders dan een witte hetero man die dit kan vertellen? 

Beantwoord door: Sjirk 

Antwoord: Sjirk is momenteel de voorzitter van de RFA, maar wil met liefde zn 

plekje afstaan (aan een niet witte hetero man) 

 

Kasco 

Sjirk: Er zijn een paar dingen die niet perfect zijn gegaan in de boekhouding: 

- Van een uitgave op 16-04 ontbreekt een declaratieformulier, maar is er wel een 

bonnetje. De penningmeester zal ervoor zorgen dat dat wordt gerectificeerd.  

Van een uitgave op 02-05 ontbreekt een bonnetje van de Jumbo. Het was voor een 

training moties schrijven, te weten 2,80 voor Tony’s Chocolony voor de trainer. We 

kunnen ervan uitgaan dat het klopt.  

 

Verder is het Lustrumweekend niet doorgegaan. Dat is ontzettend jammer. We 

hebben er €525,00 mee verloren. Een les voor de toekomst is om wel een 

annuleringsverzekering te nemen. Het is ook zonde dat het samenviel met het 

congres. We kunnen verder beter peilen waar de behoefte ligt.  

 

Verder koopt de afdeling soms bitterballen. Dat moet wel gebeuren in lijn met 

landelijk beleid.  

 

Verder moet de boekhouding echt beter en worden gedigitaliseerd. Dat kan in E-

boekhouden waar we een abbonement op hebben. Eva vult aan dat er wordt betaald 

voor een e-boekhoudssysteem, maar dat de e-boekhouding nog niet wordt gebruikt. 

Dat moet in het volgend bestuur beter.  

 

Naam: Janne 

Vraag: Kon er iemand anders die niet een witte hetero man is spreken? 

Beantwoord door: Sjirk 

Antwoord: Er is ook iemand anders van de kasco, maar toen degene mij vroeg of ik 

het wilde voorlezen heb ik ja gezegd.  



 

Naam: Jeroen 

Vraag: Hoe zit dat het met het e-boekhoudsysteem? 

Beantwoord door: Sjirk 

Antwoord: Niet in e-boekhouden, er was een landelijk excelsysteem (waar 

JDFryslan niet aan heeft bijgedragen), maar nu hebben we wel weer het 

boekhoudsysteem, maar daar is het niet in overgezet. 

 

Naam: Tim 

Vraag: Is er een plan om nieuwe mensen te werven voor de kasco 

Beantwoord door: Sjirk en Eva 

Antwoord: roepen mensen op om zich aan te sluiten bij de kasco (allemaal doen!) 

 

Vragen aan het bestuur 
 

Naam: Eva 

Vraag: Ik vind jullie heel negatief, kunnen jullie elkaar een compliment geven.  

Beantwoord door: Iedereen 

Antwoord Evert: Anne is super gedreven en wilt altijd alles doen voor de 

vereneging. 

Antwoord Stefan: Anne heeft het levend gehouden, steffan bedanken voor dat hij 

elke keer iets heeft kunnen organiseren en Evert was super gezellig bij  

Antwoord Steffan en Anne: wachten tot het punt afscheid 

 

Naam: Janne 

Vraag: Wat voor lessen zou je meenemen/ wat heb je geleerd? 

Beantwoord door: Evert 

Antwoord: Ik heb het doorzetten geleerd. Leuke, frisse ideeen verzinnen en het dan 

ook geheel uitvoeren.  

Antwoord Stefan: meer aandacht aan zn taken en dingen op tijd plannen 

Antwoord Steffan: Dingen verder vooruit plannen, zoals activiteiten. Daarnaast is 

het heel belangrijk om te kijken hoe de leden actief kunnen worden. 

Antwoord anne: Leidende positie was nieuw, is zichzelf daarin ook tegen gekomen. 

Vond alle D66 connecties opdoen heel leuk en heeft geleerd om door te zetten (ook 

als het even tegen zit).  

 

Naam: Jeroen 

Vraag: Vraag over e-boekhouding; waarom is het daar niet ingevoerd? 

Beantwoord door: Stefan 

Antwoord: Niet echt een goede reden. Zag het zelf niet als zn prioriteit. Was er zelf 

niet goed mee bezig.. 

 

Naam: Janne 

Vraag: Wat wil je meegeven aan het nieuwe bestuur? 



Antwoord Anne: Plan ver vooruit, maak een jaarplanning. Investeer in teambuilding 

en dat je goed met zn 5en samenwerkt.  

Antwoord Steffan: Aan secretaris wordt meegegeven om strak op deadlines te 

zitten. Is iets wat Steffan zelf graag beter had willen doen. 

