Notulen AAV
Jonge Democraten Groningen
7 april 2022
Datum:
Tijd:

donderdag 7 april 2022
20.00 - 22.00

Locatie:café time out

Opening: [20:08]
Aanstellen Technisch Voorzitter en SNC
De Technisch Voorzitter Frank van Niejenhuis en de Stem- en Notulencommissie Maartje
Konjer en Natascha de Boer worden per acclamatie aangesteld.
Per acclamatie aangesteld.

Vaststellen Agenda
De agenda is [met deze wijziging: 2 punten aandragen, na verantwoording update over
financiën en beleidsplan maar staat erin. Beleidsplan staat in groepsapp] per acclamatie
aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 22 februari 2022
De notulen van de AAV van 22 februari 2022 worden per acclamatie aangenomen.

Mededelingen
•

Jeroen: Verrassing voor Thomas, dus Thomas niet weggaan.

Bestuursverantwoording
Voorzitter:
Matthijs Hoekstra
Veranwoording: niet veel gebeurd sinds vorige AAV, het is met activiteiten wat uitfaseren
van online naar fysiek. Oog op alles fysiek natuurlijk. Afgelopen maand zelf op de

achtergrond gaan werken, Danique als vice laten overnemen ivm persoonlijke
omstandigheden. Vanuit daar weinig toe te voegen aan de verantwoording. Maar vind dat het
goed van mij overgenomen is.
Vragen:
Naam: Thomas
Vraag: jullie zijn met incompleet bestuur, heb je een idee waarom er 2 missen hier op de
AAV?
Antwoord: ja, om het feit dat voor allebei geldt dat ze verhuisd zijn. 1 ivm opleiding, ander
ivm carrière. Renilde met opleiding verdergegaan, moest naar Breda. Melodie moet naar het
Westen ivm werk, Amsterdam. Fulltime aan het werk. Het is ver reizen, persoonlijk lukt niet,
andere prioriteiten.
Vraag: legitieme reden om niet aanwezig te zijn?
Antwoord: Als voorzitter een legitieme reden? Nee, ligt aan de omstandigheden, weet niet
welke omstandigheden precies gelden hier. Ga er geen oordeel over vellen.
Thomas: ik wel een oordeel, ik vind het eigenlijk niet kunnen dat deze redenen worden
gegeven. Had er graag iets van communicatie over gehad, want kunnen hen geen vragen
stellen nu.
Matthijs: Bij Renilde zit er ook persoonlijk iets achter, maar wil niet oordelen.
Thomas: ik spreek in algemene zin, geen persoonlijk oordeel. Maar als je in functie bent moet
je bij vergaderingen zijn, tenzij goede reden. Gaat om principe.
Naam: Thomas
Vraag: voor iedereen: hoe kijk je terug op je periode en waar ben je trots op? Te
beantwoorden bij eigen verantwoording.
Antwoord: Matthijs: persoonlijk heeft het ups en downs gehad. Genoodzaakt om verder te
kijken dan alleen JD. Vandaar heeft het ups en downs gehad. Het was heel leuk, leuk bestuur
om mee te werken en te kletsen. Er moest wel veel online, dat was jammer. Niet met geheel
bestuur bij elkaar zitten, was toch lastig. Meest trots op, in die tijd, hebben we elkaar wel erg
gemotiveerd. Daar wel trots op, samen doorheen gekomen.

Naam: Thomas
Vraag: hoe kijk je terug op activiteiten van afgelopen half jaar? Onder leden op en
aanmerkingen gehoord.
Antwoord: mij niet vreemd inderdaad. Tm november waren we erg aan het zoeken binnen
de drukte van iedereen (fulltime werken), en anderzijds studerenden, fulltime stages etc. was
erg schipperen. Hoe gaan we activiteiten opzetten? We zijn een heel nieuw bestuur met veel
nieuwe leden. Toen kwam online, en kwam de vraag, hoe motiveren we leden om online aan
te haken. We hebben wel leuke activiteiten opgezet, maar niet onderste uit de kan gehaald.
Thomas: wat zou je aan nieuwe bestuur doorgeven / meegeven?
Antwoord: maak het niet te lastig, heb een paar leuke thema’s, plan vooruit, maak standaard
mailtjes (verander wel de namen). Vooral: plan vooruit. Mocht het dan zo zijn dat je het druk
hebt, dat alles in de soep valt omdat je niet weet wat te organiseren. Zorg voor stabiliteit, hou
de activiteiten op dinsdagavond: JD-avond. Niet dat leden moeten zoeken wanneer ze
kunnen aanhaken.

