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Notulen door Sophie den Ouden & Jonah van Lotringen
Opening
De AAV wordt geopend door Annelies Becker om 20:11 uur.
De online uitgebrachte stemmen zijn geldig. Dit is een bestuursbesluit.

Vaststellen technisch voorzitter
Peet Wijnen wordt per acclamatie aangesteld als technisch voorzitter voor deze AAV.
a. Peet is aangesteld.

Vaststellen stem & notulen commissie
Jonah van Lotringen en Sophie den Ouden worden per acclamatie aangesteld als SNC.
a. Jonah en Sophie zijn aangesteld.

Mededelingen
a. Microfoons uit. Vragen kunnen gesteld worden in de chat.
b. Bij de verkiezingen gaan de JD’ers die geen lid zijn van de afdeling Brabant in de wachtruimte.

Vaststellen agenda AAV 04-06-2020
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.
a. Aangenomen

Vaststellen notulen AAV 03-03-2020
De notulen wordt per acclamatie aangenomen.
a. Aangenomen
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Financieel blok
Vraag Eliana: is het mogelijk om dit op een andere manier neer te zetten? Klopt het daarnaast dat
de zaalhuur vier keer zo duur is geworden?
Antwoord Joris S: ja, dit kan anders. Ik heb hier zelf mee geëxperimenteerd, maar het is op deze
manier het meest duidelijk in te zien wat de gemaakte kosten zijn geweest. Dat ze zaalhuur hoger is
uitgevallen heeft ermee te maken dat wij activiteiten hebben georganiseerd samen met andere
PJO’s. De kosten van de zaalhuur zijn toen gesplitst. Toen de begroting werd opgesteld was het nog
onduidelijk hoeveel activiteiten samen met PJO’s georganiseerd zouden worden.
Vraag Eliana: om hoeveel activiteiten gaat dit?
Antwoord Joris S: de avond over kernenergie en de borrel/pitch avond met CDJA.
Aanvullende opmerking Eliana: het is handiger om dit als realisatie op te schrijven in plaats van als
verlies. Het is dan direct duidelijk voor de volgende keer.
Toelichting financiën Joris: ondanks dat de zaalhuur hoger is uitgevallen hebben wij vanwege het
coronavirus ook geld kunnen besparen op borrels. Daarnaast zijn de onvoorziene kosten
ontzettend toegenomen en dit zal ook nog verder toenemen. Omdat de reis naar Luik is
geannuleerd vallen de onvoorziene kosten ook hoger uit. De kosten van het museum hebben wij
weg moeten boeken als onvoorzien. Was geen bonnetje van. Wij wilden niet dat de leden zouden
moeten opdraaien voor deze kosten.
Sprekersbedankjes zijn ook hoger uitgevallen, dit is in overeenstemming met de KasCo gebeurd.
Vraag Wesley: ik hoor Joris zeggen dat wij geld overhouden, maar deze begroting geldt tot 31-122020. Heeft Joris een glazen bol?
Antwoord Joris: Ik heb geen glazen bol. De datum van vandaag had hier moeten staan. De kosten
vallen tot nu toe lager uit.
Vraag Thijs: wanneer is er gekozen om een betaalt ZOOM account aan te schaffen en niet een
andere gratis optie?
Antwoord Joris: wij hadden al een aantal activiteiten georganiseerd met het ZOOM account van
landelijk. Vanwege deze gewenning hebben wij besloten zelf een ZOOM account aan te schaffen. Dit
heb ik ook besproken met de KasCo.

