Notulen AAV
Jonge Democraten Groningen
22 februari 2022
Opening
Aanstellen Technisch Voorzitter en SNC
De Technisch Voorzitter Anne Bloembergen en de Stem- en Notulencommissie Steffan
Venema en Nadia Zreik worden per acclamatie aangesteld.

Vaststellen Agenda
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 7 december 2021
De notulen van de AAV van 7 december 2021 worden per acclamatie aangenomen.

Mededelingen
•

Activiteit D66 komende zaterdag, Q&A met Rob Jetten. Vergeet het niet om je aan
te melden, er zit een streng capaciteitslimiet op.

Bestuursverantwoording
Matthijs Hoekstra - Voorzitter
•

Mooie foto. Het afgelopen half jaar is voorbij gevlogen, sinds de vorige aav is het snel
gegaan. Het was erg balen dat we in lockdown moesten en niet veel fysiek konden
doen. Ben de laatste tijd veel actief bij de fractie voor de campagne. Er zit het het een
en ander in de pijplijn qua activiteiten die we samen gaan doen met D66.

Lars van der Laan - Algemeen Secretaris
•

Afgelopen half jaar ben ik bezig geweest met het updaten van de website. De
commisies zijn daar nu zichtbaar. De notulen worden nu elke week verzonden aan de
leden die daar om vragen. Voor de rest is alles in orde rond de AAV’s en de
nieuwsbrieven.

Renilde Becker - Penningmeester
•

Ik hou het kort en krachtig. Het was voor mij een krachtige periode en ik vond het
grappig dat ik als Brabander deze functie in Groningen kon uitvoeren. Heb niet
stilgestaan, begroting & jaarrekening gemaakt. Naast primaire taken heb ik ook
activiteiten opgezet. Ik heb dus zeker niet stilgezeten. Mijn functie heb ik met veel
plezier gedaan en ik vond het leuk om ervaring op te doen als penningmeester, daar
ben ik ook dankbaar voor. Leerpunten: beter communiceren en letten op deadlines. Al
met al heb ik een krachtige, leuke periode gehad en ga ik deze ook wel missen als ik
straks weer in het zuiden blijf.

Vragen aan Renilde Becker:
•
•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Financiele vraag; wat is het favoriete dat je deze periode hebt meegemaakt.
Antwoord: Ik vind het BBB mijn favoriet, wat ik ben gewoon een vreetzak en hou
van eten

•
•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Wat is jouw favoritet moment
Antwoord: Ik heb de vergaderingen met vele plezier gedaan, maar er waren helaas
niet zoveel activiteiten; mijn favoriete activiteit als ik moet kiezen is toch wel de
kerst, maar ik denk dat dat straks mijn favoriet activiteit de MBO avond wordt

Danique Boers - Commissaris Promotie
•

Ik heb geen webcam, want de verbinding bleef wegvallen. Afgelopen jaar is supersnel
gegaan, te snel. Heb de socials bijgehouden en alles. Achter de schermen bezig
geweest met Maria. Binnenkort meer over een aantal ludieke acties. Daarnaast blij dat
we hier en daar een nieuw lid hebben dat actief wil worden. Wil de komende periode
bezig gaan met ledenwerven om de afdeling levendig te houden.

Jeroen Koppelaar - Commissaris Promotie
•

Afgelopen half jaar heb ik me vooral met assen bezig gehouden. Dat ging wel goed en
ik heb het gevoel dat ik daar de JD stempel heb kunnen zetten, dat ga ik voortzetten,
maar buiten mijn functie. Met FEO een persbericht verstuurd over/met de GGD.

Vragen aan Jeroen Koppelaar:
•
•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Wat is jouw favoriete moment
Antwoord: Daar heb ik dus over kunnen dnadenken, maar dat is er niet van
gekomen. Maar ik denk dat mijn favortiete moment de eerste keer bij de fractie
zitten was.

Vraag Suzanne: hoe vinden jullie dat het gaat met commissies
Matthijs: ik vin d het moeilijk hoe het nu gaat. Ik merk dat de commissies snel leeglopen op
het moment. Ik vind dat jammer en heb er met voorzitter van andere afdeling over gespard
over hoe we hier nieuw leven in kunnen blazen. Als ik straks wordt herkozen zie ik dat wel
als een van mijn doelen om dat te fixen
Suzanne: ik vind dat het onnodig slecht gaat, sinds ik mij er niet mee bezig hou door er steeds
achteraan te zitten. Er zouden meer mensen achteraan moeten zitten.

