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Agenda
19:50
●

Inloop

20.00
●
●
●

Opening Installatie TVZ & SNC
Vaststellen agenda & notulen vorige AAV
Mededelingen

20:10
●

Bestuursverantwoording

20:30
●

Verkiezingsblok

21:30
●

Afsluiting AAV
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Mededelingen
Gisteren hebben wij jullie het nieuws medegedeeld dat Sancar uit het bestuur is gestapt. Vanuit de
leden kregen wij een aantal vragen omtrent deze gang van zaken. Om hier meer opheldering over te
geven in aanloop naar de AAV van vrijdag, willen wij jullie hier mededelen wat volgens het bestuur
de reden was van het aftreden van Sancar en hoe het bestuur heeft gehandeld naar aanleiding van
het aftreden.

Sancar is afgetreden op 17 mei.
Het huidige bestuur heeft daarop op 19 mei een nader gesprek met Sancar georganiseerd,
voorafgaand aan de toen reeds geplande bestuursvergadering. Dit gesprek heeft ruim 45 minuten
geduurd, waarin het huidige bestuur hem heeft gevraagd zijn verhaal te doen en hem de ruimte
heeft geboden om zijn aftreden toe te lichten, waarna het huidige bestuur hem om feedback heeft
gevraagd om mee te nemen in de resterende maanden, en waarna wij Sancar één voor één hebben
bedankt voor zijn inzet gedurende de maanden waarin hij actief is geweest in dit bestuursjaar.
Het idee voor dit gesprek kwam van Hajo, ons bestuurslid intern, en werd georganiseerd nadat het
huidige bestuur ook advies had ingewonnen bij de Raad van Advies van onze afdeling en het
Landelijk Bestuur. In dit gesprek bracht naar de interpretatie van het bestuur, Sancar een drietal
redenen naar voren om af te treden: enerzijds was hij van mening dat hij onevenredig meer werk
verzette ten opzichte van de andere bestuursleden, waarbij hij ook aangaf een andere interpretatie
te hebben van zijn takenpakket vergeleken met hoe alle andere bestuursleden dit interpreteerde; en
anderzijds was Sancar van mening dat het bestuur an sich niet professioneel genoeg zou handelen.
Daarnaast was hij van mening dat er te weinig gefocust werd op het persoonlijke element binnen
het bestuur. Alhoewel het bestuur het zeer betreurde dit te horen, kon het bestuur zich grotendeels
niet vinden in deze punten. Zo zijn er sinds de start van het bestuursjaar meerdere standaard
trainingssessies met landelijke coaches geweest om de efficiëntie en communicatie binnen het
bestuur in het algemeen te verbeteren, waarbij het bestuur zich altijd reflectief heeft getoond; zijn
er regelmatig individuele gesprekken tussen bestuursleden onderling geweest, heeft het bestuur
voor individuele bestuursleden een coachingstraject georganiseerd, en heeft het bestuur daarnaast
altijd verschillende geplande en ongeplande evaluatie momenten ingelast, waarbij er expliciet
ruimte werd gemaakt om eventuele spanningen onderling en twijfels over het eigen functioneren te
bespreken.

Het bestuur heeft het gesprek van 19 mei als constructief en verhelderend ervaren. Na dit gesprek is
er ook nog uitvoerig contact geweest met de Raad van Advies en het Landelijk Bestuur, onder meer
over hoe de afgelopen periode naar de leden toe gecommuniceerd zou moeten worden.

Hopelijk geeft dit bericht jullie meer inzicht in deze periode, zoals het bestuur deze heeft ervaren.
Uiteraard zullen wij dit nader toelichten op de AAV van vrijdag waar wij jullie natuurlijk enorm erg
hopen te zien.
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Bestuursverantwoording

Toelichting door Vincent Sluis I Voorzitter JDA
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Verkiezingsblok
Sancar Cakirtas | Kandidaat Voorzitter

Voornaam

Sancar

Tussenvoegsel
Achternaam

Cakirtas

Opleiding/baan

Integrale veiligheidskunde, sociologie / Organisator
bij de Landelijke Studentenvakbond, Ambassadeur
bij Sustainable DevelopmentGoals NL

