
Algemene Afdelingsvergadering

JD Leiden-Haaglanden

Tijd: 20.00 - 22.00

Locatie: Rootz, Grote Marktstraat 14, 2511 BJ Den Haag

20.00 Blok 1 - Opening AAV

AAV om 20.08 geopend.

1. Installatie Vergaderingsvoorzitter: Rutger Broer

2. Installatie Stem- en Notulencommissie: Reinoud Linschoten, Teeuwes Middelbrink

3. Vaststellen agenda

4. Mededelingen

Jitkse: Stonden notulen nog wel online?

Rens: ja staan weer online bij congresboek.

5. Vaststellen notulen 13 juni 2017. Vraag of notulen nog gepubliceerd zouden worden? Ja,
maar aanwezigheidslijst niet.

20.10 Blok 2 – Bestuursverantwoording Bestuur Kuijper

Ruben: al een half jaar in functie. Tijd snel verstreken voor mijn gevoel. Zomervakantie; in diepe
gegooid bij het zomeroffensief. Uiteindelijk goed gegaan. Heel veel leden aanwezig; daardoor in
september activteiten met 20-25 leden. In oktober hadden we aantal activiteiten waarin opkomst
zelf minder was. Aantal activiteiten in Delft. Doen inzien dat het lastig was activiteiten in Delft te
organiseren; vooral voor mensen uit Leiden. Vaker in DH en Leiden zitten, maar minder in Delft
(ondanks dat het leuk was daar te komen). November: alle samenwerking goed bevallen (werkgroep
onderwijs,  d66  thema-afdeling).  Als  je  grote  sprekers  uitnodigt  komt  bijna  iedereen  langs.
Terugkijkend op het geheel heel tevreden zijn op afgelopen half jaar en hopen deze lijn door te
zetten. En hopen dat nieuwe mensen ook leuke plekje op de afdeling weten te vinden.

Vragen

Floris Jan: nieuwe insteek in Delft?

Ruben: in het begin idee een keer in de maand in elke stad en nu een keer per twee maanden in
Delft.

Serap: hoe staat het met de overgedragen taken?

Marcelien: Ja, behalve. Isaiah loopt nog, maar contact opgenomen met Bram en hij kijkt ernaar.

Jitkse: Dus begroting van dit jaar wordt nu niet afgerond? 

Marcelien: Nee dat is pas begin 2018.



Verantwoording Jelle

Studie geschiedenis vergt te veel tijd dus wil focus leggen op taken rondom mijn studie dus vandaar
gestopt.  Was  een  erg  lastige  keuze  en  wil  iedereen  bedanken  voor  de  lieve  woorden.  Veel
zelfvertrouwen gekregen en dat wil ik niet ongenoemd laten. Belangrijk voor mij. Veel dank voor
jullie  lieve reacties.  Jammer dat  ik  geen Twinning heb kunnen organiseren;  deze zomer vooral
gefocust op het Zomeroffensief. 

Vragen

[Naam]: chris

bedankt voor je praatje en alles wat je gedaan hebt.  Als bestuur doe je vaak meer dan mensen
denken en dat kost veel energie en tijd. Het is lastig want op de AAV waarin je bent gekozen ben je
vastgepind door de twinning. Jammer dat dat niet gelukt is. Ik neem aan dat je alles de komende
maand  gaat  overdragen:  hoe  ga  je  ervoor  zorgen dat  de  overdracht  van  de  organisatie  van  de
Twinning goed loopt?

Jelle: Eerlijk gezegd nog niet veel over nagedacht, maar ik heb het al met iemand over gehad om
een team Twinning op te richten en met haar na te denken over de overdracht.

Jitkse:  dankjewel  en  ook  zeker  voor  het  zomerofffensief.  Wat  voor  tips  wil  je  geven  aan  je
opvolger? Zodat diegene makkelijker in het bestuur mee kan doen zodat diegene beter mee kan
doen en ook wat juist niet te doen.

Jelle: Geen goed idee over wat een overdracht moet zijn, want die heb ik ook niet gehad. Ik ga
vanavond een mail opstellen en denk dat het vooral aan zijn vragen gaat liggen. 

Ruben: wij hebben er ook over nagedacht over wat wij belangrijk vinden wat er komend jaar gaat
gebeuren. Voor iedereen in het bestuur is het nog steeds een belangrijk thema. Aan de orco specifiek
op gevraagd om te letten om hier specifiek op te letten. En ook met Dennis contact opgenomen. Dit
is iets wat wij verwachten van het nieuwe bestuurslid internationaal. 