Behandeling Jaarrekening 2021
•

Penningmeester(Renilde Becker):

Inventaris: van de kasco de vraag gehad om een inventaris gemaakt. Dat is gedaan en
gedeeld via de nieuwsbrief. Ik deel hem hier ook nog even. Je kunt zien dat er verschillende
artikelen zijn

•

Kasco:

•

Vragen aan Renilde Becker:
o Naam: Mathijs
o Vraag: Toevoeging: mochten we de vraag krijgen; officieel wil je graag bij een
inventaris de waardering. Omdat een flink aantal items niet meer te krijgen is,
is de waarde niet meer te achterhalen.
o
o
o

Naam: Alexander
Vraag: Wat voor conclusive trekt het bestuur uit de inventaris
Antwoord: Ja? Hoeveel attributen we hebben. En wellicht om te zien wat we
in de toekomst wel of niet hoeven aan te schaffen.

o

Naam: Danique

o
o

Vraag: Vanuit LB hebben we ook jassen, die staan hier niet op, maar die zijn
niet van de afdeling, maar kunnen we wel elk moment aanvragen bij landelijk.
Antwoord:

Renilde: dit is de winst & verlies rekening. Je kunt zien wat er begroot is en wat er
werkelijk is uitgegeven.
Thomas: Kun je voor de duidelijkheid uitleggen welke punten jou opvallen
Renilde: Het eerste dat opvalt is dat er behoorlijk vele niet is uitgegeven, maar dat is
te relativeren aan het coronajaar, waardoor er veel niet is doorgegaan. Verder qua
posten; zal ik echt even moeten kijken, dat kun je weer terugzien in de winst en
verliesrekening.
Alexander: Constatering. Wij hebben er als kasco gisteren naar gekeken. En we
hebben nog een aantal foutjes gevonden. Percentage moet euros zijn.
Matthijs: deels wat Alexander heeft gezegd. Percentage klopt niet helemaal. Kopje
begroting moet op de 2e verlies en winst staan. Resterend percentage moet je ook
even achterwege te laten want dat is heel raar.
Renilde laat een geupdate versie van de jaarrekening zien, waar de vormfouten zijn
hersteld. Over deze versie zal zo worden gestemd.
KasCO
We hebben er gisteravond naar de jaarrekening gekeken. De opmerkingen die we
hadden gemaakt zijn nu verwerkt en dat is mooi. We hebben geen controle kunnen
uitvoeren op de bonnen en de eindstand van de rekening. Dus doe daar mee wat je
wil.
Jaarrekening is per acclamatie aangenomen.

Decharge Bestuur Kok
Met het aannemen van de jaarrekening is het bestuur Kok gedechargeerd.

Verkiezingen bestuur en kasco
Functie: Voorzitter
Naam: Matthijs Hoekstra
Motivatie:

Beste Groninger JD’ers,

Graag wil ik mij bij deze kandidaat stellen voor mijn tweede periode als voorzitter bij de Jonge
Democraten Groningen. In mijn tweede periode wil ik verder bouwen op wat ik in mijn eerste
beleidsplan heb gezet. Ik begon met relatief weinig ervaring als voorzitter en ik heb al veel
geleerd in mijn eerste periode waar ik enorm veel waarde aan hecht. Echter, vind ik dat ik nog
veel kan betekenen voor de JD Groningen en graag zou ik de kans willen krijgen om dat de
komende periode te laten zien.
In de periode na de verkiezingen wil ik mijn contacten bij D66 Groningen gebruiken om meer
aandacht te vragen voor de toekomst van de studenten en starters in Groningen. Ik heb veel
leuke en interessante ideeën voor activiteiten, voornamelijk met het zicht op fysieke
activiteiten, waarbij ik ook nieuwe JD’ers enthousiast voor wil maken.
Naast mijn ideeën lopen er ook nog een paar lijntjes bij andere partijen zoals Dwars en de
provinciale Statenfractie van D66 waar ik graag verder op in wil gaan het de plannen die
daarvoor op tafel liggen af maken. Als laatst wil ik mij ook graag gaan inzetten voor het
werven van nieuwe actieve leden met een ook een nieuwe focus en plan voor de invulling
van de commissies.
Kortom, er is voor mij nog genoeg te doen als jullie mij graag als voorzitter verder willen zien
gaan en daar heb ik dan ook super veel zin in!
Met vriendelijke groeten, Matthijs Hoekstra
Vragen aan Matthijs Hoekstra:
•
•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Jullie hebben strak een bestuur met 3 bestuursleden. Dat is al heel lang niet
voorgekomen in Groningen. Hoe gaan jullie dat invullen, zeker zonder penny.
Antwoord: Ik denk dat een besuur met 3 leden, alhoewel heel karig, te doen moet zijn
en nog leuke dingen kan bereiken. Daarnaast zijn we druk bezig met het vinden van
een nieuwe penningmeester.

