Algemene Afdelingsvergadering der
JD Leiden-Haaglanden
Locatie: Online
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Verantwoording bestuur
Voorzitter – Koen Reedijk
Een jaar geleden werden wij als bestuur verkozen. Dit bestuursjaar was een achtbaan. De
afgelopen zes maanden waren dat al helemaal. Op de vorige AAV kondigde ik aan dat wij
twee van de drie doelen hadden behaald. Wij waren als bestuur in geslaagd om veel
samenwerking aan te gaan op extern gebied en de politieke output was vergroot. We wilden
ons deze zes maanden focussen op de commissies. Daarbij zou in mei een intern voorstel
worden ingediend.
Echter, in maart werd al snel een ander onderwerp de focus. De coronacrisis legde een groot
gedeelte van de activiteiten in maart plat. Ook onze cantus moest worden afgezegd. Dit
raakte ook de motivatie van het bestuur. Een van de tofste dingen van het bestuur ging weg.
Wij hadden geen fysieke contact meer met onze leden en met elkaar. Als bestuur moesten wij
180 graden draaien. Wij wilden de afdeling online actief krijgen. Dat werd onze prioriteit. Dit
betekende dat we ook met andere factoren rekening moesten houden. Opeens gingen wij
concurreren met andere afdelingen op dinsdagavond. Wij besloten om met ze te
samenwerken. Zo zijn wij in staat geweest om prachtige opkomst op te halen bij een aantal
activiteiten.
We moesten ook doelen opofferen. Het landelijke bestuur adviseerde ons om alleen
essentiële zaken zoals de jaarrekening en de verkiezingen te behandelen op de AAV. Dit
betekende dat wij de benodigde HR-wijzigingen voor het interne voorstel niet konden
worden ingediend. Echter, is er wel een inputsessie geweest en staat een conceptversie klaar.
Dit zal worden overgedragen aan het nieuwe bestuur. Daarnaast werd het externe gedeelte
van mijn functie lastiger. De prioriteit kwam echt te liggen op de overgang naar online en dat
geldt natuurlijk voor de andere organisaties. Daardoor hebben wij minder kansen gepakt dan
in het eerste halfjaar.
Ondanks de coronacrisis kijk ik met veel trots terug op dit jaar. De commissies zijn actief
geweest dit jaar qua het organiseren van activiteiten. Ik heb veel persoonlijke contact gehad
met de leden. Wij hebben een nieuwe generatie leden die bijdragen aan onze afdeling. Ik ben
ervan overtuigd dat Leiden-Haaglanden goed het verkiezingsjaar ingaat!

Secretaris – Pieter van der Werff
Ik kan deze verantwoording niet schrijven zonder een overweldigend gevoel van trots en
dank. Trots op het feit dat wij sinds de vorige AAV zulke turbulente tijden door zijn
gekomen, en hoe goed de samenwerking ook is geweest. Die samenwerking was voor mij
persoonlijk heel belangrijk, want in mijn functie kan ik vrij weinig zonder de rest van het
bestuur.
Niet alleen kan ik met zekerheid zeggen dat de nieuwsbrieven iedere maand weer op tijd er
uit zijn gevlogen (op een dagje te laat na, het spijt mij nog steeds maar ik was ziek
toentertijd) maar ook ben ik van mening dat ik mijn communicatierol goed heb vervuld door
alle mails zogrvuldig en uitgebreid te beantwoorden.
Dit betekent natuurlijk niet dat het afgelopen halfjaar altijd even leuk was. De coronacrisis
heeft veel roet in het eten gegooid van veel plannen die al eerder stonden te sudderen in onze
gedachten. Ook het online houden van activiteiten was wennen, zeker omdat het persoonlijke
contact daardoor voor een deel vervallen was. Dat persoonlijke was voor mij altijd een
belangrijke drijfveer, omdat de meeste taken van mijn functie van achter een scherm worden
gedaan, op de activiteiten bijwonen na. Ik heb er wel zeker mijn vrede mee gevonden, en kan
natuurlijk één van de belangrijkste voordelen daarbij niet in de kiem proberen te smoren:
eindelijk konden wij samen met vele afdelingen tegelijk kennis maken zonder grote afstanden
af te moeten leggen.
Ik zal afsluiten met dankbaarheid. Dank aan iedereen die de activiteiten bij heeft gewoond,
voor iedereen die contact heeft gezocht en de JD verder heeft leren kennen. En natuurlijk
dank aan de rest van het bestuur. Zonder jullie had ik nooit zo veel in een jaar kunnen leren,
en zonder jullie zou het jaar nooit zoveel waarde kunnen hebben.
Penningmeester – Pol Koopman
Sinds de vorige AAV is er financieel niet heel veel spannends gebeurd. De uitgaven zijn
netjes binnen de vastgestelde begroting gebleven en tel daar nog eens een coronacrisis bij op,
waardoor bijna alle normale kosten niet meer gemaakt hoeven te worden, en je kan begrijpen
waarom er hier niet zo heel veel bijzonders over te melden is. Natuurlijk moet dit positief
bezien worden: geen nieuws is goed nieuws.
Ook de jaarrekening over 2019 vertoont geen verrassingen.
Anders kan er geschreven worden over hoe ik dit laatste halfjaar persoonlijk nog ervaren heb.
Naar mijn mening hebben we echt goede activiteiten weggezet en hadden we dit ook zeker tot
deze maand volgehouden, ware het niet voor die corona uiteraard.
Ik heb in elk geval van de activiteiten, de rest van het bestuur en de afdeling genoten. Op een
cantus die volgend jaar wel doorgaat!