Beoogde functie

Voorzitter Jonge Democraten Amsterdam

Beoogde periode

12 maanden

Lid van de JD sinds

Januari 2021

(Eerdere) functies binnen de JD
Bestuurslid Organisatie Jonge Democraten Amsterdam 2021/2022
(Eerdere) functies buiten de JD
Organisator bij de Landelijke Studentenvakbond, trainer bij Trainingen op Maat, spreker &
ambassadeur bij de Sustainable Development Goals, woordvoerder bij de #NietMijnSchuld campagne,
fractieondersteuner D66 Hoorn, (interim) bestuurslid D66 West Friesland, campagne leider GR22 D66
West Friesland
Lid van politieke organisaties
Democraten66, Jonge Democraten
Lid van maatschappelijke organisaties
Landelijke Studentenvakbond
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Elke dag raak ik meer vertrouwen kwijt in de politiek. Onze 'moederpartij' is niet volledig onterecht
steeds meer gedubbed tot VVD-light. Sigrid Kaag zei; ''We doen het goed of we doen het niet'' maar
daar is nog bar weinig van te zien. Gelukkig hebben wij met de JongeDemocraten een prachtige
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vereniging waar toekomstige opiniemakers nog in de wieg zitten. Met de juiste samenwerking, de
juiste mensen op de juiste plek, kunnen wij zomaar de omgeving zijn waar de toekomstige minister
president diens hoofd boven water popt. Ik wil werken aan een vereniging waar dit talent zich kan
ontwikkelen, waar deze zich kan ontplooien tot diens ware potentie. - Ik geloof dat in een omgeving als
deze, met zoveel liberale en slimme mensen de mogelijkheden oneindig zijn. Ik ben dan ook overtuigd
dat deze mensen het land voor beter kunnen veranderen en dat dit alleen kan door te werken naar een
stabiele leeromgeving met een gezonde doorstroming van leden. Na een jaar lang in een heel leuk
bestuur gezeten te hebben heb ik dan ook de enorme hoeveelheid kansen mogen observeren om daar
nu mee aan de slag te gaan. Mijn energie ligt hoog en mijn motivatie is onstopbaar. Eindelijk een jaar
zonder covid waar we door kunnen bouwen naar een inclusieve vereniging voor heel Noord Holland. 4
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Charles Höppener | Kandidaat Secretaris
Voornaam

Charles

Tussenvoegsel

-

Achternaam

Höppener

Opleiding/baan

ABN Amro

Beoogde functie

Secretaris

Beoogde periode

Volledig bestuursjaar

Lid van de JD sinds

2021

(Eerdere) functies binnen de JD
Bestuurslid promotie, Afdeling Rotterdam (huidig)
Congresteam, penningmeester (huidig)
Lid werkgroep economie (huidig)
(Eerdere) functies buiten de JD
Verschillende werkgevers
Studentverenigingen (STAR en B&R)
Lid van politieke organisaties
D66
Lid van maatschappelijke organisaties
n/a
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Ik stel mijzelf graag verkiesbaar als kandidaat voor bestuurslid secretaris, omdat ik graag actief blijf bij
de JD, er naar uitkijk de afdeling Amsterdam te activeren, en om het nieuwe bestuur goed te
ondersteunen.
Nu vervul ik nog de functie promotie bij de afdeling Rotterdam, welke functie ik met veel plezier
uitgevoerd heb. Aankomend jaar ga ik graag door in het bestuur van de afdeling Amsterdam omdat ik
nu naar deze mooie stad verhuis! Het functieprofiel van secretaris sluit goed bij mijn karakter
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eigenschappen aan, en ook bij mijn ervaring in eerdere functies bij de JD.
Ik ben lid geworden van de JD tijdens de corona pandemie en heb kunnen ervaren hoe belangrijk het
eerste ledencontact is wanneer je nog je weg moet vinden binnen de vereniging (heel belangrijk!).
Omdat dit mij veel geholpen heeft, heb ik mij ingezet in mijn huidige bestuur om ook het eerste
ledencontact samen met onze secretaris op te pakken. Mijn drive hiervoor zal ik meenemen in iedere
toekomstige functie.
Naast dat ik het heel leuk vind om te borrelen met leden, ben ik ook een aanpakker, structureel en
georganiseerd. Deze eigenschappen heb ik vooral ook in mijn werkleven sterk kunnen verbeteren. Ook
vervul ik al snel de rol van vliegende kiep: Zo heb ik het notuleren al vaker overgenomen, gemaild en
gebeld om sprekers/activiteiten te regelen, het ledenbestand beheerd, geholpen met de inhoud van de
nieuwsbrief voor onze leden en op eigen kracht activiteiten georganiseerd.
Mijn doel voor volgend jaar is om de afdeling (nog meer) te activeren, want het afgelopen jaar is
gebleken dat ledenbinding een kernthema is geworden binnen de JD. Mijn kracht hierin zal blijken uit
het strak in orde houden van de interne organisatie, de informatievoorziening naar buiten toe en veel
focus op het eerste contact met nieuwe leden. Hiermee kan ik de bestuursleden profilering en intern
sterk ondersteunen zowel als het hele nieuwe bestuur. Ik heb er zin in om hiermee aan de slag te gaan!
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Quentin Che Armando | Kandidaat Penningmeester

