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Algemene Afdelingsvergadering  der 

Jonge Democraten Amsterdam 
 
Datum: 17 mei 2022 
Tijd: 20:00-22:00 
Locatie: Zoom 
 
Technisch Voorzitter: Jonah van Lotringen  
Stem- en Notulencommissie: Lars van der Laan en Evert Manders 
 

 

 

Agenda 
19.50-20.00 Inloop 
20.00-20.05 Installatie TV en SNC, vaststellen agenda en notulen AAV 7 december 
20.05-20.10 Bestuursmededelingen  
20.10-20.30 Bestuursverantwoording 
20.30-20.50 Inhoudelijk blok 
20.50-21.00 Pauze (Als het nodig is) 
21.00-21.20 Financiele blok 
21.20-21.30 Afsluiting, decharge voorzitter en SNC 

 
 

 

Opening AAV (20:01) (vul de tijd in voor de XX:XX) 

Installatie Technisch Voorzitter (per acclamatie aangesteld) 

Installatie Stem- en Notulencommissie (per acclamatie aangesteld) 

Vaststellen agenda (per acclamatie vastgesteld) 

Vaststellen notulen AAV 21-01-2022 (per acclamatie vastgesteld) 
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Bestuursmededelingen (20:02) 
Vincent: De vacatures voor het bestuur 2022-2023 staan open. De functieprofielen zijn op 
de website te vinden, mocht je interesse hebben? Kijk daar dan naar. 
  
Vragen (geen vragen) 
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam):  
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Bestuursverantwoording (20:04) 

Vincent: Het gaat goed. We hebben mooie evenementen op de planning staan. Tegelijk blijft 

ledenbinding een lastig thema. Daar zijn we druk mee bezig als bestuur net als met de 

werving van bestuursleden. Het lijkt erop dat we een vol bestuur gaan krijgen. 

 

Vragen 

Q (Wise): Ik heb vernomen van Sancar dat er geen twinning georganiseerd wordt dit jaar. Dat 

vind ik jammer en het ledenaantal op evenementen valt tegen. Ik vraag me af wat er concreet 

gedaan is voor ledenbehandeling. Ook kwam de agenda laat online. Hier heb ik vragen over. 

A (VIncent): De vraag over twinning is heel terecht. Wij hebben op dit moment niet de 

mankracht om zo’n reis te organiseren. Want als je kijkt naar andere afdelingen zie je dat daar 

vaak een commissie mee bezig is, dat hebben wij niet. We hebben een afweging gemaakt om 

in plaats daarvan bezig te zijn met het jongeren coalitie akkoord. 

Vervolgvraag(Wise): Mankracht kan ik me in vinden. Maar toch had ik gewild dat dit 

gecommuniceerd was naar de leden, het was namelijk niet duidelijk waarom de twinning niet 

doorging en ik had graag willen helpen 

A(Julian): We zijn in plaats van de twinning bezig geweest met andere dingen zoals jongeren 

coalitie akkoord. En we hebben een alternatief voor de twinning, namelijk een reis naar Texel 

en ook hierover wordt meer gecommuniceerd. 

A(Nadia): De agenda was in het begin wat laat, maar op dit moment zijn alle activiteiten wel 

op tijd op de website. 

Vervolgvraag(Wise): Ik snap dat het zo gegaan is. En nu blijf mijn laatste vraag wat betreft 

ledenbinding over 

A(Vincent): Tegenwoordig kunnen nieuwe leden aangeven of ze een gesprek willen. Als dat 

zo is, dan krijgen ze een gesprek met mij. Vaak is dat telefonisch. Verder stromen de nieuwe 

leden wel door, zo was de activiteit over 4-5 mei druk bezocht. Het probleem zit meer met de 

leden actiever maken bij commissies. 