Politiek & Pers – Lars Gerrits
De laatste maanden zijn door corona chaotisch geweest. Er is aan een aantal politieke
initiatieven gewerkt maar tot mijn spijt is veel ervan niet geslaagd omdat het publieke debat
door corona is beheerst de afgelopen maanden. Ik heb zelf uit noodzaak er voor moeten
kiezen om afgelopen halfjaar het iets rustiger aan te doen met mijn bestuurstaken, omdat ik
nog hard heb moeten werken om mijn BSA te halen. De politiek inhoudelijke commissie is
minder actief geweest dan vorig half jaar. We hebben met de commissie input geleverd op
verschillende moties op het congres en twee succesvolle amendementen op de resolutie
Buitenlandse Zaken ingediend. Ik ben tot de conclusie gekomen dat de commissie en het
bestuur gebaat zijn bij een nog meer heldere taakverdeling en afspraken waar we elkaar
verantwoordelijk voor kunnen houden in de toekomst. Dit en nog andere inzichten zal ik
graag meegeven samen met de commissievoorzitter aan onze opvolgers. Ik ben ervan
overtuigd dat met het werk dat we in de commissie gestoken hebben in slechts één jaar, er
een fundament ligt om op verder te bouwen voor het volgende bestuur. Tot slot kijk ik
ondanks corona tevreden terug op een prima jaar. Daarbij wil ik alle commissies en actieve
leden bedanken voor hun inzet en aanwezigheid. Ik hoop dat ik het vertrouwen dat ik van
jullie heb gekregen bij mijn verkiezing heb waargemaakt.
Promotie – Michaël Duijsens
Afgelopen jaar is er ontzettend veel gebeurd. Het jaar startte natuurlijk met het (zeer) drukke
zomeroffensief waar veel telefoonnummers zijn verzameld dankzij alle vrijwilligers. Door
het jaar hebben we ook deelgenomen aan verschillende acties zoals de ophef rondom het
verkameringsbeleid of de leerzame scholenactie! Belangrijk voor mij dit jaar was om de
social media output op een goed niveau te krijgen. Dit is grotendeels gelukt, ookal was dit
tijdens de Covid-uitbraak wat lastiger.
Daarnaast heb ik ook geprobeerd om voor elke activiteit een unieke banner te maken (dit is
niet altijd gelukt) en beter gestructureerde meldingen naar de leden te verzenden. Ook heb ik
na een kleine inventarisatie zeer veel nieuw promomateriaal zoals fleyers, webcamschuifjes
en condooms besteld voor het volgende zomeroffensief en de tweedekamercampagne.
Kortom, ik kijk terug naar een succesvol jaar waarin ik ontzettend veel geleerd heb!
Dankjewel Jonge Democraten!

Organisatie – Max Verdegaal
In het najaar heb ik naast mijn organisatie taken ook de commissie internationaal aan mijn
verantwoordelijkheden mogen toevoegen. Op deze commissie ben ik misschien nog wel
trotser dan op de activiteiten die ik georganiseerd heb, na een stroeve start in het begin van
het jaar hebben we er met zijn vijven een gezellige commissie van gemaakt en ook nog eens
een leuke twinning georganiseerd. Helaas ging deze niet door door corona, maar ik weet
zeker dat het een succes was geworden. De Gin-Tonic was een minder groot succes dan de
commissie internationaal voor mij. Ik had meer vergaderingen moeten plannen en meer
activiteiten in samenwerking met de Gin-Tonic moeten organiseren.
Met veel plezier en trots kijk ik terug op de activiteiten het afgelopen bestuursjaar. Mijn doel
was om een divers aanbod aan activiteiten aan te bieden en daarbij veel samen te werken met
andere afdelingen van de JD en lokale D66 afdelingen. Op het gebied van samenwerking ben
ik erg tevreden, we hebben negen keer met andere afdelingen samengewerkt, twee keer met
andere pjo ́s en drie keer met D66. Verder ben ik over de diversiteit van het aanbod ook erg
tevreden, we hebben debatten gehouden, informele activiteiten gehouden, interactieve
activiteiten gehouden en veel leuke sprekers gehad. Ondanks dat we een deel van het jaar in
het water zagen vallen door corona vind ik dat we in die tijd ook zeer leuke activiteiten
hebben neer weten te zetten, zoals de Masterclasses Leadership, de activiteit met Pete
Hoekstra en de activiteit met Rob Jetten.