Algemeen Secretaris:
Lars van der Laan

Veranwoording: afgelopen maand weinig te melden (sinds vorige AAV). Vraag waar ik het
meest trots op ben: er springt niet 1 ding uit waar ik erg trots op ben, maar als geheel alle
taken gedaan. Leden kregen netjes de bestuursnotulen wanneer gevraagd, website goed
bijgehouden. Dat alles op orde is geweest.
Thomas: meest trots?
Antwoord: ja, meest trots.
Terugkijken op afgelopen periode. Het was jammer dat het online was, sinds het fysiek kon
hebben we nog weinig activiteiten gehad. Dat vind ik jammer. Begin maart hadden we een
activiteit en waren helaas weinig leden. Debat waren ook weinig. Met de verkiezingen was
het vooral erg druk. In mei willen we wel veel neerzetten.
Vragen:
Naam: Thomas
Vraag: waar heb je het meest zin in komende periode?
Antwoord: fysieke activiteiten, dus meer kan etc. Geeft energie!
Naam: Natascha
Vraag: is het moeilijk om een bijlage toe te voegen aan een mail?
Antwoord: oeps, is fout gegaan, maar had het zelf door.
Natacha krijgt compliment voor het goed lezen van de mail.

Commissaris Politiek:
Jeroen Koppelaar
Verantwoording: relaties zijn nog steeds warm tussen JD en Assen en Groningen. Ik denk
voor JD Groningen dat het een goede stap is geweest dat we in Assen banden hebben
aangehaald. Wil dit met de commissie doorzetten en leden erbij betrekken. Voor mensen die
er morgen bij willen zijn, morgen hebben we meeting met de commissie. Beetje overleggen.
Frank: let op, dit is een terugblik haha!
Jeroen: zeker, maar toch goed om te noemen.
Meest trots ben ik op dat de banden tussen JD en Assen nu goed zijn, dat die basis is gelegd.
Reflectie:
Vragen:
Vragen: Thomas
Naam: hoe ging de campagne voor jou?
Vraag:
Antwoord: Bij Groningen kon ik er niet vaak bij zijn, Danique en Matthijs waren er wel bij. Ik
vertroue erop dat het goed is gegaan. In Assen ging het zeker goed, we hebben onze zetels
(D66) gehaald.
Thomas: als JD’er meegeholpen of D66-er?
Jeroen: Als D66-er vooral, maar er is de verkiezingsmarkt daar heb ik met de JD vlag
rondgelopen.

Commissaris Promotie:
Danique Boers

Verantwoording: niet heel veel sinds vorige AAV aan te merken. Bestuur was iets
rommeliger, moeilijker communiceren wat wanneer te doen. Poos uit eigen Facebook gelogd
geweest, dus kon er niet in. Zit er net weer in, maar heeft dus even plat gelegen.
Vragen:
Vragen:
Naam: Thomas
Vraag: hoe zie je dat dit beter opgepakt kan worden? De communicatie?
Antwoord: vooruit gaan plannen (vooral uit functie van voorzitter), alles vooruit plannen voor
komende maand. Heb ik een poos gedaan, maar wist op een gegeven moment niet wanneer
iets gepland stond, dus was organiseren lastig. Met ondersteuning qua teksten schrijven.
Meest trots op: 2 dingen → JD’er in de raad gekregen. Heb veel meegelopen in Groningen
ook. Activiteit met Lisa van Grinneken erg trots op, dat we haar in Groningen hebben
gekregen. Jammer dat veel online was, fysieke activiteiten geven meer motivatie. Hele dag
achter de laptop met school en JD is zwaar.
Naam: Thomas
Vraag: hoe vond je de campagne gaan?
Antwoord: erg leuke tijd, veel verschil met eigen gemeente. Veel beter georganiseerd in
Groningen, uitslag was tegenvaller, maar het verloop van de campagne ook voor JD ging erg
goed.

