
Algemene Afdelingsvergadering 15 mei 
JD Leiden-Haaglanden 
Tijd: 20.00 - 22.00 
Locatie: De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22, 2312 GA Leiden 

Agenda  

20.00 – 20.05: Opening, installatie, en agenda 
20.05 – 20.10: Mededelingen + vaststellen notulen AAV 27 februari 2018 
20:20 - 20:30: Kandidatenpresentatie Kascontrolecommissie 
20:30 – 20:45: Stemmen uitbrengen en pauze 
20:45 - 22:00: Behandeling moties en amendementen 
22:00 – 22:05: Afsluiting, decharge voorzitter en SNC 
22:05 - .........: Borrel 
 

Opening AAV 

1. Installatie Vergaderingsvoorzitter: Wimer Heemskerk  

Per acclamatie aangenomen. 
2. Installatie Stem- en Notulencommissie: Myrthe Koopman, Cyriel van Vugt  

Per acclamatie aangenomen. 
3. Vaststellen agenda 

Er wordt gevraagd of pauze en stemmen apart punten zijn op de agenda. Stemmen uitbrengen en 
pauze is één ding, want men kan in de pauze stemmen. 
De agenda wordt per acclamatie aangenomen. 

4. Mededelingen 

Geen mededelingen. 
5. Vaststellen notulen 27 februari 2018 

Notulen van 27 februari 2018 worden per acclamatie aangenomen. 

Kandidatenpresentatie Kascommissieleden 

Speeches door de kandidaten (1 minuut).  

Esther vertelt dat een goed werkende KasCo belangrijk voor de afdelingen. Daarnaast is het 
belangrijk dat er een ervaren KasCo is. Esther wordt per acclamatie benoemd tot lid van de 
kascommissie. 
Kandidatuur Mark wordt toegelicht door Ruben. Ruben vertelt dat Mark een ervaren JD’er is, o.a. 
afdeling en landelijk bestuur gedaan. Mark wil graag de KasCo in. Mark wordt per acclamatie 
benoemd tot lid van de kascommissie. 
 



Politieke Moties 
Motie van Orde: In stemming wordt gebracht of Esther Verbruggen mag stemmen op AAV. 
Unaniem aangenomen. 

PM01 Gelieve te stoppen met Recidive 
Onderwerp: Voorwaardelijke invrijheidstelling 
Dictum  Individuele behandeling van gedetineerden een groot onderdeel 

moet worden bij de Voorwaardelijke invrijheidsstelling 
 De gedetineerde tijdens het gehele proces intensief persoonlijk 

begeleid moet worden. 
Woordvoerder: 
Floris-Jan Blok 

Laatste tijd in het nieuws gebleken dat mensen pas later 
mogen vrijkomen bij gevangenisstraf. Individuele begeleiding 
is essentieel voor terugkomst in de maatschappij. Er is meer 
individuele begeleiding nodig. 

Voor Neutraal Tegen 
 Hoe zit het bij ter beschikking 

stelling van mensen die 
geestelijk labiel zijn? 

 

Woordvoerder:  
Stemming: Unaniem aangenomen 
 
PM02 Onbegrijpelijk Haribo? 
Onderwerp: Suiker in frisdrank 
Dictum De Jonge Democraten pleiten voor de invoering van een 

belasting op toegevoegde suikers. 
Woordvoerder: 
Nathan 

Voor de volksgezondheid goed idee om suikertaks in te voeren. Dit 
kan worden gedaan door frisdrankfabrikanten een suikertaks op te 
leggen. 

Voor Neutraal Tegen 
Goede motie maar er zijn al veel 
moties ingediend over suikertax dus 
beter verplaatsen naar wintercongres 

 Het probleem ligt niet bij de prijs, 
we kunnen het beter bij verandering 
van gedrag zoeken. 

Woordvoerder: In Amerika en VK aangetoond dat suikertaks nut heeft. 
 

Stemming: Overweldigende meerderheid aangenomen 
 
PM03 We gonna rock down to Electric Avenue and then we'll take it 

higher 
Onderwerp: Energie 
Dictum  De JD pleiten voor de aanleg van een Ehighway door Europa 

waar vracht- en persoonsverkeer hen voertuig al rijdend op 
kunnen laden. 

 De Jonge Democraten actief pleiten voor meer samenwerking 
op het gebied van inductief opladen tijdens het rijden op 
Europees niveau; 

Woordvoerder: 
Floris-Jan Blok 

Deze ontwikkeling is gaande in Zweden en Noorwegen, maar ook in 
Zuid-Korea. Via inductie auto’s opladen op de snelweg. Auto’s laden 
op terwijl ze rijden. Uitgelezen kans voor de overheid om elektrische 
snelwegen aan te leggen. 