Bestuursverantwoording
Verantwoording Lisanne Cheizoo (pers&politiek)
Ik ben in januari toegetreden tot dit bestuur. Mijn bestuursverantwoording is kenmerkend door
een ontzettend steile leercurve. Ik werd lid van een bestuur dat al een paar rondes met elkaar
hadden gehad. In februari begonnen wij gelijk met een kaderweekend en het congres. Het was een
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hele vuurdoop om lid te worden van een bestuur dat al werkte. Gelukkig ging dit allemaal best wel
goed, mede door de grote evenementen aan het begin. Toen ik werd verkozen wilde ik mij meer
inzetten op de politieke inhoud. Ik heb het politieke team een nieuw leven ingeroepen. Waar zij zich
voorheen voornamelijk focusten op het schrijven van moties, heb ik geprobeerd hen een nog
actievere rol te geven. Dit is goed gelukt en ik ben hier heel tevreden over.
Tip voor volgende politiek en pers: als je inhoud goed zit, kun je goed focussen op de pers.
Verantwoording Joris Sauvé (Penningmeester)
Wij hadden niet voorzien dat dit de situatie zou worden.
Het is lastig om erop toe te zien dat leden voor hun eigen drankjes betalen. Op de borrel in januari is
gebleken dat het maken van gezamenlijke rekeningen niet goed werkt.
Ik heb veel geleerd gedurende mijn bestuursjaar. Ik ben financieel bedreven en vind het leuk om
hier meer inzicht in te krijgen. Wat ik vooral mezelf als verbeterpunt wil meegeven, is dat je
assertief moet zijn om akkefietjes te voorkomen. Dit wil ik de volgende penningmeester graag
meegeven. Het is belangrijk dat je echt goed op de kosten let.
Wat wij nu als footprint hebben in het landelijk congresboek, wil ik dit uit gaan breiden naar
afdelingsbesturen. Dit wil ik doen door afdelingsbesturen te vragen naar hun interesse om het
vervolgens door te zetten.
Verantwoording Joris Hetterscheid (Algemeen Secretaris)
Een halfjaar geleden ben ik vol enthousiasme begonnen als secretaris. Later ben ik de reis naar Luik
gaan organiseren en ik ben heel druk geweest met deze Algemene Afdelingsvergadering.
Daarnaast heb ik het afgelopen jaar de ledenaantallen in kaart gebracht. De lijn van Brabant komt
overeen met de landelijke lijn. Na de verkiezingen zijn de ledenaantallen ontzettend gedaald.
Verantwoording Annelies Becker (Voorzitter)
Het afgelopen jaar was wisselend. Toen de lockdown begon vond ik het moeilijk om te schakelen.
Gelukkig zijn uit de quarantaine ook veel nieuwe, leuke initiatieven gekomen, zoals de boekenclub
van Michiel. Er zijn veel initiatieven binnen onze afdeling genomen, we borrelen veel bij ArnhemNijmegen. Ondanks de lockdown is het een mooi jaar geweest.
Bestuursvragen:
Vraag Tom: kun je wat meer vertellen over die footprint? Kun je hier wat meer over vertellen.
Welke stappen zou je nog qua duurzaamheid kunnen zetten en waar moet je als lid aan denken?
Antwoord Joris S: bij die footprint voer je bepaalde gegevens in die uit het congres zijn gekomen. Ik
wil voornamelijk op basis van de uitgaven van de afdelingspenningmeesters kijken wat de footprint
is. Aan de hand hiervan kun je advies geven over wat te doen om de impact te verlagen.
Vraag Ruben: hoe vonden jullie de trainingen gaan en hoe reflecteren jullie hierop?
Antwoord Annelies: januari was een ontzettend drukke tijd en in februari vond het kaderweekend
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al plaats. Wij hadden geen tijd voor een bestuursweekend. Eind maart zou ons bestuursweekend
plaatsgevonden hebben. Dit kon niet doorgaan, was echt een gemis in ons bestuur. Wij hebben dit
opgelost met evaluatie gesprekken. Sinds deze gesprekken ging het veel beter met eerlijke
communicatie en leerdoelen.
Ruben: ik bedoel de trainingen voor de leden.
Antwoord Lisanne: binnen onze afdeling is er altijd wel behoefte naar trainingen. Ik denk juist dat
wij heel tevreden zijn over de verscheidenheid van de trainingen en hoe hierop is gereageerd. Wij
zijn niet alleen aan het zenden geweest, maar hebben ook veel teruggekregen.
Vraag Eliana: in mijn beleving zitten wij altijd in gratis zalen. Waarom is hier niet voor gekozen?
Antwoord Joris: dit is in samenwerking geweest met D66 Eindhoven. Hetzelfde geldt met de
activiteit in samenwerking met de JS en DWARS. Je splitst dan de kosten en krijgt meer
mogelijkheden. We hadden voor een gratis locatie kunnen kiezen, maar door de samenwerking met
andere organisaties werd ook een hogere opkomst verwacht. We hadden dus meer ruimte nodig.