Commissaris Organisatie:
Menno Riezenbos
Verantwoording: afwezig
Penningmeester:
Renilde Becker
Verantwoording: afwezig

Tussen punt (zie aangepaste agenda): financieel blok
Matthijs: penningmeester is er vandaag niet. Vice-penningmeester ben ik. Sinds
vorige keer niet veel veranderd. Ik heb het op me genomen om de jaarrekening op te
stellen, als vice de rol wat overgenomen van Renilde. Er is weinig gebeurd behalve
bestuursbedankjes. Meegegeven dat er geld uitgegeven moet worden, geef vooral
geld uit.
Vraag: Thomas: vind het bijzonder dat vice de jaarrekening heeft moeten opstellen.
Los daarvan, we hebben de cijfers nog niet gezien hoe de winst- en verlies er op dit
moment voorstaat.
Matthijs: hebben we wel gezien.
Lars: kan de PP nog wel laten zien. Hebben we laten zien.
Matthijs: het ging om de begroting, was niet aangepast op aanmerkingen van KasCo
op AAV daarvoor.

Thomas: gaat over die van 2021
Natascha: stond in de notulen dat we nog een nieuw stuk zouden krijgen.
Lars: inventaris is besproken.
Frank: alle stukken moeten even op de juiste plek komen te staan zodat iedereen het
kan inzien. Is een to do voor het nieuwe bestuur.
Thomas: graag ook winst- en verliesrekening meesturen van nu, t/m heden, huidige
stand van zaken van 2022.

Verkiezingen:
Presentatie kandidaten
Voorzitter
Kandidaat: Danique Boers
Motivatie:

Beste leden van de JD,
Hierbij stel ik mij kandidaat voor de functie als voorzitter voor JD Groningen. Ik zit
momenteel in mijn 3e jaar van mijn studie marketing management en volg momenteel
de minor ‘’ sustainable developement goals’’. Ik heb het afgelopen half jaar met veel
plezier mijn functie als bestuurslid promotie en vice voorzitter uitgevoerd en zou me
graag nog voor een langere tijd willen inzetten voor onze afdeling. Ik heb het
afgelopen half jaar veel geleerd in mijn beide functies van het houden van
vergaderingen, organiseren van bijeenkomsten tot het samenwerken in bestuur
verband.
Echter het grootste deel van mijn tijd in het bestuur van de JD was tijdens allemaal
regels en restricties door de corona pandemie, maar ik ben hoopvol dat we het
aankomende half jaar weer echt fysiek samen kunnen komen en elkaar ook echt weer
kunnen zien. Ik wil me dan ook gaan inzetten als voorzitter om een zo divers mogelijk
aanbod van activiteiten neer te zetten samen met het bestuur en ook echt na onze
leden luisteren wat zij willen en van ons verwachten, in de hoop ook de nu inactieve
leden weer actief te krijgen. Ook wil ik me gaan inzetten om weer nieuw leven in te
blazen bij onze commissies en die ook echt de ruimte te geven om toffe activiteiten
neer te zetten over de onderwerpen waar de commissies zich mee bezig houd en zo
hopelijk andere leden enthousiast te maken om ook bij een commissie aan te sluiten.
En tot slot wil ik me gaan inzetten om nu het weer kan fysiek en actief leden te
werven en op zoek blijven te gaan om ons bestuur aan te vullen in de plekken die nu
nog open staan.
Vragen:
Naam: Thomas
Vraag: je schrijft dat je een divers aanbod aan activiteiten wil aanbieden. Wat versta je
daaronder, heb je ideeën?