Begroting 2019
Code Omschrijving

Verlies

Winst
€ 3.474,00

0101 Afdracht LB

Realisatie 2019
Verlies
Winst
€ 3.474,00
€ 200,00

0103 Bestuursweekend

€ 600,00

0199 Lustrumafdracht

€ 500,00

0201 Nieuweledendagen

€ 500,00

0202 Symposium

€ 300,00

0203 Twinning

€ 600,00 € 2.064,55 € 2.064,55

0204 Campagne

€ 250,00

0205 Ledenbijdragen activiteiten

€ 200,00

€ 250,00

0208 Thema-activiteiten
0209 Overig
0210 Masterclass
0300 Commissies/ Werkgroepen
0301 Facebook-advertenties

€ 600,00
€ 100,00
€ 100,00

6102 Bestuurskosten

€ 94,00
€ 50,00

6103 Bestuursbedankjes
6104 Bestuursweekend

€ 157,50

€ 300,00

0502 Zomeroffensief
6101 Rekeningkosten

€ 224,90

€ 600,00

€ 101,88
€ 10,00
€ 200,00

6105 Ereleden
6201 Zaalhuur
6202 Bedankjes Sprekers

€ 1.500,00

€ 300,00

€ 467,00
€ 133,08

6203 Borrel
6204 Overig
6301 Nieuweledendagen
6302 Symposium
6303 Twinning

€ 500,00
€ 300,00
€ 600,00

6304 Regiocommissie Leiden
6306 Samenwerkingsactiviteiten

€ 250,00

€ 416,50

6305 kerstdiner

€ 416,50

6308 Thema-activiteiten

€ 26,61

6309 AAV's (zaalhuur, bedankjes en borrel)
6399 Overig (lustrumactiviteiten)
6501 Promotiemateriaal
6502 Zomeroffensief
6600 Campagne

€ 500,00

€ 400,00
€ 300,00
€ 250,00

€ 47,50
€ 148,40
€ 543,35

6601 Bestuursfoto
6900 Overig/Onvoorzien

€ 280,00

€ 7,98
€ 328,52

Correctiepost shirts

€ 691,75

Correctiepost late afroming 2018

€ 717,24

Beginsaldo
Saldo:

€ 6.724,00 € 6.724,00 € 5.333,50 € 7.358,31
2024,81
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Kandidaten
De kandidaat
Naam: Pieter van der Werff
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Voorzitter
Opleiding/werk: Student rechtsgeleerdheid
(Eerdere) functies binnen de JD: Afdelingssecretaris Leiden-Haaglanden, OrCo landelijk
(zoekkant)
Nevenactiviteiten: MUNESCO te Leuven; PJO-parlement; cursus medezeggenschap;
voorzitter leerlinggeleding medezeggenschap; voorzitter leerlingenraad; aanvoerder
debatteam (ownh) Lagerhuis en NK debat; debattrainer; Latijns juridische teksten vertalen.
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Het afgelopen jaar is als niets minder te omschrijven dan een wilde achtbaanrit die in een
warm bad begonnen is. Ik was pas een paar weken lid bij de afdeling toen ik de functie van
algemeen secretaris kon bekleden. Daar moet natuurlijk bij vermeld worden dat de afdeling
mij redelijk onbekend was. De gang van zaken is echter dermate goed bevallen dat ik sta te
springen om nog een jaar bestuur te doen, ditmaal in de functie van voorzitter.
De keuze voor deze specifieke functie komt voort uit een aantal overwegingen. Als eerste heb
ik het gevoel dat ik vanuit deze positie een grotere bijdrage kan leveren dan vanuit een andere
functie. Dit is omdat ik de kennis die ik door de jaren heen heb opgedaan voornamelijk toe
kan passen op het structureren van groepen, het aansturen van projecten, het motiveren en
ontwikkelen van medebestuursleden en het spreken voor groepen.
Mijn verdere overwegingen liggen in de aankomende actualiteiten. Natuurlijk komen er
verkiezingen aan voor de Tweede Kamer en zal er campagne worden gehouden, maar niet
ieder lid van de JD is een onderdeel van D66. De uitdaging voor het bestuur ligt er dan ook in
om hier een goede balans in te vinden. Ook blijft het risico van de zogenaamde ‘tweede golf’,
waardoor de activiteiten weer online plaats zullen moeten vinden. Deze uitdagingen trekken
mij naar de functie toe, omdat ik in dit soort gevallen een duidelijke structuur in het bestuur
kan aanbrengen.
Als laatste wil ik toevoegen dat ik voor deze functie heb gekozen omdat ik graag mijn
organisatorische, politieke én beleidsmatige vaardigheden uit wil breiden, en daar komend
jaar goede kansen voor zie.
Ik hoop dat de leden met deze motivatie het vertrouwen komend jaar in mij willen leggen!

De kandidaat
Naam: Hester van Wessel
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Algemeen Secretaris
Opleiding/werk: Liberal Arts & Sciences: International Justice (Leiden University College);
Rechtsgeleerdheid
(Eerdere) functies binnen de JD: Lid en voorzitter landelijke SNC; secretaris en voorzitter
commissie internationaal; team nieuwe-ledenweekend; team JDMUN; lid werkgroep
onderwijs en wetenschap
Nevenactiviteiten: Lidmaatschap partijen/PJOs: JD; D66
Korte motivatie:
In de afgelopen bijna twee jaar heb ik me met groeiend enthousiasme ingezet voor de JD.
Sinds Lars me op mijn eerste dag in Den Haag strikte om eens mee te gaan naar een activiteit,
heb ik eigenlijk niet meer losgelaten. Ik heb veel geleerd van de JD en al prachtige
herinneringen gemaakt; dat hoop ik het komende jaar binnen het afdelingsbestuur voort te
zetten.
Toen het idee begon te dagen me verkiesbaar te stellen, viel mijn oog al snel op de functie
van algemeen secretaris. Op tempo notuleren heb ik geleerd als landelijke SNC'er op drie
congressen en als rechtenstudent ben ik wel gewend aan regeltjes. Ook heb ik me dit
afgelopen jaar ingezet als secretaris van een koepelcommissie binnen mijn studievereniging,
waar ik een voorproefje heb gekregen van het overzien van verschillende commissies en
activiteiten.
Zoals je van een algemeen secretaris mag verwachten ben ik een georganiseerd en precies
persoon. Ik ben in staat het overzicht te houden, ook als er een hoop moet gebeuren. Ik ben
betrouwbaar en in staat te spotten waar hulp nodig is – of dat nu is omdat iemand vijftig
mailtjes moet sturen of gewoon enorm zin heeft een bord kapot te gooien. Op deze manier
denk ik dat ik naast puur administratief, ook op een persoonlijker vlak ondersteuning en
samenhang aan het aankomende bestuur kan bieden.
Ik hoop dat jullie je vertrouwen in mij willen leggen en kijk er enorm naar uit het komende
jaar mijn weg te gaan vinden in deze functie!