Voornaam

Quentin Che Armando

Tussenvoegsel
Achternaam

Burchartz

Opleiding/baan

Financieel administratief
medewerker/Economics student

Beoogde functie

Penningmeester

Beoogde periode

2022-2023

Lid van de JD sinds

2022

Foto volgt

(Eerdere) functies binnen de JD
Geen
(Eerdere) functies buiten de JD
Financieel medewerker
Lid van politieke organisaties
Jonge democraten
Lid van maatschappelijke organisaties
Geen
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Dankzij een langlopende interesse in politiek en het werken in een organisatie met maatschappelijke
betrekkingen ambieer ik de positie van penningmeester bij Jonge democraten Amsterdam. Ik zou
vereerd zijn om een jaar lang deze functie te mogen vervullen. Deze functie zou mij de mogelijkheid
bieden om mijn ambities te vervullen en kennis te maken met de politieke wereld, en tegelijkertijd
mijn kwaliteiten met betrekking tot het financiele aspect op de juiste plek tot hun recht te brengen.
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Floris van der Valk | Kandidaat-bestuurslid Politiek

Voornaam

Floris

Tussenvoegsel

van der

Achternaam

Valk

Opleiding/baan

Bachelor Rechtsgeleerdheid UvA

Beoogde functie

Bestuurslid Politiek

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

Begin 2021

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid van de politieke commissie
(Eerdere) functies buiten de JD
Vrijwilliger bij Stichting Rechtswinkel Amsterdam,
Deelnemer aan de masterclass D66 Amsterdam.
Lid van politieke organisaties
Jonge Democraten
D66
Lid van maatschappelijke organisaties
n.v.t.
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Beste Jonge Democraten,
Met veel enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de functie Politiek. Het afgelopen jaar is het
bekendste adagium van de JD voor mij realiteit geworden. Ik kwam voor de inhoud, en ben
gebleven voor de gezelligheid. Sinds ik actief deelneem aan de verschillende activiteiten ontdek ik
hoeveel leuke, politiek geëngageerde jongeren hier rondlopen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen
om deze vereniging nog beter te maken.
Allereerst wil ik de huidige lijn van het vorige bestuurslid politiek graag voortzetten door de
politieke commissie actiever te maken. Ik zie een grote rol voor de PolCom om te discussiëren over
actuele thema’s, nieuwe voorstellen te bedenken voor het RPP en ludieke acties te bedenken. Het
bedenken en opzetten van dergelijke acties is iets waar ik als bestuurslid veel tijd in wil steken.
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Enerzijds kan de JDA hiermee haar mening verkondigen, anderzijds zullen deze ludieke acties tot
een grotere naamsbekendheid van de JD leiden. Hierop voortbordurend wil ik ook graag het JDAgeluid laten horen op verschillende protesten en activiteiten. Hoewel ik als JD’er ontzettend houdt
van de nuance, denk ik dat er bij protesten zoals de klimaatmars, de #nietmijnschuldcampagne of
de protestmars tegen anti-lhbtq+-geweld genoeg jongeren rondlopen die de JD(A) nog niet kennen,
maar wel potentieel lid zijn.
Voor het toekomstige bestuur staan de Provinciale Statenverkiezingen op de agenda. Na een
tegenvallend resultaat in 2019, met een opkomstpercentage van 52% voor jongeren tussen de 18
en 24 jaar, zijn de verkiezingen van 2023 de uitgelezen kans voor een progressieve, sociaalliberale
campagne waarin wij proberen zoveel mogelijk JD’ers de Provinciale Staten in te krijgen. Als
bestuurslid politiek wil ik die kans pakken.
Als bestuurslid zal ik makkelijk benaderbaar zijn voor leden, ik zal ervoor zorgen dat iedereen die
actief wil worden binnen de JD dat kan. Ik heb er zin in!
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Izabella Voortman | Kandidaat-bestuurslid Intern

