
Algemene Afdelingsvergadering 27 februari

JD Leiden-Haaglanden
Tijd: 19.15-19.45
 Locatie: De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22, 2312 GA Leiden

Agenda  

19.15: Opening, installatie, en agenda
19.15-19.20: Mededelingen + vaststellen notulen AAV 9 januari 2018
19.20 – 19.40 Behandeling jaarrekening 2017
19.45 Afsluiting, decharge voorzitter

Opening AAV

1. Installatie Vergaderingsvoorzitter: Bram van Wickeren
2. Installatie Stem- en Notulencommissie: Reinoud Linschoten en Esther Verbruggen
3. Vaststellen agenda
4. Mededelingen
5. Vaststellen notulen 9-1-2018

Jaarrekening 2017

Toelichting door Marcelien
- Eerst de inkomsten. Ik noem een aantal posten: kredieteuren, afdracht LB, 

bestuursweekend, nieuwe ledendagen, bbq en campagne. Verder spreekt het redeljk
voor zich.

- Dan de uitgaven. Voor de campagne is iets meer uitgegeven dan begroot. Aan 
internetadvertenties is niks uitgegeven. Bestuurbedankjes is wel uitgegeven, maar 
was niks voor inbegroot. De kosten voor de zaalhuur was veel minder, bedankjes 
sprekers ook minder. Borrel ipv zaalhuur.

- Nieuwe ledendagen, symposium, twinning genoemd.
- Zaalhuur en bedankjes voor aav zijn niet inbegroot. Mijn voorganger had het wel zo 

aangegeven.
- Voor promotiemateriaal is weinig uitgegeven, maar voor zomeroffensief redelijk veel. 
- Commissie werkgroepen niks uitgegeven. Zomeroffensief redelijk veel uitgegeven. 

Social media niks uitgegeven. Er is een totaal verschil van ongeveer 1900 aan het 
eind van het jaar. volgend jaar hebben ze een iets strakkere begroting en dat men 
weet waar geld voor is en dat ook uitgegeven kan worden. 

- Als laatste het resultaat. Uiteindelijk nog totaal verschil van ongeveer 2000. Volgend 
jaar hebben we een iets strakkere begroting en hopelijk is het nu beter waar we nu 
geld voor hebben uitgetrokken en dat we dat dan ook doen.



Opmerkingen van de Kasco: 
Geachte Algemene Afdelingsvergadering van Jonge Democraten Leiden-Haaglanden, lieve leden,

Op dinsdag 20 februari j.l. is de Kascontrole Commissie van Jonge Democraten Leiden-Haaglanden,
vertegenwoordigd door Mathijs Waegemakers en Vincent van Roon, bijeengekomen voor de controle
over het volledige jaar van 2017.

De KasCo constateerde hierbij  dat de penningmeester duidelijk overzicht heeft over de financiële
gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ze heeft de financiën duidelijk en na behoren in het systeem
opgenomen. Toch willen wij graag twee aandachtspunten benoemen. Allereerst zijn er een aantal
bonnen ingediend waarvan niet te herleiden valt of dat het bedrag dat erop staat ook daadwerkelijk is
betaald. Echter, het volledige bedrag is wel uitgekeerd aan de betreffende persoon van het vorige
bestuur. De Kasco gaf een half jaar geleden al aan dat wij alsnog de geldige bonnen wilden zien, of
dat  het  teveel  betaalde  bedrag  terug  werd  overgemaakt  naar  de  vereniging.  Helaas  zijn  beide,
ondanks verwoede pogingen van de penningmeester niet gebeurd. Dit betreuren wij, maar wij zien
door het geringe bedrag en de verklaarbaarheid van de kosten, niet de noodzaak om hier nog verder
mee te gaan. Ten tweede miste er rond de wisseling van de penningmeester halverwege het jaar een
viertal bonnen. Ook dit betreuren wij, maar vanwege wederom de verklaarbaarheid van de kosten en
het geringe bedrag, zien wij niet de noodzaak om hier verder achteraan te gaan.

Ondanks de geconstateerde aandachtspunten geeft de KasCo een positief oordeel over de getoonde
financiën van het jaar van 2017. We bedanken de penningmeester voor haar inzet het afgelopen jaar
en wensen haar in het nieuwe jaar veel succes toe. Dank voor de goede samenwerking afgelopen
dinsdag.

Met financiële groet,

De KasControle Commissie van JD Leiden-Haaglanden

Vincent van Roon
Mathijs Waegemakers

De opmerkingen van de kasco zijn van het Isaya verhaal. Bonnetjes zijn niet goed 
aangeleverd, wel uitbetaald. Bram is gecontacteerd, de oude penningmeester van LH is 
geprobeerd te bereiken, maar dat lukte niet. Ging om zulke kleine bedragen dat we besloten 
hebben het zo te laten. 

Vragen (Rens): Dit is afschrijving van 13 euro?
Antwoord: in boekhoudprogramma staat duygu crediteuren? Dus heb ik voor waar 
aangnomen.

Naam?: Wat zijn bestuursbedankjes? 
Antwoord: je kan dan cadeau uitzoeken. 
Niks voor begroot? Weet niet waarom het niet is inbegroot.

Guido: pro-su’s aangevraagd en verstuurd in 2017. Wist niet dat we evaluatieformuleir 
moesten invullen. Hier kwam ik tijdens jaarrekening achter. 
Bram: uiteindelijk maakt het niet uit, want het geld zou hetzelfde zijn. 



Ga je wel iets doen om het volgend jaar anders te doen?
Jazeker, ga ik volgend bestuur zeker meegeven.

Regiocommissie Leiden is opgeheven en met de 10 euro is niks mee gedaan. 

Er is veel geld over? Ja dat is jammer, want we hadden zoveel leuke dingen kunnen doen. 
Of geld voor vettere locaties. Leerpunt voor jezelf dat je volgende keer eerder overzicht 
maakt? Vanaf september overzicht gemaakt, duurde even voordat ik ovezicht kreeg. In paar 
maanden 2000 euro uitgeven was ook geen goed idee. In beleidsplan duidelijk gemaakt dat 
alle bestuursleden weten waar het geld voor is. Rens: Het grootste deel geven we echt 
allemaal uit.

Ruben: ondanks dat we overhouden hebben we toch 25 euro meer gekregen bij afdracht 
LB. Zal dat anders zijn bij dit LB? Dat weet ik niet. 

Jaarrekening is per acclematie goedgekeurd. 

Mededeling: per email heeft Mathijs Wagemakers doorgegeven zijn termijn als kasco-lid te 
beendigingen. Voor de volgende aav wordt een vacature vastgesteld.

Sluiting
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