Antwoord: niet 3 keer achter elkaar gaan borrelen, maar ook een inhoudelijke activiteit.
Spreker van de uni, speciale onderwerpen. Ook spelletjes avonden, meer variatie.
Naam: Thomas
Vraag: hoe denk je dat het kleinere bestuur de uitvoering van je ideeën zal beïnvloeden?
Antwoord: weinig, want hebben gewoon bestuurslid organisatie. We hebben een team
waarmee we het goed voor elkaar kunnen krijgen?
Thomas: elke week of twee weken?
Antwoord: we mikken op elke week. Missen alleen 26 april momenteel.
Thomas: moet nog een motie schrijf avond komen? Hint?
Antwoord: goede!
Naam: Thomas
Vraag: hoe zie je de andere commissies voor je?
Antwoord: gaan er met Silke aan zitten. Idee is voor de commissies zelf avonden te maken,
dat zij zelf gastsprekers kunnen uitnodigen. Budget voor vrijmaken.
_____________________________________________________________________________
Commissaris organisatie:
Kandidaat: Wietske de Voogd
Motivatie:

Beste leden,
Mijn naam is Wietske de Voogd, ik ben 16 lentes jong en op het moment genietende
van een spontaan (half) tussenjaar. In de zee van tijd die ik dus heb hou ik me bezig
met verschillende dingen. Sinds het voorjaar van 2021 ben ik lid van de Jonge
Democraten, en vanaf december ben ik actief geweest in het landelijke
campagneteam. Hier heb ik me bezig gehouden met het schrijven van het
campagneplan en het bedenken van content en ludieke acties. Dit is een leuke en
leerzame ervaring geweest, maar ik heb nog niet het gevoel dat ik ben uitgeleerd
binnen de JD. Om die reden wil ik me kandideren voor de rol van commissaris
organisatie voor het aankomende half jaar. Als bestuurslid wil ik me onder andere
gaan inzetten voor deze mooie afdeling door leuke, interessante, maar vooral
gezellige activiteiten neer te zetten voor alle leden. Deze activiteiten moeten naar
mijn mening laagdrempelig en uitnodigend blijven, zodat (nieuwe) leden zich te allen
tijde welkom voelen. Op persoonlijk vlak denk ik dit te kunnen bereiken doordat ik
gestructureerd te werk ga, goed kan plannen en goed het overzicht kan bewaren.
Echter, in een bestuur mag niemand er ooit alleen voor staan. Daarom denk ik dat het
enorm belangrijk is om goed samen te werken, alleen dan is het mogelijk om optimale
resultaten te behalen. Ik zal dan ook altijd klaarstaan om bestuursgenoten te helpen
en bij te springen waar nodig, en ik kijk er naar uit leuk samen te werken. Kortom: ik
ben enthousiast en gemotiveerd om me het komende half jaar volop in te zetten, en
ik hoop op jullie stem!
Vragen:
Naam: Thomas
Vraag: heb je een overdracht gehad?
Antwoord: nee.

Thomas: komt er wel neem ik aan?
Antwoord: ja.
Naam:
Vraag: heb je een idee wat je wil organiseren?
Antwoord: nog niks uitgewerkt concreet, maar heb wel eigen interesse. Om 1 te noemen,
legalisering van drugs.
Naam: Thomas
Vraag: waar heb je het meeste zin in?
Antwoord: vervelend om verwachtingen te stellen, gaat 1 van beide kanten op en is lastig.
Hoop dat alles fysiek kan blijven, dat er een flink aantal leden naar activiteiten komen.
Naam: Thomas
Vraag: nieuwe bestuur is op de hoogte van de traditie een vies ei te halen. Hebben jullie er
zin in?
Antwoord: nee bedankt. Kijk er enorm naar uit!
Naam: Matthijs
Vraag: vooral benieuwd naar waarom JD? Politieke ambitie?
Antwoord: niet perse politieke ambitie, hier terechtgekomen (bij JD): toen ik 15 was heb ik
stemwijzers ingevuld en daar kwam D66 uit. Toen werd ik lid en direct bij de JD ook.
Vraag: waarom dan bestuur gaan doen?
Antwoord: ik wilde wel “ooit” een bestuursjaar doen, en politiek interessant, dus die mix is
perfect.