 
Voor Neutraal Tegen 
 Esther: klopt het dat nationale 

landen moeten financieren? Hoe ga 
je nationale landen zo ver krijgen en 
inbreuk op de onafhankelijkheid van 
staten. 

Rens: er is heel veel infrastructuur 
aanpassing nodig voor dit plan, kost 
veel geld en er zijn al elektrische 
wegen: treinen. 

Woordvoerder: Een inductieplaat is helemaal niet zo duur, Siemens betaalt al 80% van 
de kosten voor Zweden. Een trein kan niet van zijn spoor af en een auto 
kan wel opladen tijdens het rijden. 

Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen. 
 
PM04 Ik ga op reis en neem mee: mijn soa’s/ soa-toerisme 
Onderwerp: Gratis Soa-testen 
Dictum De JD pleit voor een algemeen geldend beleid omtrent soa-

testen en soa-testen gratis moeten worden. 
Woordvoerder: 
Anne Mathilde de Vries 

Soa-testen zijn heel duur, namelijk tussen de dertig en driehonderd 
euro. Verschil per gemeente hoeveel het kost. Daardoor gaan mensen 
naar een andere gemeente of gaan helemaal niet. Is gevaarlijk voor de 
volksgezondheid. Daarom moeten Soa-testen gratis beschikbaar 
worden gemaakt. 

Voor Neutraal Tegen 
iedereen heeft die vriendin die 
zonder condoom seks heeft en op 
soa’s wil testen. Soa’s testen zijn 
duur en het verscheelt erg per 
gemeente wat je ervoor betaalt. 
Zorg mijden kan tot 
onvruchtbaarheid leiden. We 
moeten pleiten voor een universeel 
bereikbare soa hulp. 

 Universeel soa beleid niet voor 
één risicogroep? 

Woordvoerder: Is er al voor homo’s en mensen in de prostitutie 
Stemming: Unaniem aangenomen 
 
PM05 Het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen…. Oh 

shit het verkeerde congres 
Onderwerp: Verkeerslichten die voetgangers en fietsers voor laten 
Dictum De JD pleit voor verkeerslichten waar voetgangers en fietsers 

met slecht weer voorrang krijgen op auto’s. 
Woordvoerder: 
Esther van Egmond 

Als JD zijn we voor fietsen. Fietsers moeten voorrang krijgen bij slecht 
weer bij stoplichten 

Voor Neutraal Tegen 
Esther Verbruggen: Goed plan, 
hoe ga je het uitvoeren. Stem voor. 

Rens: goed plan, maar onbereikbaar. Universeel beleid niet voor een 
risicogroep? 

Woordvoerder: Kunt fietsers natuurlijk altijd voorrang geven. Kijken naar oplossing 
waar voetgangers en fietsers drie van de vier keer voorrang krijgen. 

Stemming: Gelijk aantal stemmen 6-6, motie niet aangenomen. 
 
PM06 Maak het middelbaar geschiedenisonderwijs weer uitdagend 



Onderwerp: Onderwijs 
Dictum  De Jonge Democraten deze ineffectieve manier van toetsing 

aan het licht dienen te brengen. 
 Er moet gestreefd worden naar de afschaffing van de 

kenmerkende aspecten tijdens de toetsing, met als einddoel 
ervoor te zorgen dat leerlingen een beter begrip krijgen van het 
vak geschiedenis. 

Woordvoerder: 
Marc Herman de Groot 

 

Voor Neutraal Tegen 
Floris Jan: Staatsinrichting wordt 
al veel gevraagd aan de mavo 
scholieren.  
Rens: Feitenkennis is belangrijk 
voor de ontwikkeling dus het is 
een belangrijk onderdeel van 
geschiedenis.  
Geschiedenis was niet leuk maar 
op de uni hebben we er erg veel 
aan.  
Pim: Als geschiedenisleraar in 
opleiding: we moeten dit 
behouden zodat het later toegepast 
kan worden.  
Ruben: was slecht in geschiedenis 
op de middelbare school. Hij dacht 
dat dit door hem kwam maar het 
komt door het onderwijs, dus stem 
voor.  
Geschiedenis was leuk en 
geschiedenis op de uni gaat over 
vele volkeren en kenmerkende 
aspecten. Je leert niks van 
kenmerkende aspecten.  
 

  

Woordvoerder: Voor feitenkennis, punt is meer dat de kenmerkende punten nergens op 
slaan. Meer met systeem in Frankrijk. 

Stemming: 8 stemmen voor 4 tegen. Motie aangenomen. 
 
 
PM07 Inkomensafhankelijke boetes 
Onderwerp: Inkomensafhankelijke boetes 

Dictum  De Jonge Democraten pleiten tegen 
inkomensafhankelijke boetes. 

Woordvoerder: 
Tirza Drent 

we zijn nu voor inkomensafhankelijke boetes, wat betekent dat je voor 
15 km te hard rijden 54000 euro boete moet betalen. ook is dit met 
gevangenisstraffen moeilijk haalbaar dus schaf het af.  