De kandidaat
Naam: Jelle Stap
Woonplaats: Delft
Kandidaat voor de functie: Penningmeester
Opleiding/werk: Technische Natuurkunde TU Delft
(Eerdere) functies binnen de JD:
Nevenactiviteiten: Penningmeester bij rally commissie van studievereniging,
Penningmeester bij een groot internationaal debat evenement, hulp docent TU Delft en het
Raket team DARE in Delft
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Sinds ik vorig jaar bij de Jonge Democraten ben aangesloten heb ik gezien wat voor grote
dingen kunnen gebeuren als we met een groep gepassioneerde studenten iets doen. Van
verschillende debatten over nationale en regionale politiek tot echt moties doorvoeren tot de
tweede kamer via D66. Hierdoor heb ik het gevoel gekregen dat ik meer wil doen en hiermee
betrokken in wil worden. Daarom is een van mijn doelen voor komend jaar om meer te doen
richting debat binnen de verenging, zodat iedereen deze vaardigheid kan verbeteren maar
vooral om als politieke organisatie toch wel echt te kijken wat onze leden denken en hier mee
iets te doen.
Verder vind ik het wel belangrijk dat er iemand is binnen het bestuur die uit Delft komt om
toch die belangrijke groep studenten welkom te laten voelen.
Voor de positie penningmeester heb ik gekozen omdat ik hier al ervaring mee hebt vanuit
andere vereniging functies en toen genoten heb van de functie uitvoeren vanwege de aandacht
tot detail dat het vereist. Daarnaast is administratie iets waar ik graag in verder ontwikkel om
straks op andere plekken weer toe te passen.

De kandidaat
Naam: Max Verdegaal
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Politiek en Pers
Opleiding/werk: Bestuurskunde (Universiteit Leiden)
(Eerdere) functies binnen de JD: Bestuurslid Organisatie
Nevenactiviteiten:
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66/Jonge Democraten
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Beste lezer,
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier de functie van Bestuurslid Organisatie vervuld.
Tijdens het afgelopen bestuursjaar heb ik veel ervaring opgedaan, daarnaast heb ik een hele
leuke tijd gehad. De afgelopen weken heb ik lang en hard nagedacht over hoe nu verder in
deze prachtige vereniging, waar ik het zo naar mijn zin heb. De conclusie is dat ik graag nog
een keer alles wil beleven wat ik het afgelopen jaar heb meegemaakt, echter is het ook
belangrijk om uitgedaagd te blijven. Daarom wil ik waar ik me het afgelopen jaar bezig heb
gehouden met het organisatorische deel me dit jaar bezig gaan houden met het politieke deel
van de afdeling.
Na een paar goede gesprekken met het huidige Bestuurslid Politiek en Pers ben ik er van
overtuigd dat ik het erg naar mijn zin zal hebben als Bestuurslid Politiek en Pers. Tevens heb
ik een goed beeld van de functie en denk ik ook capabel te zijn voor de functie. Het contact
onderhouden met de D66 afdelingen, het landelijk bestuur en de andere lokale PJO´s, lijkt me
erg leuk en ik denk dat ik dit ook kan, als sociaal en empatisch persoon. Naast het contact
onderhouden lijkt het me ook erg leuk om aan de slag te gaan met het schrijven van
stukken, iets waar ik in mijn studie al ervaring mee heb opgedaan. Tegelijkertijd besef ik mij
ook dat naast leuk contact onderhouden met de lokale D66 fractie, ik soms de lokale politiek
ook diplomatisch of juist aansporend zal moeten benaderen. Ik hoop dat ik u hiermee
duidelijk heb kunnen aantonen, waarom ik gemotiveerd ben voor de functie Bestuurslid
Politiek en Pers en waarom ik hier geschikt voor ben.
Met vriendelijke groet,
Max Verdegaal