Vraag Eliana: is geprobeerd een deal te sluiten met de desbetreffende situatie? Kan dit geld niet
beter naar bitterballen?
Antwoord Joris S: wij zijn hier de tweede partij in geweest. Toen een andere PJO het voortouw nam,
hebben wij netjes ons deel betaald. In de gevallen waar het hier om gaat hadden wij niet de keuze
om deals te sluiten.
Vraag Jelle: Annelies, waar ben jij het meest trots op na 1,5 jaar bestuur?
Antwoord Annelies: de nieuwjaarsspeech op de D66 borrel. Ik vond dit ontzettend spannend maar
het is redelijk goed gegaan.
Vraag Thijs: Hoe werd er aan een actief ledenbeleid gedaan?
Antwoord Joris S: Joris keek regelmatig op het D66 systeem. Telkens als er een nieuw lid bij kwam,
stuurde Joris een appje. Wij zijn actief bezig geweest met het benaderen van nieuw leden. Ik heb op
een gegeven moment ook skype-afspraken gemaakt met nieuwe leden en dit werkte heel goed.
Vraag Wesley: waarom worden bepaalde mensen verwijderd aan de appgroep?
Antwoord Annelies: dit is geen recent beleid, het viel ons al langer op. In bestuur Becker I werd al
nagedacht over hoe wij dit wilden aanpakken. Op het kaderweekend in maart heb ik dit op tafel
gegooid bij de andere voorzitters en andere voorzitters hebben het beleid dat zij leden die te oud
zijn, verhuist of niet-actief uit de appgroep gooien.
Dus: te oud, niet meer in Brabant wonend, niet actief bij de activiteiten = uit de appgroep.
Vraag Wesley: Leiden-Haaglanden heeft 163 mensen in hun groepsapp. Wat zijn de voorbeelden?
Antwoord Annelies: wat op een kaderweekend wordt besproken is vertrouwelijk. Ik doe hier geen
uitspraken over.
Vraag Ruben: ik wil graag weten wat het bestuur heeft gedaan om te voorkomen dat leden
weglopen naar andere afdelingen?
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Antwoord Annelies: wij proberen onze activiteiten zo in te delen dat wij iets hebben voor zowel
oude als nieuwe leden. Online is het moeilijk dit te organiseren. De balans is nu lastiger te vinden.
Vraag Thijs: waarom is vandaag gekozen de vergadering online te organiseren terwijl wij 1 juli
weer met 30 mensen bij elkaar mogen komen?
Antwoord Annelies: wij willen leden een bepaalde zekerheid en weten waar we aan toe zijn. Het is
moeilijk een zaal te vinden met ruimte voor meer dan 30 mensen waar je 1,5 meter afstand kunt
bewaren. Het is ook duurzamer!
Vraag Thijs: wat heeft het bestuur gedaan en geprobeerd om ervoor te zorgen dat de oude en
nieuwe leden wat meer met elkaar gaan mengen? Uiteindelijk zijn wij 1 afdeling.
Antwoord Annelies: op de AAV in maart hebben wij een open enquête gehouden. De groepjes
werden een mix van oude- en nieuwe leden. Hier zijn veel dingen uitgekomen. Veel mensen vinden
de combinatie van een borrel en iets inhoudelijks het fijnst. Het samen werken in groepjes met
oude- en nieuwe leden werd enorm gewaardeerd.
Een goed voorbeeld is het politiek team. Dit team bestaat uit zowel oude als nieuwe leden.
Vraag Eliana: hoe willen jullie herinnert worden?
Antwoord Lisanne: ik wil actief blijven in het politieke team en ik wil ook herinnert worden als
iemand die hier actief in was.
Antwoord Joris H: ik hoop dat mensen mij herinneren als iemand die open staat voor leden en
ideeën. Ik hoop ook dat mensen vinden dat ik mijn taken goed heb uitgevoerd.
Antwoord Joris S: veel leden van buiten onze afdeling kunnen betrekken. Ik hoop dat mensen mij
als vernieuwend hebben gezien en zo zou ik graag herinnert worden. Voor mezelf en ook naar
anderen toe heb ik duidelijkheid proberen te krijgen in de begroting. We zijn het avontuur
aangegaan samen.
Antwoord Annelies: ik wil graag herinnert worden als het bestuur dat Brabant wat positiever op de
kaart heeft gezet. Wij stonden bekend als een zure afdeling met een klein bestuur. Wij hebben veel
tijd gestopt in Breda en het verdelen van activiteiten over verschillende steden, meegedaan met de
crazy 88, veel moties ingediend, de afdelingsprijs gewonnen op het kaderweekend. Wij hebben ons
weer goed op de kaart gezet. Ik hoop dat de leden vinden dat ik goed mijn best heb gedaan. Ik heb
geprobeerd altijd enthousiast te zijn en alle leden aan te spreken. Er blijven altijd verbeterpunten
maar ik hoop dat mensen zien dat ik mijn hart en ziel in het bestuur heb gestopt het afgelopen jaar.
Vraag Ruben: Ik hoor dat de hall of fame gaat verdwijnen. Wat ga jij meegeven aan het volgende
bestuur om de voorgaande besturen in ere te houden?
Antwoord Joris H: de huidige website uit je hoofd leren zodat je iedereen kunt aanbidden.