Voor Neutraal Tegen 
Rens: kijk nog even naar de 
overwegende dat en kijk nog even 
naar het politiek programma.  
FlorisJan: voor, het is achterlijk 
om aan de oplossing alleen te 
denken. Het probleem moet 

  



aangepakt worden met vaker 
straffen.  
Esther: overwegende dat klinkt 
alsof je twijfelt. Privacy is een 
groot goed dus stem voor.  
Boetes raken de rijken minder dan 
de armen.  

Woordvoerder: als je mensen wil straffen dat moet je maatregelen nemen als 
verkeerslessen e.d. ipv geld van mensen vragen. 

Stemming: Overweldigende meerderheid aangenomen 
 
PM08 Gelijkheid? Daar doen we niet aan 
Onderwerp: Armoede 
Dictum De JD zich hard maakt voor gelijke rechten en sociale 

voorzieningen voor Nederlandse burgers in het Caribische deel 
van het Koninkrijk; 
Een sociaal minimum vastgelegd moet worden voor de 
Nederlandse burgers op de BES-eilanden. 

Woordvoerder: 
Rens Philipsen 

Het is een zeer linkse motie. We doen niet aan gelijke rechten 
en dat moet wel. Burgers op de BES eilanden worden als 
tweederangsburgers behandeld terwijl ze gewoon in een 
gemeente wonen. Er is een gelijke WW, WIA e.d. nodig. 

Voor Neutraal Tegen 
FlorisJan: hebben de BES eilanden 
niet sowieso een rare constructie?  

  

Woordvoerder: er wordt inderdaad een rare constructie gebruikt voor de gemeente, 
maar dit gaat over mensen. 

Stemming: Unaniem aangenomen. 
 

Organimo's 
ORG01 Na 5 bier is de oppas hier! 
Onderwerp:  
Dictum Ieder lid van Leiden-Haaglanden dat naar een landelijk 

evenement gaat een oppas nodig heeft om zo zichzelf te 
beschermen. 

Woordvoerder: 
Rens Philipsen 

Organimo druist in tegen de principes van de JD. JD een ruimte om te 
leren. Stem tegen. 

Voor Neutraal Tegen 
Tirza: Laten we het centraal 
regelen ipv individuele oppassers 
dus stem voor.  
 

 Ruben: een organimo is een 
oproep aan het bestuur. Een 
bestuurslid heeft dit geschreven. 
De spreekt uit dat is niet duidelijk, 
wie is de oppas? Voor wie geldt 
het?  
Esther: stem tegen, ik ben 
onvrijwillig oppas geweest, doe dit 
me niet aan.  
Het enige probleem is dat een 



aantal bestuursleden een oppas 
nodig hebben, deze gaat om alle 
leden.  
 

Woordvoerder: als je zelf denkt een oppas nodig te hebben dan moet je die zelf ook 
regelen. 

Stemming: met overweldigende meerderheid verworpen. 
 
 

Amendementen 
AMRESKCM01 Darten is ook op RTL7 
Onderwerp: Michael van Gerwen 
Woordvoerder: 
Ruben Kuijper 

De JD is voorstander van sportwedstrijden bij de publieke omroep. Er 
is geen reden om hier publiek geld aan uit te geven, er zijn genoeg 
commerciële alternatieven. 

Voor Neutraal Tegen 
Nathan: op de NPO mag sport wat 
minder worden uitgezonden. Er 
zijn minder populaire sporten die 
juist wel op de NPO mogen.  
Rens: aansluiten bij Nathan, er zijn 
veel sporten op commerciele 
zenders maar is het de taak van de 
NPO om dit uit te zenden? Nee. 
Darten als sport? Ga toch fietsen.  
Thirza: Sportwedstrijden kosten 
veel geld terwijl de NPO moet 
bezuinigen 

 Esther: nationale sporten wel op 
de NPO omdat het onderdeel is 
van de cultuur.  
Floris Jan: je speelt met mijn 
identiteit als je deze motie voor 
stemt. Ik heb geen geld voor meer 
dan de NPO dus stem voor.  
 

Woordvoerder: populaire sporten moet de NPO juist niet uitzenden. Als je echt een 
voetbalwedstrijd wil zien, kan je gewoon naar een cafe gaan en als je 
voor stemt dat speel je met floris-jan zijn identiteit. 

Stemming: 10 of 9 of 8 voor, 5 tegen aangenomen. 
 
AMPP01 Want Tupac leeft ook nog 
Onderwerp: Auteursrecht 
Woordvoerder: 
Ruben Kuijper 

Auteursrecht bestaat tot 20 jaar na sterven. Dit is niet eerlijk, het is veel 
te lang en de levensloop heeft niks met auteursrecht te maken. 