De kandidaat
Naam: Kalle Duvekot
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Promotie
Opleiding/werk: Bachelor Politicologie/ Bijlesdocent Brede Buurtschool Den Haag
(Eerdere) functies binnen de JD: Voorzitter Politiek Inhoudelijke Commissie
Nevenactiviteiten: Voorzitter Ledenraad A.L.S.V. Quintus
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66 & Jonge Democraten
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Beste JD’ers,
Mijn naam is Kalle Duvekot en met veel enthousiasme stel ik me hierbij kandidaat voor de
functie Bestuurslid Promotie in het afdelingsbestuur van JD Leiden-Haaglanden. Sinds het
begin van mijn studie Politicologie heb ik me met plezier ingezet voor de afdeling in de
commissie Politiek Inhoudelijk, waar ik als commissievoorzitter veel geleerd heb over het
reilen en zeilen binnen politiek Leiden, Den Haag en Delft. Ik zet deze lijn graag volgend jaar
door. De functie Promotie is daarbij voor mij een logische volgende stap.
Eerst wat meer over mezelf: Ik ben een 19-jarige Amersfoorter die ongeveer een jaar geleden
naar Leiden is gekomen voor de bacheloropleiding Politicologie. Ik zou mezelf omschrijven
als geordend, ambitieus en een sociale netwerker. Ik deins er niet voor terug veel tijd in een
project te steken en denk graag mee aan creatieve oplossingen voor organisatorische of
beleidsproblemen.
Volgend jaar wordt een bijzondere periode. Allereerst zullen we de afdeling opnieuw moeten
zien op te starten na een lange corona-pauze. Er zullen creatieve oplossingen bedacht moeten
worden voor het wegvallen van de introweken. Ik ben van plan vol in te zetten op een online
zomeroffensief en waar mogelijk aan te haken bij bestaande evenementen. Hier zie ik dan
ook een belangrijke rol weggelegd voor de sociale media, waarmee ik actief wil werken aan
een groter bereik voor de Jonge Democraten.
Ten tweede hebben we later in het bestuursjaar de Tweede Kamerverkiezingen, een
uitgelezen kans voor de JD om zich lokaal te laten zien. Een nauwe samenwerking met D66
is hierbij wenselijk, maar om het onafhankelijke JD-geluid en waardevolle ervaringen voor
leden te behouden blijven eigen acties onmisbaar.

De kandidaat
Naam: Koen van der Weijden
Woonplaats: Teylingen
Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Organisatie
Opleiding/werk: BSc Politieke Wetenschappen (Universiteit Leiden)
(Eerdere) functies binnen de JD: Secretaris Commissie Internationaal
Nevenactiviteiten: Lidmaatschap partijen/PJOs: D66/JD
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Toen ik in september van vorig jaar de Vergulde Kruik binnenliep om voor het eerst kennis te
maken met de lokale afdeling van de Jonge Democraten had ik mij niet voorgesteld dat ik,
binnen een jaar, mij kandidaat zou gaan stellen voor een plek in het bestuur van deze
vereniging. Toch voelt dit als een logische volgende stap voor mij binnen de JD. Met elke
activiteit was beter zichtbaar wat de Jonge Democraten extra te bieden hebben voor jongeren
die politiek geïnteresseerd zijn. Daarbij was het voor mij persoonlijk een goede keuze om
meteen actief te worden bij een commissie, om ook buiten de dinsdagactiviteiten om met de
JD bezig te blijven. De afdeling Leiden-Haaglanden heeft veel te bieden op het gebied van
persoonlijke ontwikkeling, gezelligheid en verdieping van politieke interesses, en het lijkt mij
gaaf om hier in het volgende bestuursjaar zelf deels verantwoordelijk voor te zijn. Er staat
mijns inziens een fijne groep mensen klaar om het nieuwe bestuur te gaan vormen, waardoor
ik niet twee keer na hoef te denken om mij kandidaat te stellen voor de positie Bestuurslid
Organisatie.
Specifiek deze positie lijkt mij boeiend omdat de activiteiten en masterclasses een integraal
onderdeel van de JD ervaring vormen, en het organiseren en in goede banen leiden hiervan
een mooie verantwoordelijkheid is. Door het organiseren van interessante activiteiten kunnen
nieuwe leden geënthousiasmeerd worden om actief te worden, en al actieve leden sterker
gebonden worden aan de JD. Door mij actief te betrekken bij activiteiten en de Commissie
Internationaal heeft de JD in mij geïnvesteerd, en ik wil nu graag iets terug doen door zelf een
nog actievere rol te nemen in het reilen en zeilen van deze vereniging.

De kandidaat
Naam: Karen Koopmans
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Secretaris Internationaal
Opleiding/werk: Kunstgeschiedenis en vanaf september ook Franse taal en cultuur in deeltijd
(Eerdere) functies binnen de JD: Nevenactiviteiten: Ik ben twee jaar lid geweest bij de roeivereniging Njord. Daarnaast
spendeer ik veel tijd in de boulderhal in Leiden
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66 en Jonge Democraten
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Mijn naam is Karen Koopmans en ik ben zeer geïnteresseerd in de positie van secretaris
Internationaal binnen de JD Leiden-Haaglanden. Kort iets over mij. Ik ben 21 jaar en studeer
sinds twee jaar in Leiden. Ik heb net mijn eerste jaar kunstgeschiedenis achter de rug. Gezien
mijn interesse in Franse en Duitse kunst, begin ik in september ook met de studie Franse taal
en cultuur in deeltijd.
Mijn interesses zijn zeer breed en internationaal georiënteerd. Zo ben ik niet alleen zeer
geïnteresseerd in nationale en internationale politiek, maar ben ik vanuit mijn studie
kunstgeschiedenis mij ook bewust van het feit dat buiten de Nederlandse grenzen zeer veel
kansen liggen. Bij de JD wil ik dan ook graag mijn passie voor internationale politiek en
enthousiasme voor het Leidse studentenleven verbinden met een pragmatische agenda vanuit
het gedachtegoed van de JD. Van theorie naar praktijk, van lokaal naar internationaal, de JD is
altijd een bron geweest van progressief-liberalisme, van het tegengeluid, van een jong en
politiekbewust Nederland. Ik zie hier dan ook kansen, uitdagingen en bovenal een doel waar ik
mij hard voor zal maken.
Als Secretaris Internationaal is dit mijn uitdaging. Zo zal ik internationale sprekers op
bijvoorbeeld het gebied van diplomatie, inclusiviteit, duurzaamheid, defensie of Ngo’s
uitnodigen voor een lezing om zo de blik van de JD leden nog verder te verbreden, ook buiten
de Nederlandse grenzen. Daarnaast wil ik graag nauw samenwerken met de commissie
internationaal om zo een succesvolle twinning te organiseren. Ook zal ik de internationale
studenten graag willen betrekken door een gezellig borrel met een origineel, Europees thema
(bijv. viering van Europa of een Duits bierfest) te organiseren.
Ik hoop hiermee een helder eerste beeld te hebben gegeven van wie ik ben, wat mij drijft en
waarom ik de juiste persoon voor deze functie ben.