Presentatie kandidaten Afdelingsbestuur
Kandidaatstelling Politiek en Pers: Marit Kroese
Toelichting: ik wil heel graag Lisanne’s lijn voortzetten. Brainstormen over ons gedachtegoed……
Vraag Liselot: het zijn gekke tijden met digitale interviews en activiteiten. Hoe kijk jij aan tegen het
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online actie voeren en hoe gaan wij dit vorm geven?
Antwoord Marit: met een facebook campagne kan veel bereikt worden. Ik hoop natuurlijk dat we
snel weer echt de straat op kunnen. Omdat ik niet veel ervaring heb binnen specifiek de JD, wil ik
ook graag hulp vragen aan landelijk.
Vraag Annelies: D66 probeert ons vaak in te zetten om te flyeren voor hun. Wij vonden dit soms
best lastig, want wij willen dit natuurlijk voornamelijk voor de JD doen. Hoe ga jij hier de balans in
vinden?
Antwoord Marit: ik wil vooral de JD stempel erop zetten. De balans moet gevonden worden tussen
D66 helpen en specifiek voor de JD campagne voeren.
Vraag Lisanne: verdieping is moeilijk te bereiken bij nieuwe onderwerpen. Heb jij een idee hoe je
dit wil aanvliegen in de toekomst?
Antwoord Marit: Ligt aan hoe je de meeting met politiek team maakt. Als je doel stelt om bijvoorbeeld
iets te schrijven. Valt veel weg
Kandidaatstelling Organisatie: Tom Urbaschek
Toelichting: ik wil mij voornamelijk gaan focussen op de inhoud, hier ligt mijn interesse. Ik ben ook
lid van het politieke team. Ik heb gemerkt dat het stuk inhoud belangrijk is voor de JD. Ik wil de
activiteiten graag lokaal houden, maar Brabant moet ook echt op de kaart worden gezet. Ik wil
graag sprekers uitnodigen die op nationaal en/of internationaal niveau impact hebben. Ik denk dat
wij ons als bestuur ook moeten focussen op de dingen die minder gingen. Ik heb vernomen dat het
maken van promotie filmpjes niet gelukt is. Ondanks dat dit niet mijn functie is, wil ik hier graag
een steentje aan bijdragen.
Als laatste punt wil ik graag benoemen dat interne samenwerking belangrijk is. Niet alleen binnen
het bestuur, maar ook met andere afdelingen. Op deze manier kunnen grotere activiteiten
georganiseerd worden.
Vraag Wesley: Zeeland is ook een onderdeel van JD Brabant. Ga je hier ook activiteiten over
organiseren?
Antwoord Tom: de relatie tussen Brabant en Zeeland is zeker belangrijk. Ik denk dat activiteiten
niet om Zeeland moeten draaien, omdat de meeste leden toch uit de omgeving Brabant komen.
Vraag Eliana: Hoe zie jij de relatie tussen de JD en D66?
Antwoord Tom: Denk dat we verschil beter kunnen benadrukken bijvoorbeeld in het werven van
nieuwe leden. Als je telefoontje van D66 krijgt om te flyeren, zou ik dat doen maar dan ook JD daarin
voorin zetten.
Eliana: Heb je wel eens geflyerd?
A: Volgensmij een keer.
Eliana: Als je flyert is het wel lastig grote boodschap over te brengen maar wel goed om over na te
denken.
A: Zal daar over nadenken.
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Kandidaatstelling Penningmeester: Bart Kessels
Toelichting: Ik studeer bedrijfseconomie in Tilburg en ik hoop morgen mijn laatste tentamen te
maken. Ik ben sinds januari lid van de JD Brabant, dus ik heb nog niet zoveel fysieke activiteiten
kunnen mee maken. Ik ben wel een aantal keer samen gekomen met het politieke team.
Ik heb mij gekandideerd voor de rol van penningmeester. Het sluit goed aan bij mijn studie en het is
een mooie kans om dit in de praktijk te brengen. Joris heeft al veel goed werk gedaan door posten
op te splitsen, zodat alles inzichtelijker is.
Wellicht dat ook interesse is in het duurzaamheidsproject van Joris S. Al met al kijk ik er naar uit om
met de andere bestuursleden aan de slag te gaan en iedereen in het echt te ontmoeten.
Vraag Liselot: wat vind jij van bitterballen? Mag dit gefinancierd worden vanuit de afdeling?
Antwoord Bart: tot op zekere hoogte wel.
Vraag Liselot: ga jij je met de twinning bemoeien als penningmeester? Ga je mee op twinning?
Antwoord Bart: ik neem aan dat ik hier zeker in betrokken ga worden. Als het kan ga ik zeker mee
op twinning.
Kandidaatstelling Algemeen Secretaris: Goan Booij
Toelichting: het lijkt mij leuk om achter de schermen bezig te zijn. Ik hoop benaderbaar te zijn voor