Voor Neutraal Tegen 
FlorisJan: het is nu op 70 jaar, 
moet er onderscheid zijn tussen 
boeken en muziek? 
Rens: 20 jaar is prima om je 
pasgeboren kind te laten studeren. 
Auteursrecht voor decenia lang is 
niet meer van deze tijd.  
Hoe maken makers gebruik van 
het auteursrecht als ze dood zijn?  

 Esther: slecht plan. Als je nu een 
schilderij maakt en morgen dood 
gaat dan heb je heel weinig geld 
en dat beperkt hoe veel mensen 
kunst gaan maken.  

Woordvoerder: Ik weet niet of er onderscheid gemaakt moet worden. Er zijn 
verschillende manieren van uitvoering van auteursrecht. Michael 



jackson wordt voor miljoenen verkocht. 
Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen 
 
AMRESDUU01 Kansspelbelasting gaat ook niet naar de verliezers van de 

postcodeloterij 
Onderwerp: Potjes met geld 
Woordvoerder: 
Ruben Kuijper 

Dingen die niet duurzaam zijn moeten extra belast worden en dat geld 
moet aan duurzame dingen besteed. Dat is niet goed, want het doel van 
belasting is dat men minder enthousiast wordt van dit product.  
 

Voor Neutraal Tegen 
Thirza: als we belasting 
economisch effectief hoger 
kunnen maken dan kunnen we de 
opbrengst prima in onderwijs e.d. 
stoppen. 

 Rens: als je dit geld aan vanalles 
kan uitgeven, dan wordt het een 
politiek spelletje. Zodra producten 
belast zijn op dat niveau, maakt 
het niet uit dat je ander geld wilt 
uitgeven.  
 

Woordvoerder: We kunnen belasting heffen op schadelijke dingen. Rens wil geld 
geven aan duurzame dingen, wimer met democratie kost al helemaal 
veel geld. Laten we een weloverwogen keuze maken, 

Stemming: Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen. 
 
AMRESDUU02 Haal de kern weg uit dit stuk 
Onderwerp: Kernenergie is wel duurzame energie 
Woordvoerder: 
Floris-Jan Blok 

Groot probleem met dat kernenergie niet als duurzame energie wordt 
gezien. Als we grote stappen willen maken, moeten we geld 
beschikbaar stellen voor kernenergie.  

Voor Neutraal Tegen 
Ruben: is kernenergie groen? De 
kleur wel, verder niet. Voordeel: 
stoot geen co2 uit dus helemaal 
prima stem voor.  
Een groot nadeel van andere 
duurzame bronnen is dat het niet 
stabiel is, dus er word fossiele 
energie gebruikt dat is slecht dus 
beter kernenergie.  

 kernenergie in deze resolutie is 
kernsplitsing en dat is helemaal 
niet duurzaam.  

Woordvoerder: Zuidelijke staten in VS hebben geld geinvesteerd in kernenergie. 
Groene energie is totaal niet stabiel, we moeten voldoen aan co2 
akkoord. 

Stemming: 9 voor, 4 tegen aangenomen.  
 
AMRESKCM02 Propaganda 
Onderwerp: Duurzaamheid 
Woordvoerder: 
Rens Philipsen 

1 doelstelling van media is dat er geen discussies over de 
media gevoerd worden.  
 

Voor Neutraal Tegen 

FlorisJan: een beetje gezond   



wantrouwen is toch gezond? Wil 
je dat onderstrepen. 
Woordvoerder: Rens: opzich voorstander van dat aanpassen. 

Stemming: Rens: opzich voorstander van dat aanpassen. 
 
AMRESDUU03 Fake scientists with fake studies. Very sad. 
Onderwerp: Duurzaamheid 
Woordvoerder: 
Rens Philipsen 

Eerst moet er meer onderzoek komen en dan moet er verboden 
worden. Klopt niet.  

Voor Neutraal Tegen 

Ruben: wil je niet meer 
schrappen en waarom alleen 
dit? 

Esther: kan je uitleggen van 
microplastics zijn?  

 

Woordvoerder: microplastics zijn kleine stukjes plastic in shampoo en zo, 
maar je moet niet verbieden voordat je onderzoek doet. We 
moeten zorgen voor objectieve meningen. 

Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen. 
 
AMRESKCM03 NPO online bestaat al 
Onderwerp: Online streamen NPO 
Woordvoerder: 
Rens Philipsen 

NPO online bestaat al waarbij de programma’s al zo lang mogelijk 
online staat aangezien sommige programma’s heel duur zijn.  

Voor Neutraal Tegen 
FlorisJan: ben je het met me eens 
dat de NPO de VPROfractie e.d. al 
heel lang online laat staan.  
 

  

Woordvoerder: laten we de NPO waarderen voor wat hij is. 
Stemming: Unaniem aangenomen. 
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