Notulen AAV 7 Januari 2020

Algemene Afdelingsvergadering 7 Januari
JD Leiden-Haaglanden
Datum: dinsdag 7 januari, 2020
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: Het Boterhuis, Markt 15-17a, 2611 GP Delft
Notulen door: Thomas Schepp

Agenda
20.00-20.10 Installatie Voorzitter, SNC’ers, vaststelling agenda en notulen AAV 29 oktober
20.10-20.30 Verantwoording bestuur
20.30-20.40 Herkandidering KasCo
20.40-20.55 Amendementen
20.55-21.10 [Pauze]
21.10-21.30 Politieke moties
21.30-21.35 Afsluiting, decharge Voorzitter en SNC
21.35-…
Borrel

20.00 opening AAV
Installatie vergaderingsvoorzitter: Pauline
Installatie SNC: Thomas/Ronald-Marcel
Vaststellen agenda: prikkelende vraag moet uit de notuelen geschrapt worden.
Vaststellen notulen AAV 29 oktober 2019: aangenomen

Verantwoording bestuur
Koen: We hebben 3 doelen gesteld: externe contacten, politieke output en commissies. Afgelopen
vergadering hebben wij kunnen vaststellen dat we tevreden zijn met de eerste 2 punten. We gaan
ook weer activiteiten organiseren met andere PJO’s. Politieke output is tot nu toe ook goed
geslaagd. We hebben er een aantal amendementen doorgekregen in Leiden, waar we trots op zijn.
Ook goed samen gewerkt met DWARS en JOVD. We willen nog harder met de commissies aan de
slag gaan. Vooral ook internationaal en politieke inhoud. We willen meer de leden erbij betrekken.
Vragen
Q (Floris-jan): Je ging snel door de onderwerpen heen. Wat zijn andere onderwerpen die je
hebt aangeraakt qua input en wat zijn de andere contacten. Kan je nog terugkomen op de
maandelijkse output?
A: We zijn begonnen met XTC actie, waar ik 3 interviews over heb afgelegd. We hebben een
stuk geschreven over het gebrek aan studenteninput bij de Gemeenteraad. We hebben een
brief geschreven waarbij we Omroep West hebben gehaald. En met Rotterdam een stuk
over de provinciale staten geschreven. Verder hebben we contact gezocht met D66 Leiden
en Delft. Daaruit hebben we activiteiten georganiseerd. Binnenkort ook met Den Haag en
andere PJO’s. We hebben met echt lobby werk dingen voor elkaar gekregen.
Vragen
Q (Tirza): Zou graag zien dat de afdeling iets met verkozen burgemeester doet. Geeft aan
dat landelijk hiermee meer is gedaan dan in de afdeling.
A: De tweet die eruit is gegaan is door Lars bedacht en opgesteld en aan landelijk gegeven.
Een retweet had inderdaad gekund. We hebben er echter voor gekozen niet zelf te tweeten
om niet voor elkaars voeten te lopen. Het is de bedoeling dat er nog een actie uitkomt.
Vragen
Q (Floris-Jan): Sociale media is een van de belangrijkste dingen op dit moment. Ik heb het
gevoel dat er minder mensen persoonlijk worden uitgenodigd en benaderd via deze media.
Klopt dat?
A: Dat klopt. Ik kan geen mensen uitnodigen met wie het afdelingsaccount niet bevriend is.
Ik kan er wel aan werken dat er zo veel mogelijk mensen uitnodigd worden als vriend.
Twitter is voor ons minder belangrijk maar niet. We leggen dus de focus op de andere
dingen. Inhoudelijke dingen kunnen nu wel geretweet worden.
Vragen
Q (Rens G): Je wil leden activeren voor commissies. Hoe maak je een goede balans tussen
ledenactivering en de beslissingen van het bestuur?
A: Uiteindelijk is het bestuur eindverantwoordelijke voor wat de commissies naar voren
brengen en produceren. Als er kaders bestaan of gesteld worden kan het bestuur keuzes
maken om hiernaar te werken. Als er grote keuzes zijn waar onenigheden over bestaan kan
een keuze worden voorgelegd aan de afdelingsvergadering. Ook worden de voorzitters van
de commissies uitgenodigd om in gesprek te gaan.
Vragen
Q (Tirza): Jullie hebben geen vervanger voor het opgestapte bestuurslid internationaal. Hoe
willen jullie deze functie verder invullen?
A: Wij hebben in de aanloop van zijn opstappen met Omar gezeten. Hij zou zich blijven
inzetten voor de commissie als co-voorzitter. De commissie blijft in contact met het bestuur
vanwege onze verantwoordelijkheid.