de leden en door te gaan met het werven van nieuwe actieve leden. Uit ervaring weet ik dat dit goed
werkt. Het doel is om de ledenaantallen van Brabant weer te laten groeien. Ik denk daarnaast dat ik
genoeg kennis heb om de nieuwe website die eraan komt op rolletjes te laten lopen.
Vraag Liselot: je woont in Bergen op Zoom en de meeste activiteiten. Het is ver reizen naar de
meeste activiteiten, ga je wel veel aanwezig zijn?
Antwoord Goan: Ik ben zeker bereid om op en neer te reizen. Ik heb dit meegenomen in mijn
overweging om mij te kandideren.
Vraag Annelies: ik heb zelf een chaos van alles gemaakt als secretaris, hoe gestructureerd ben jij?
Antwoord Goan: mijn bureaublad is mooi en ik werk vrij gestructureerd. Tijdens mijn studie heb ik
ook een aantal keer een website moeten maken, ik ben zeker geen digibeet.
Vraag Bram: je wordt opgenomen in de Babbelaars groep. Begrijp je Zeeuws?
Antwoord Goan: Ik heb vrienden in Toolen, dus komt goed. Ik wil wel benadrukken dat ik geen
Zeeuw ben.
Vraag Chris: heb je een filosofie master?
Antwoord Goan: ik ga aankomend jaar de premaster doen.
Chris stelt een vervolgvraag over een bitterbal.
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Kandidaatstelling Voorzitter: Joris Hetterscheid
Toelichting: ik wil aankomend jaar voorzitter worden van de JD Brabant. Het lijkt mij ontzettend
leuk om te doen en ik denk dat ik veel kan leren. Ik kandideer mij voor een jaar omdat dit beter is
voor de stabiliteit van de vereniging, Het lijkt mij ook gewoon heel leuk om een heel jaar voorzitter
te zijn!
Dit jaar zijn de verkiezingen en hier hoort een campagne bij. Ik heb een campagneteam opgericht en
samen met het bestuur en dit team ga ik de campagne voorbereiden. Ik hoop dat veel mensen
willen meedenken.
Daarnaast wil ik ook graag focussen op nieuwe leden. Ik denk dat komend jaar een jaar is waar wij
veel nieuwe leden kunnen aantrekken. Dit is heel belangrijk. De beste manier om dit te doen is met
behulp van het politiek team, boekenclub etc. Telkens moet gekeken worden naar de behoeften van
de leden.
Intern wil ik ervoor zorgen dat iedereen een ontzettend leuk bestuursjaar tegemoet gaat!
Vraag Annelies: Ik weet dat jij perfectionistisch bent. Hoe ga jij ervoor zorgen dat je niet verdrinkt
aankomend jaar?
Antwoord Joris: Als mensen een rol of een taak heeft, is het makkelijker om te delegeren. Ik moet
mijn mede bestuursleden vertrouwen.
Vraag Eliana: uit de bestuursverantwoording bleek dat het niet geluk was om promotie en pers
voor elkaar te krijgen. Hoe denk jij dit te gaan oppakken als voorzitter?
Antwoord Joris: door het verkiezingsjaar ligt de focus nog meer op de politiek. Ik denk dat wij dit
jaar niks fout hebben gedaan. Ik denk dat het belangrijk is om meer te sturen.
Vraag Eliana: hoe sta jij tegenover mondkapjes als promotie materiaal?
Antwoord Joris: in eerste instantie was ik positief, maar er zitten wel haken en ogen aan. Ze zijn
bijvoorbeeld duur om te bedrukken en mensen kunnen het op een verkeerde manier dragen.
Vraag Lisanne: je wil je best doen om te zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft binnen het
bestuur. Je bestuur gaat bestaan uit 4 mannen en 1 vrouw. De JD staat voor diversiteit. Hoe ga jij
waarborgen dat in de activiteiten een diversiteit aan onderwerpen komt?
Antwoord Joris: je beslist dit met het hele bestuur. Als wij het zelf niet goed kunnen inschatten,
kunnen altijd vragen worden gesteld aan vrouwelijke leden.
Vraag Mathijs: je gaat een bestuur vormen met vier nieuwe bestuursleden. Hoe ga jij hen begeleiden
in hun bestuurswerk?
Antwoord Joris: het bestuursweekend is heel belangrijk. Voor dit weekend wil ik met iedereen in
gesprek gaan over wat zij willen en hoe ik ze hierbij kan begeleiden.
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Vraag Wesley: nu de hall of fame gaat verdwijnen en de JD’er van de maand het hoogst haalbare is
binnen de JD Brabant. Hoe ga jij er zorg voor dragen dat hier diversiteit in zit en op welke criteria ga
jij selecteren?
Antwoord Joris: de hall of fame kan waarschijnlijk gewoon blijven. De JD’er van de maand is een
bestuursbesluit en dit gaat het ook blijven. Wie heeft veel gedaan? Wie verdient een extra podium?
Dat zijn belangrijke criteria voor JD’er van de maand.