 

Naam: Sjirk 

Vraag: Hoe gaat het met het fysieke overdrachtsboek? 

Antwoord: Is tijdens het bestuursweekend vorig jaar zoekgeraakt, dus die wordt 

opnieuw gedrukt en overgedragen 

Steffan: Vult aan dat hij wel een gedrukte versie ervan heeft, die ingebonden is.  

Sjirk: Neem aan dat er een keuze is vanuit het bestuur hoe dat wordt gedaan.  

Vervolgvraag Jeroen: Heeft het vorig jaar afgedrukt op kosten van de afdeling. Dat 

bedrag is uiteindelijk niet terugbetaald door onder andere miscommunicatie. Als jullie 

het nu weer willen drukken, wie gaat het betalen? 

Antwoord Anne: Anne wil dit zelf betalen, omdat zij hem heeft kwijtgeraakt 

 

Naam: Janne 

Vraag: Sprak in de appgroep zich uit tegen ON en noemde toen het woord 

‘gadverdamme’. Die werd daarover aangesproken door een random ‘lid’. Later bleek 

dit geen lid te zijn. Hoe gaat het bestuur daarmee? 

Beantwoord door: Steffan 

Antwoord: Goed om daar wellicht met het nieuwe bestuur naar te kijken 

Vervolgvraag Eva: Is misschien sowieso goed om daar vanuit het oogpunt sociale 

veiligheid naar te kijken.  

Steffan: Eens 

Jeroen: Hoe is het gebeurd dat deze persoon in de groep is gekomen? 

Anne: Ze kreeg een appje uit de JD Groningen dat het nieuwe leden waren voor 

hen. Toen hebben ze hem toegevoegd.  

Steffan: De link voor de appgroep staat onderaan de nieuwsbrief, maar dit 

specifieke geval is niet daardoor gekomen.  

 

Naam: Janne 

Vraag: Er is ergens nog een deksel van het randstaddebat. Wat gebeurt daarmee? 

Beantwoord door: Anne 

Antwoord: Dat lid heeft het al 3 jaar, maar wil het pas teruggeven als een lid van LH 

langskomt en het Fries volkslied zingt 

Steffan: Dat lid eindigt straks als lid door leeftijd. Ze willen er dan wel naar kijken.  

Vervolgvraag Eva: Aangifte doen? 

Steffan: Vindt hij een drastische stap, aangezien de politie er toch niks mee gaat 

doen. Diplomatie is misschien de beste weg 

 

Naam: Sjirk 

Vraag: Hoe kijkt het bestuur terug op het lustrum dat niet doorging en welke lessen 

haalt zij daaruit 



Beantwoord door: Anne 

Antwoord: Kijkt er teleurgesteld op terug. Heeft er zelf veel tijd en moeite in gestopt. 

Achteraf denken ze dat ze het in de verkeerde volgorde hebben gedaan. Ze was 

begonnen met het boeken boerderij en ze hadden eerst een save the date moeten 

sturen naar de leden. 

Steffan: Denkt dat het belangrijk is voor het bestuur om na de verkiezingsaav de 

aandacht niet te laten verslappen. Dat is hierbij wel gebeurd. Hierdoor kwam het 

lustrum een beetje in nood.  

Vervolgvraag Sjirk: Wat nemen jullie mee van de lessen die de kasco zegt rondon 

het lustrum (peil de behoefte van leden, plan het niet tijdens landelijke activiteiten, 

neem een annuleringsverzekering) 

Stefan: Flexibiliteit is hierbij wel belangrijk en iets om meer naar te kijken. 

Steffann: Kort verhaaltje over of het septembercongres nou wel of niet vroeg 

bekend was.  

Sjirk: en annuleringsverzekering? 

Steffan: Dat telt niet echt voor dit soort omstandigheden, enkel overmacht? 

Eva: Ligt aan de polis 

Sjirk: Vaak kan er wel iets geregeld worden in overleg met de accomodatie 

 

 

Naam: Janne 

Vraag: Begint een vraag of er een nieuw moment komt voor lustrumweekend. Denkt 

dan dat dat beter is bij beleidsplan, stelt dan de vraag wel. 

Beantwoord door: Steffan 

Antwoord: Willen ze wel naar kijken  
 

 

Uitreiking Jantine Meisterprijs 

lief praatje voor eva omdat ze de prijs heeft gewonnen, voor onder andere 

haar inzet om het congres naar Fryslân te halen 

 

Dankwoord: 

wil haar congresteam bedanken (noemt een hele rits namen). Bedankt, 

verantwoord zich waarom het niet is gelukt. Noemt dat ze hebben gejuicht 

toen ze op het juiste aantal kamers zaten.  
 