Uitslag Verkiezingen
Voorzitter:
Kandidaat: Danique Boers
Voor: 8
Tegen: 0
Blanco 0
Onthouden: 0
Verkozen: Ja

Commissaris organisatie
Kandidaat: Wietske de Voogd
Voor: 8
Tegen: 0
Blanco 0
Onthouden: 0
Verkozen: Ja

21:07 heropening vergadering

Presentatie beleidsplan

Danique Boers:
Naam: Matthijs
Vraag: in ons beleidsplan stond ook de hoop dat alles open ging. Helaas ging dat niet zo.
Afgeklopt, maar: mocht het weer dichtgaan, heb je iets in je hoofd hoe je het wel redt +
motivatie van iedreen.
Antwoord: online promotie budget gaan inzetten. Groter publiek trekken en groepsapp weer
actief was. In de tijd van Kok II was het actiever, discussies aangaan.
Vervolgvraag: hoe zie je dan de invulling van de activiteit zelf?
Antwoord: gastsprekers die verder in het land wonen uitnodigen. Ook gebeurd met Oekraïne
– Rusland verhaal van LB.
Naam: Thomas
Vraag: jammer dat ik het beleidsplan 5 min voor de AAV in de inbox kreeg, geen tijd voor
beoordeling. Voorstellen om volgende AAV het beleidsplan nogmaals te delen.
Antwoord: ligt niet aan nieuwe bestuur.
Akkoord met voorstel: ja, zullen we zeker doen.
Lars van der Laan: je kunt hetzelfde van mij verwachten voor komend halfjaar.
Naam: Thomas
Vraag: nieuwe plannen nog?
Antwoord: de website is van de hele afdeling, dus als de afdeling input heeft ga ik ermee aan
de slag.
Naam: Matthijs
Vraag: zie jij je rol veranderen, dat je iets meer oppakt? Penningmeester?
Antwoord: penningmeester niet van plan, ga ik niet op me nemen. Wel bereid om promotie
teksten aan mee te werken, maar andere functies niet. Activiteiten helpen opzetten wel
natuurlijk, planning maken.
Naam: Thomas
Vraag: verdeling van functies aan Danique, hoe zie je het voor je?
Antwoord: nauw samenwerken met commissies (politiek), binnen bestuur kijken wie goed
contact wil houden met o.a. politieke aspecten.
Naam: Thomas
Vraag: verhouding met D66?
Danique: goed, want JD’er in de Raad! Wil bij fractie vergaderingen gaan zitten, uitgenodigd
om bij provinciale staten te zitten. Nauwe band houden.
Vraag: er zijn leden die vinden dat JD Groningen erg D66 georiënteerd zijn, en niet elk lid is
lid van D66.
Jeroen: morgen bij de meeting komt ook een PvdA’er mee!
Wietske de Voogd: niet actief aan meegeschreven, maar was volgens mij een mooie
samenvatting.
Naam: Matthijs
Vraag: wat zou jouw beleid zijn?
Antwoord: kom je op een cliché, maar leden naar activiteiten krijgen!

Naam: Matthijs
Vraag: wat zie je het komend halfjaar als grootste uitdaging? Aan hele bestuur?
Antwoord:
Lars: online activiteiten, zie ook verkiezingen en verantwoording. Veel inzetten op fysiek.
Danique: terug naar 4 dagen in de maand activiteit en geen eentonigheid.

Inhamering bestuur Boers I
Bestuur Boers I is ingehamerd

Behandeling van ingediende amendementen en
moties op het Afdelingsreglement, Regionaal
Politiek Programma, organisatorische moties en
moties en amendementen voor het landelijke
congres
Er waren geen moties of amendementen ingediend

WVTTK/Rondvraag:
Jeroen heeft een hele mooie trui, xoxo Thomas
Matthijs dankt iedereen voor hun inzet en werk, ook aan degenen die er niet bij
waren op deze AAV. Enigszins hectisch in hun eigen manier, behalve Lars,
complimenten aan Lars.
Danique: bedankt voor jullie stem, hoop op een leuk half jaar.
TV: bedankt voor jullie aanwezigheid.

Sluiting: 21:27