Pauze + verkiezingen
22:00 uur

Uitslag
Naam kandidaat

Beoogde functie

Joris Hetterscheid
Goan Booij

Voorzitter
Algemeen
Secretaris
Penningmeester
Organisatie
Politiek en Pers

Bart Kessels
Tom Urbaschek
Marit Kroese

Totaal
aantal
stemmen
22
21

Aantal
stemmen
Voor
21
19

Aantal
stemmen
tegen
0
1

Aantal
stemmen
blanco
1
1

Verkozen
(ja/nee)

21
20
22

20
18
19

0
1
0

1
1
3

ja
ja
ja

ja
ja

Actueel Organimo
Met 17 stemmen voor en 1 stem tegen aangenomen.

Dankwoord Joris Hetterscheid aan oud bestuur
Annelies bedankt Joris en wenst hem veel succes als nieuwe afdelingsvoorzitter.
Joris bedankt Ruben. Hij is vertrokken naar een andere afdeling. Joris bedankt hem ook voor zijn
inzet in de kascontrolecommissie.
Annelies begint te huilen nadat ze bedankt is door Joris.

Steve Bertenstrofee
Steve vertelt een lang verhaal. De genomineerden zijn Liselot, Eliana en Peet.
Peet heeft de trofee gewonnen!
Dankwoord Peet: ha die Brabant. Ik ben vereerd. Bedankt allemaal!
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W.V.T.T.K.
JJoris: Peet wat gaat er door je heen?
Peet: Verassing, eer, dorst.
Eliana: Waar komt de prijs te staan?
Peet: Heb hier hele mooie ton met drank, daar komt ie bovenop staan.
Bram: Wie zorgt er straks voor dat bestuursleden in de babbelaers app komen?
Peet: Denk dat huidige bestuur voor overdracht zorgt.
Michiel: Hoe komt het beeldje bij jou in de randstad, krijgen we foto’s?
Peet: Jullie krijgen zeker foto’s, denk dat ik met de heer Bertens overleg hoe die in Den Haag komt.

Rondvraag
Geen rondvraag

Sluiting
23:04
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