Pauze start: 20.58 

Hervatting AAV: 21.07 

 

Afscheid Bestuur Bloembergen 



Anne: Ze staan er nu met zn 4en en het zit erop. Anne bedankt iedereen voor 

alle gezelligheid, alle activiteiten. Jullie zijn toppertjes. 

 

Steffan: Wil ook de rol van Anne even benoemen. Anne is altijd degene 

geweest die doorging en die de kar trok. Jij bleef ons leiden en vooruit 

trekken. Soms moesten wij je ontstressen, zoals toen hetbovenkantje van de 

banner weg was of bij het zoeken van het nieuwe bestuur. Je mag super trots 

zijn op hoe het afgelopen jaar is gegaan 

 

Inhamering Bestuur Venema, KasCo & RFA 

 

Steffan Venema is ingehamerd als voorzitter 

Maico Zon is ingehamerd als Algemeen Secretaris 

Tim Miedema is ingehamerd als Penningmeester 

Stefan Melein is ingehamerd als Bestuurslid Politiek & Pers 

Kristian van der Bij is ingehamerd als Bestuurslid Promotie en Ledenwervind 

 

*Het stokje wordt overgedragen*  

 

Sjirk Bruinsma is ingehamerd als KasCo lid 

Eva Wierenga is ingehamerd als KasCo lid 

 

Jeroen Bos en Anne Bloembergen is ingehamerd als RFA lid 

 

 

 

Presentatie Beleidsplan 

 

Stukje van Steffan over het beleidsplan. Die hij zelf heeft, dus ik ben weer 

eens niet aan het notuleren.  

 

Naam: Jeroen 

Vraag: Het bestuur staat nu weer uit 5, maar het bestuur daarvoor maar uit stuk 

minder. Hoe is de overdracht gegaan en hebben jullie het idee dat jullie goed 

voorbereid zijn? 

Beantwoord door: Christaan 

Antwoord:  Loopt voor mij goed. Er is veel nieuw voor hem, maar vooral benieuwd 

Anne: Is nog steeds beschikbaar voor vragen 

Maico: Overdracht ging goed en snel en weet dat hij er langs kan komen bij Steffan. 

Tim: Na lidmaatschap kasco heb ik wel begrip wat er van een penningmeester 

verwacht wordt 



Stefan: Heeft een gesprek gehad met Michiel van landelijk en daarvan heeft hij een 

paar tips gekregen. Dat vond hij fijn  

Steffan: Heeft het afgelopen jaar mee kunnen kijken. Formele overdracht moet nog 

plaatsvinden.  

 

Naam: Eva 

Vraag: Je wil via sociale media meer inzetten op hashtags. Heb je ook nagedacht 

over marktpenetratie, dus van nieuwe markten, bv scholieren ( 

Beantwoord door: Christaan 

Antwoord: Nog niet echt aan gedacht, wil ernaar kijken 

Korte discussie wanneer iemand lid mag worden 

 

Naam: Eva 

Vraag: Politieke discussies worden in de appgroep vaak anagezwengeld door 

Janne. Willen jullie dat ook doen? 

Beantwoord door: Stefan 

Antwoord: Ja wil hij doen. Bedankt Janne. Is van mening dat het aan het bestuur is 

om de appgroep in leven te houden.  

 

Naam: Evert 

Vraag: Ludieke acties: ideeen? 

Beantwoord door: Maico 

Antwoord: Misschien iets met de statenleden 

 

Naam: Janne 

Vraag: Jullie willen focus leggen op PS, maar de waterschapsverkiezingen komen er 

ook aan. Wat willen jullie daarmee doen? 

Beantwoord door: Stefan 

Antwoord: Nog niet echt over nagedacht. 

 
 

Ingediende Voorstellen 

 

ORGANIMO-01 Inhoudelijke kletspraat met de JDF kletspot 

Woordvoerder: 

 

Janne Dam 

 

Mist op de borrels politieke inhoud. Lijkt haar leuk om een 

pot te maken met alle maal stellingen, zodat daarover kan 

worden gepraat/gedebatteerd. Leuk voor nieuwe leden om 

een nieuwe stelling te bedenken. 

 

Bestuur: is enthousiast en neemt het over 

 

Voor Neutraal Tegen 



   

Woordvoerder: Janne: Fysiek is leuker, moet je meesjouwen 

Stemming:  

 

 

 

 

 

 

Sluiting 
 

De AAV is om 21.35 gesloten.  

 