A(Julian): We hebben wel nieuwe leden die actief willen worden. Wat dat betreft zien we wel 

een verbetering bij de nieuwe leden. Het grote probleem zit dus meer bij hoe we oude leden 

weer actief maken. 

 

Q (Wise): Wat hebben jullie concreet gedaan om je eigen oude leden actief te maken? 

A (Vincent): We kijken naar wat leden willen. Zo proberen we door te bouwen op activiteiten 

die druk bezocht worden en kijken we naar wat oude leden willen. 

A(Julian): Je ziet dat oude leden graag willen borrelen. Het probleem hiermee is dat we niet 

alleen maar borrels kunnen organiseren, maar ook inhoudelijke activiteiten moeten 

organiseren. Ook zien we dat de nieuwe leden bij inhoudelijke activiteiten heel goed mee 

doen en daar gaan we als bestuur op richten, want zo gaan we voor de inhoud. 
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Q (Wise): Ik wil jullie als laatste nog bedanken voor jullie inzet. 

A (naam): 

 

Motie van orde van Nadia: kunnen we eerst beginnen met het financiële blok in plaats van 

het politieke blok. (overgenomen) 

 

Q (naam): 

A (naam): 

 

Jaarrekening (20:16) 
 
Toelichting Rowan: Aan de inkomstenkant is niet veel bijzonders te zien, hier zien we de 
landelijke afdracht en de ledenbijdragen. De kosten zijn verder ook niet heel spannend, wel 
zijn we bij promotie boven het budget uitgegaan. Dit kwam omdat het vorige bestuur de 
kosten van een stand te hoog uitgevallen was. Dit was goedgekeurd door zowel de kasco als 
het lb.  
 
Vragen (geen vragen) 
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam): 

  
Q (naam): 

A (naam) 
 
 
Jaarrekening wordt per acclamatie aangenomen 
 

 
Politieke moties(20:19) 
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PM01– Maak vervoer dan ook echt openbaar, het vervolg…  
 

Indiener (Julian Talma):  Dit is een logisch vervolg op een motie die op het landelijk 
congres is overgenomen. Als een gevolg hiervan zou ik graag 
willen zien hoe het congres denkt over een uitbreiding 
hiervan. Ik ben benieuwd wat jullie hiervan vinden. 

Voor Neutraal Tegen 

   Het is een sympathieke motie, 
maar hoe gaan we dat 
betalen? 
De NS moet hergeorganiseerd 
worden als dit aangenomen 
wordt. 
Zijn er ook voorbeelden van 
dit verschijnsel in het 
buitenland. 

  

Indiener:  Voorbeelden zijn in Luxemburg te vinden en de kosten zijn 
beperkt gebleven.  

Stemming:  6 voor, 2 neutraal. 

 

 
 
 
 
 
 
 

PM02– Procederen kun je leren, maar niet betalen 

Indiener (Floris van der 
Valk): 

 We zien dat mensen met een laag inkomen rechtzaken 
kunnen financieren met een bijdrage van de overheid. En dat 
rijke mensen het financieren met hun eigen geld. Hierbij  
raken mensen met een middeninkomen buiten de boot. 

Voor Neutraal Tegen 

 Dit is een erg mooie 
motie van een jongen die 
rechten studeert. 

 Er is al een enorme druk op de 
rechtsspraak. Vaak worden de 
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Mooi dat hier aandacht 
aan wordt besteed.  

kosten al verhaald op de 
verliezende partij.  
Hoe ga je voorkomen dat dit 
de druk verhoogt op de 
rechtspraakt? 

Indiener: Lange achtrijen mogen geen blokkade zijn tot de rechstpraak. 
Deze motie pakt het probleem aan waarbij mensen moeilijk 
toegang hebben tot de rechtspraak. 

Stemming:  6 voor, 2 tegen 

 

 

 
 
Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid  
De vraag van het jongste aanwezige lid wordt niet genotuleerd. 
 
 
 
Decharge en afsluiting (20:28) 
  
  
 