Vragen
Q (Onbekend): Ik heb begrepen dat er onenigheid was op de locatie voor de reis.
A: De commissie heeft onze mening gevraagd over vliegen. Wij hebben gezegd dat onze
voorkeur niet is om te vliegen.
Vragen
Q (Onbekend): Wat is de doorslag geworden?
A: De vliegtickets waren ten eerste vrij duur, dat was uiteindelijk de doorslag. Daardoor was
de reis niet beschikbaar voor veel leden. Ook hebben sommige leden ook bezwaar om te
vliegen.
Vragen
Q (Omar): Veronderstelt voorkeur voor twee bestemmingen. Waarom organiseren we niet
twee twinnings?
A: Het wordt dan hartstikke duur voor de leden. Je mag natuurlijk altijd op eigen naam een
reis organiseren.
Vragen
Q (Xander): Jullie zeggen dat commissies belangrijk zijn. Jullie gaan er werk van maken.
Hoe moet ik dat zien?
A: Wij zijn van plan een structuur uit te werken aan de AAV voor te leggen.
Vragen
Q (Floris-Jan): Vorig jaar hadden wij ook een commissie structuur vastgesteld. Gaan jullie
hier verder op bouwen?
A: Wij willen elke commissie een penningmeester en secretaris geven. Verder kijken we ook
bij andere afdelingen, zoals Utrecht bijvoorbeeld.
Vragen
Q (Floris-Jan): Wat is de taak van die penningmeester?
A (Pol): Over de invulling moet nog worden nagedacht. De begroting is al ingestemd, dus we
gaan geen nieuwe potjes verdelen. De meest basale vorm is dat hij gewoon contact heeft
met mij.
Vragen
Q (Xander): Wie wordt verantwoordelijk voor de commissiebegrotingen?
A: Qua begroting is Pol verantwoordelijk en zal de KasCo er ook het gebruikelijke over te
zeggen hebben.
Vragen
Q (Xander): Hoe is dat een verbetering ten opzichte van de huidige situatie?
A: Commissies kunnen beter zelf inschatten wat zij nodig hebben.
Vragen
Q (Rens): Wat vindt het bestuur ervan dat alle vragen van oud-bestuursleden komen. Hoe
gaan jullie ervoor zorgen dat de volgende keer iedereen kritisch is.
A: Actieve leden zijn meer betrokken. Meer leden actief maken dus.
Vragen
Q (Tirza): Ik zag dat er buiten het bestuur maar 1 motie van een lid komt. Hoe kan dat?
A: De motieschrijfavond was niet druk bezocht. Daar hebben we steken laten vallen.

Vragen
Q (Xander): Max, je zegt dat je veel hebt geleerd. Wat allemaal?
A: Ik heb gemerkt dat je bij normale activiteiten minder specifiek hoeft te organiseren.
Kerstdiner dus meer. Betaling was slechter geregeld dan ik dacht. Met D66 Den Haag had ik
moeten overleggen.
Herkandidering KasCo
Tip: Als ik niet gekozen wordt hebben we geen KasCo meer. Daarnaast ging het vorig jaar
prima en zou ik het nog een keer willen doen.
Vragen
Q (Floris-Jan): Geld uitgeven of ontvangen?
A: Ontvangen.
Rens wil zich ineens ook kandideren voor de KasCo: ‘Ik vind getalletjes leuk. KasCo, vo!’
Vragen
Q (Tirza): Waarom ineens nu?
A: Anders zijn ze met z’n tweeen en ik wil me graag inzetten.
Vragen
Q (Rens G): Hoe serieus neem je dit?
A: Heel serieus.

Amendementen (op het PP)
AM01

Oké dit gaat best wel ver...

Dictum:

( regel 87 t/m regel 92) Als de toekomstige ouders zeer
waarschijnlijk ernstige schade zullen toebrengen aan het kind,
vinden de Jonge Democraten dat gedwongen anticonceptie, bij
mannen en vrouwen, mogelijk moet zijn. De anticonceptie
moet passend en reversibel zijn. Verplichte anticonceptie kan
alleen voor een bepaalde termijn worden opgelegd door een
rechter op basis van advies van experts. Na een vastgelegde
termijn moet een hertoetsing plaatsvinden door de rechter.

Woordvoerder: Lars Gerrits
Voor

Neutraal

Tegen

Kalle: Het is onliberaal om
mensen deze keuze te
ontnemen.

Hester: Is het niet een idee
om een vervangende tekst toe
te voegen? We moeten meer
tegen zijn.

Rens: procedureel tegen. We
hebben het hier al uitgebreid
over gehad. Niks nieuws.

Woordvoerder: Lars Gerrits

Niks meer toe te voegen. Mogelijk de “betreft” nog aanpassen.

Stemming:

Aangenomen

[Pauze]
Uitslag herverkiezing KasCo
Voor
Tip ten Brink

20

Rens

16

tegen

blanco
1

4

1

Politieke moties
PM01

Laat de Oeigoeren niet in stilte verdwijnen!

Dictum:

De Jonge Democraten de Nederlandse regering en de EU
oproepen om diplomatieke acties en economische sancties
tegen China in te zetten.

Woordvoerder:

Koen Reedijk

Voor

Neutraal

Tegen

Xander: Wat bedoel je met
economische sancties?

Floris-Jan: Heb je ook de
Armeense genocide in acht
genomen? Wil je er een
streep onder zetten of
neutraal zijn?

Tip: Moeten we niet
uitgebreider zijn in wat we
dan willen doen?
Woordvoerder: Koen Reedijk

Ik heb het er met Sjoerd Sjoerdsma over gehad. Veel
functionarissen op de zwarte lijst zetten en hun EU rekeningen
bevriezen als opties.