Thomas: dus als ik het goed begrijp willen jullie bij de volgende aav tenminste ene nieuwe
penningmeester willen hebben

•
•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Kunnen jullie schetsen waarom het niet is gelukt nieuwe best leden te vinden.
Antwoord: In de periode dat we gehoopt hadden veel contact te hebben niet is
gelukt door lockdown. Daardoor is het bereiken van nieuwe leden vele moeilijker. Er
zijn verkiezingen bezig, dus mensen zijn veel bezig met D66 waardoor ze geen
bestuur willen gaan doen en ze niet hebben kunnen bereiken zoals we zouden willen.

Anne spreekt uit dat Friesland hetzelfde probleem heeft. Thomas vraagt of er een fusie
aankomt. Daar is vanuit beide afdelingen nog niet direct behoefte aan.

Functie: Algemeen secretaris

Naam: Lars van der Laan
Motivatie:
Beste Groninger JD’ers
Na een half jaar de functie van secretaris te hebben vervuld, stel ik me kandidaat voor nog
een half jaar om een aantal redenen die ik hieronder met jullie wil delen.
In het afgelopen jaar heb ik de beloftes die ik in juni heb gemaakt nagekomen. Zo is nu de
afdelingspagina op de website geüpdatet met een zichtbare plek voor de commissies. Tevens
heb ik de notulen van elke bestuursvergadering zo snel mogelijk rondgestuurd naar de leden
die daarom vroegen en staat het bekende datadiertje in de drive.
Daarnaast heb ik de andere taken van secretaris naar mijn mening goed uitgevoerd. Dit valt
onder andere terug te zien in de op tijd verstuurde nieuwsbrieven, de kennismakingsmails aan
nieuwe leden en de AAV’s die op tijd zijn georganiseerd.
Graag wil ik het bovengenoemde nog een half jaar doorzetten en daarom vraag ik om jullie
stem.
Met vriendelijke groeten,
Lars van der Laan
Vragen aan Lars van der Laan:
•
•

•
•

Naam: Thomas Hoekstra
Vraag: Ik wil graag zeggen dat Lars een seccie is geweest die absoluut niet is
opgevallen. Dat is het grootste compliment voor een secretaris, want dat betekent
dat alles goed is verlopen.
Antwoord: Heel erg bedankt.
Antwoord:
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WVTTK/Rondvraag:
Renilde: Nu Matthijs en Lars zijn herkozen wil ik ze graag als zojuist afgetreden
penningmeester feliciteren.

Matthijs: Renilde bedankt voor je lieve woorden.
Lars: Daar sluit ik me bij aan.

Alexander: ik was wel even benieuwd hoe de afdeling er in brede zin voorstaat. Van iedereen
die daar een mening over wil hebben.
Matthijs: Ik maak me wat zorgen. Ik vind het zelf spannend met hoe het nu precies gaat met
de afdeling. De lockdowns hebben ons niet veel liefs gedaan, die zijn als lastig ervaren vanuit
het bestuur en de leden. Ik vind het zelf lastig achter de laptop te zitten na een dag achter de
laptop. We zijn als organisatie minder zichtbaar geworden. Ik ben het met Suzanne eens dat
met de commissies niet alles aan corona ligt. Veel afdelingen hebben last van teruglopende
leden en merken dat ook bij activiteiten. Ik ga de komende tijd eraan werken hier verandering
aan te brengen. Het lijkt er op dat alles weer fysiek kan. Dus ik wil weer zichtbaar zijn.

Alexander: je kunt mij altijd vragen om waar nodig een bijdrage te doen.

Anne: ik wil hier aan toevoegen dat dit inderdaad bij meerdere afdelingen speelt.

Sluiting: 21:08

