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Notulen AAV Jonge Democraten Fryslân 6 juli 
2022 

20:11 Opening AAV door voorzitter. 

Installeren Technisch Voorzitter en SNC   

De Technisch Voorzitter: Nico, en de Stem- en Notulencommissie: Evert en Kay, worden 
per acclamatie aangesteld. 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt per acclamatie aangenomen. Nummer 8 wordt overgeslagen, want 
bestaat niet. 

Vaststellen notulen AAV 11 mei 2022  

De notulen van de AAV van 11 mei 2022 worden per acclamatie aangenomen. 

 

Mededelingen vanuit het bestuur 
Activiteiten:  

- Volgende week komt Lisa van Ginneken langs, daar komt nog een mededeling over.  

- 9 tot 11 september, lustrum weekend op Schiermonnikoog 

- We gaan in augustus voor het eerste in twee weer op Leip staan, om zo veel mogelijk studenten 
warm te draaien voor de politiek. 
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Verkiezingen 

Politiek en Pers – Stefan Melein 
Was al penningmeester wil nog een extra jaar door. 
 
 
Vragen 
 
Naam: Anne 
Vraag: Hoeveel pers- of opiniestukken wil je schrijven? En waarover 
Antwoord: Eén per seizoen, ik wil me niet vast pinnen op één per maand. De actualiteiten, zoals de 
boeren. 
 
Naam: Steffan  
Vraag: : Het is belangrijk om een mening te hebben, dus wat is je lievelingskleur? 
Antwoord: Blauw, want de zee en lucht zijn blauw. Heeft mooie kleding 
 
Naam: Tim 
Vraag: Op welke punten moet de JD zich het meest focussen? 
Antwoord: Ik denk dat de JD zich fermer mag opstellen tegen d66. Wat sterker en progressiever. Meer 
een punt maken van sociale gelijkheid.  
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Promotie & Ledenwerving – Kristian van der Bij 
Vragen 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Je gaat bezig met grafische elementen. Ben je daar bekend mee? 
Antwoord: Ja, redelijk goed. Voor mijn vaders bedrijf deed ik ook al de sociale media 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Als je nu een ludieke actie zou plannen, welke? 
Antwoord: Staan waar je een prominente plek hebt, maar ook  met divers publiekk 
 
 
Naam: Tim 
Vraag: Mooiste kleur promomateriaal? 
Antwoord: Deze kleur (JD groen) 
 
Naam: Anne 
Vraag: Ben je bekend met canva 
Antwoord: Ja 
 
Naam: Anne 
Vraag: Hoe vaak wil je leden stalken 
Antwoord: Ik ga een balans proberen te vinden tussen vaak en niet irriteren. Probeer voor elke activiteit  
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Penningmeester – Tim Miedema 
Vragen 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Je hebt ervaring met de KasCo kun je Sjirk en Eva aan? 
Antwoord: Jahoor, ik neem koekjes mee 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Welke financiële kleur is het best 
Antwoord: Voor financiën zwart, anders blauw 
 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Hoe zwaar ge je het leven van de LB penny maken? 
Antwoord: Heel zwaar 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Waar wil je veel geld aan uitgeven? 
Antwoord: Vooral promo 
 
Naam: Anne 
Vraag: Ga je mee op lustrum 
Antwoord: Ik denk het wel  
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Algemeen Secretaris – Maico Zon 
 

Vragen 
 
Naam: Steffan  
Vraag: Als AS ben je verantwoordelijk voor de huisstijl, welke JD-huistijl kleur is je favoriet? 
Antwoord: JD-groen 
 
Naam: Tim 
Vraag: Waar hoop je in te groeien? 
Antwoord: Maico zegt eerlijk dat hij nog jong is, dus wil hij ouder worden. 
 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Wil je de tradiditie bij landelijk zeuren over mijn d66?  
Antwoord: Jazeker 
 
Naam: Steffan 
Vraag: Seccie heeft de meeste macht hoe ga je die naar voorzitter maken 
Antwoord: Zo veel mogelijk 
 
Naam: Anne 
Vraag: Bestuursvergadering wanneer? 
Antwoord: Ik ga op tijd sturen en me aan deadlines houden. 
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Voorzitter – Steffan Venema 
Vragen 
 
Naam: Anne 
Vraag: Wie je favoriete bestuurslid  
Antwoord: Evert, die flirt me mij. 
 
Naam: Tim 
Vraag: Als voorzitter ben je het visitekaartje, zal je je ook professioneler kleden 
Antwoord: Dat wordt moeilijk 
 
 
Naam: Anne 
Vraag: Heb je dingen die je anders zou doen als het vorige bestuur 
Antwoord: Steffan was te lui om hierover na te denken en probeert heel hard wat te verzinnen. Hij wil 
misschien activiteiten ruimer van te voren in plannen. 
 
Naam: Stefan 
Vraag: Heb jij ideeen hoe je de afdeling meer leven in wil blazen? 
Antwoord: Ideeen niet, daarvoor wil ik het overdrachtsweekend voor gebruiken. Daarnaast hoop ik ook 
dat Leip goed doet. 
 
Naam: Tim 
Vraag: Voorzitter = stress, welke kleur geeft je het meeste stress? 
Antwoord: Denkt weer te lang na en geeft een bullshit antwoord over zijn telefoonwekker achtergrond 
 
Naam: Anne 
Vraag: Welke kleur is je favoriet? 
Antwoord: Bij gamedevelopment is het groen. Is ook een mooie combi tussen blauw en geel 
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Naam Functie Voor  Tegen Blanco Onthouding Verkozen? 

Steffan 
Venema 

Voorzitter 6   1 Ja 

Maico Zon Algemeen Secretaris 6   1 Ja 

Tim Miedema Penningmeester 6   1 Ja 

Stefan Melein Bestuurslid Politiek 
& Pers 

6   1 Ja 

Kristian van 
der Bij 

Bestuurslid 
Promotie & 
Ledenwerving 

5   2 Ja 

Sluiting 
 
De AAV is om 20:53 gesloten.  
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