Stemming:

Aangenomen.

PM02

'Hee lullo, ben je nog vertegenwoordigd?'

Dictum:

In steden met hogeronderwijsinstellingen een permanente
afvaardiging van vertegenwoordigers van die instellingen in de
Raad vertegenwoordigd moet zijn.

Woordvoerder:

Pol Koopman

Voor

Neutraal

Tegen

Lars: kan de indiener
verduidelijken wat de
toegevoegde waarde gaat
zijn?

Ashley: worden studenten
niet al permanent
vertegenwoordigd door de
partijen waar ze op stemmen.

Jelle: wat bedoel je met
hogere onderwijsinstellingen?
Ook MBO?

Koen: het is niet
democratisch. We hebben die
ook niet voor ander
bevolkingsgroepen.

Floris-Jan: Ik geloof in vrijheid
van vereniging.
Rens: hoe bepaal je wie er
vertegenwoordigd gaat zijn?
Xander: Welke raad? Doet de
gemeenteraad niet al zoiets?
Pauline: het lijkt ook alsof het
de vertegenwoordiging van
een onderwijsinstelling ipv
een student.
Woordvoerder: Pol Koopman

De motie is inderdaad vaag geformuleerd. Ik doel ook op
MBO’ers. Studenten kunnen zeker stemmen op partijen.

Stemming:

Verworpen

PM03

EU <3 Canada

Dictum:

▪

-De Jonge Democraten voorstander zijn van het
ratificeren van CETA.

-De Jonge Democraten voorstander zijn voor het schappen van
de ISDS clausule uit CETA.
Woordvoerder:

Lars Gerrits

Voor

Neutraal

Tegen

Floris-Jan: Canada heeft 30
miljoen inwoners. Waarom
niet.

Rens: in de toelichting even
uitleggen van de clausule is.

Pauline: dit is de manier om je
PM helemaal onderaan de lijst
te krijgen op congres.

Woordvoerder: Lars Gerrits

Ik kan hiermee aan de slag gaan. Ik trek hem in en ga hem
herschrijven.

Stemming:

Motie ingetrokken door indiener.

Xander: even herschrijven,
dan wordt hij beter.

PM04
Dictum:

Je nE pArLE paS de lAngUes étRanGèREs
▪

De Jonge Democraten pleiten voor het afschaffen van
het verplicht volgen van een tweede

vreemde taal op het Voorgezet Wetenschappelijk Onderwijs.
Woordvoerder:

Max Verdegaal

Voor

Neutraal

Hester: dyslectieverklaring is
vrij lastig om te krijgen.

Tegen
Pol: je hebt al genoeg keuze.
Pieter: mensen die moeite
hebben met talen kunnen
soms al vrijstelling krijgen.
Kalle: hij is overbodig. Hij is
onnauwkeurig.
Pim: Bij VWO hoort het
volgens mij ook dat je je met
een taal verbreed. Veel
mensen gaan mogelijk de taal
niet meer kiezen omdat ze
gewoon geen zin meer
hebben.
Omar: de dyslectieverklaring
krijg je pas in de bovenbouw.
Tirza: je kan de verklaring al
veel eerder krijgen. Het is een
goede persoonlijke vorming
om een tweede vreemde taal
te hebben.
Xander: VWO is al makkelijk
genoeg.

Woordvoerder: Max
Verdegaal

Dyslectieverklaring kost veel geld. Het gaat erom of het bij je
past. Niet iedereen hoeft Duits te hebben om aan te sluiten op
ambities.

Stemming:

Verworpen

PM05

Status houden voor statushouders

Dictum:

Leegstaande (kantoor)panden tijdelijk de functie van
samenwoonproject moeten dienen, om zowel plaats te bieden
voor jongeren als statushouders, ter bevordering van het
integratieproces en maatschappelijke ontwikkeling.

Woordvoerder:

Pieter van der Werff

Voor

Neutraal

Tegen

Hester: het heeft van 2 kanten
voordelen.

Max: Waarom staat er
specifiek jongeren en
statushouders?

Floris-Jan: Liever zie ik dat het
gericht wordt op ouderen en
jongeren.
Pauline: Kantoorpanden zijn
niet bedoeld om in te wonen.
Ook zijn ze van private
eigenaren.

Woordvoerder: Pieter van der
Werff

Kantoorpanden zijn er inderdaad niet voor gemaakt. Maar er is
een woningnood, ook voor statushouders die met elk dak blij
zijn. Private eigenaren kunnen eventueel een vergoeding
krijgen. Er is ook echt een grote woningnood voor jongeren.

Stemming:

Verworpen

PM06
Dictum:

Bescherm de vrijheid in Hong Kong
▪

De Jonge Democraten de Nederlandse regering en de
EU

oproepen om sancties in te zetten tegen de overheden van
Hong Kong en China
Woordvoerder:

Jelle Stap

Voor

Neutraal

Pieter: Deze is net verworpen
in Rotterdam helaas. Deze
discussie leeft erg binnen de
JD en zo kan hij besproken
worden.

Max: ga je niet de mensen
tegelijk ook straffen?

Woordvoerder: Jelle Stap

De sancties zijn ook tegen inmeningen van China en de leiders
die misbruik maken in Hong Kong. Het doel is ook niet om de
bevolking te straffen.

Stemming:

Aangenomen

Tirza: Hong Kong eruit halen
en alleen China laten staan.

Bekendmaking uitslag herverkiezing KasCo
Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid
Decharge en afsluiting

Tegen