Voornaam

Izabella

Tussenvoegsel
Achternaam

Voortman

Opleiding/baan

Beoogd politicologie of filosofie studente

Beoogde functie

Intern

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

(Eerdere) functies binnen de JD

(Eerdere) functies buiten de JD
Medenzeggenschapsraad lid en voorzitter van de leerlingenraad op het Gymnasium Felisenum en 6
jaar lang actief bij de feestcommissie.
Lid van politieke organisaties
D66 en JD
Lid van maatschappelijke organisaties
n.v.t.
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Ik ben nu bijna een jaar lid bij de Jongere Democraten en ik voel me enorm op mijn gemak bij de
afdeling Amsterdam, de sfeer is gezellig en iedereen is open en geïnteresseerd. Doordat ik me zo
op mijn plek voel zou ik graag willen bijdragen aan de voortzetting van deze geweldige afdeling.
Een van de dingen die ik zou willen bereiken is het betrekken van meer leden, op dit moment is
Amsterdam de grootste afdeling maar hebben we bijna het kleinste deel actieve leden. Hier zou ik
iets aan willen veranderen door met het bestuur te kijken naar variërende activiteiten en
afwisselende locaties, maar ook door inactieve leden te contacten en laagdrempelige activiteiten te
organiseren gericht op het leren kennen van nieuwe mensen.
Ik ben van mening dat ik geschikt ben voor de functie intern doordat ik een open persoon ben, ik
kan makkelijk met iedereen een gesprek voeren en ik kan daarbij goed aanvoelen wat iemand
nodig heeft. Ook ben ik iemand die snel mensen hun kwaliteiten kan ontdekken en zal proberen
leden op de juiste plek in de vereniging te krijgen. Verder heb ik veel inzicht in mensen hun psyche
waardoor ik bij conflicten altijd zal proberen beide kanten van het verhaal te begrijpen. Hierdoor
kan ik als brug funderen tussen beide partijen om begrip te creëren voor elkander en zo het
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probleem op te lossen. En als laatste ben ik een gevoelig persoon die onderliggende spanningen
snel opmerkt en niet bang is deze te bespreken.
Na dit alles te hebben verteld wil ik alleen nog zeggen dat ik er super veel zin in heb!
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Friso Le Poole | Kandidaat-bestuurslid Profilering

Voornaam

Friso

Tussenvoegsel

Le

Achternaam

Poole

Opleiding/baan

Fractie(medewerker/ondersteuner) D66
Bloemendaal / Leerling College Hageveld

Beoogde functie

Bestuurslid profilering JDA

Beoogde periode

1,2 jaar

Lid van de JD sinds

(Eerdere) functies binnen de JD
N.V.T
(Eerdere) functies buiten de JD
Ik ben in 2022 verkozen voor de gemeenteraad van Bloemendaal waar ik nu in de fractie
meewerk. Door mijn leeftijd mag ik echter niet tot de raad betreden, maar ik zit wel in de fractie.
Ik ben erg actief geweest in het coordineren van de campagne in Bloemendaal en heb ook
campagne gevoerd in Haarlem, Heemstede en Zandvoort.
Lid van politieke organisaties
D66 (Bloemendaal), Jonge Democraten Amsterdam
Lid van maatschappelijke organisaties
N.V.T
Motivatie (maximaal 300 woorden)
Ik ben op mijn veertiende (zodra het mocht) lid geworden van de JD. Ik geloof in de idealen, en ik
wou dat graag kunnen uiten. Niet alleen door te debatteren op school, maar door meer betrokken
te raken.
Ik geloof veel in het belang van jongerenrepresentatie in de politiek. Naar mijn mening kunnen
veel van problemen van nu zoals klimaatverandering beter behandeld worden als er ook mensen
aan tafel zitten om wie het écht gaat.
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In dit kader heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de gemeenteraad in Bloemendaal, waar ik voor
D66 op de vierde plek op de lijst ben gezet.
Ik over de kerst en het begin 2022 heb ik veel campagne gevoerd. Ik was zelf, vanwege mijn
leeftijd, ook een onorthodoxe kandidaat en heb veel met de pers gewerkt voor de campagne. Met
onder andere berichten in de Telegraaf, NRC, Jeugdjournaal, NOS, NH nieuws en lokale surfertjes
heb ik veel aandacht kunnen trekken voor D66. Ik heb hierdoor veel ervaring opgedaan van
werken met de pers.
Met flyeren en andere vormen van campagnevoeren ben ik ook niet volledig onervaren. Ik heb
voor de landelijke verkiezingen in 2020-2021 veel campagne gevoerd in en rond mijn eigen
gemeente. Bij de recente gemeenteraadsverkiezingen heb ik veel van de campagne
gecoördineerd.
In mijn jaar bij profilering wil ik gaan focussen op het werven van nieuwe leden, en het
campagnevoeren bij de provincialen-staten verkiezingen die volgend jaar gaan plaatsvinden. Ik
geloof dat, voor ons om onze idealen te kunnen pushen, het erg belangrijk is om een sterke
achterban van leden te hebben. Het is naar mijn mening erg belangrijk om vroeg hier mee te
beginnen en jongeren in de middelbare school proberen te benaderen.

Afsluiting
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