Rutger:  praat  met  ILFRY.  iemand überhaupt  in  de zaal  die een twinning georganiseerd  heeft,
belangrijke ervaring.

Ruben: voor ons als bestuur belangrijk, daarom ook aan de orientatiecommissie gevraagd om daar
specifiek op te letten. Er is al contact opgenomen met Dennis van het LB voor hulp. Het is voor ons
enerzijds iets wat we graag willen maar ook gewoon verwachten van ons bestuurslid internationaal.
Als er mensen die interesse hebben die  iets  met reizen en internationale  dingen hebben kan je
natuurlijk altijd zitting nemen in de cominter.

Jitske: is er vanuit het bestuur gezegd: als je die Twinning niet doet willen we dat je eerder weg
gaat?

Jelle: Nee, dat niet maar het is meer iets vanuit mezelf. Toen ik het gevoel kreeg dat ik de Twinning
niet meer elkaar kreeg, vond ik dat zo jammer dat ik wilde stoppen.

Christiaan: Verstandig dat je kijkt naar welke zusterorganisatie je een bericht stuurt. Je kan daar mij
of Rutger voor berichten, want Dennis is erg druk. 



Tirza: kunnen jullie een basisdraaiboek maken, zodat het in de toekomst makkelijker en effectiever
georganiseerd kan worden? Wat voor stappen organiseer je wanneer?

Jelle: ben het ermee eens. We willen ervoor zorgen dat iedereen een goede overdracht krijgt.

Ruben: Dingen waren niet altijd goed geregeld. Als er iets georganiseerd moest worden in de zomer
was het 9/10 keer Jelle die dit heeft opgepakt en zomeroffensief is met name dankzij Jelle en Zarap
goed gelukt. We hadden gehoopt dat die lijn doorgezet zou worden, maar dat is niet gelukt. Ligt niet
aan jou, maar aan dat het drukker werd met je studie. In oktober of eind november kreeg je het echt
druk en vroeg je om te kijken hoe jij uitgefaseerd kon worden. Heeft allemaal langer geduurd door
aav, maar ondanks dat ben jij tot het einde door gegaan. Veel goed opgedaan, maar op een ding op
social  media is wisselend gereageerd en met dit  kleinigheidje zal dat niet  meer gebeuren in de
toekomst.

20.45 Blok 3 – Begroting 2018

Meer geld naar nieuwe ledendagen, we willen er twee of meer organiseren. Een symposium hadden
we nog niet echt over nagedacht en gaat in eerste instantie best groot bedrag heen en we zijn wel
van plan goed syposium neer te zetten. Regiocommissie bleek niet erg actief te zijn, dus deze wordt
geschrapt. FB-advertenties willen we meer gaan doen, dus daar gaat meer geld naartoe. Zaalhuur
wordt ook minder, door goede deal in Leiden en DH (kunnen we vaak gratis zitten). We willen ook
in Nieuwspoort zitten,  want kwamen veel mensen op af. We willen een kerstdiner organiseren.
Sprekerscadeaus  omlaag  omdat  er  vaak  maar  1  spreker  komt. Zomeroffensief  is  minder,  want
gemeenteverkiezingen.  En we kunnen  eventueel  subsidies  vragen.  Bestuurfoto’s  willen  we ook
maken, twee voor ongeveer 50 euro. 

Vragen

Chris: Bedankt voor de meest onzichtbare functie.  Volgens mij heb je iets moois samengesteld.
Afdracht aan LB omlaag gegaan?

Marcelien: Er zit vast bedrag is (ledenaantal) en daarboven zit iets om de rest ook te realiseren. Er
waren posten waar we minder aan uit hebben gegeven, dus ik vond het terecht om minder geld te
ontvangen. 

Chris: misschien kan je wat strakker op lb zitten qua budget, mag als afdeling best wel wat vragen
stellen.

Chris: Social kosten 150 euro omhoog. Is dat niet wat te veel? 

Esther: vanwege gemeenteraadsverkiezingen hebben we gekozen om het te verhogen. Zo bereik je
meer mensen.

Vervolgvraag: wat geef je nu gemiddeld uit aan 1 advertentie?

Esther: ongeveer 9 euro per keer heb ik van andere afdelingen gehoord.

Serap: alleen facebook? Dan is 150 euro wel weinig want ik weet dat Daniel ooit een keer 100 euro
heeft uitgegeven. 5 dagen voor de landelijke verkiezingen en toen wilden we heel veel investeren. 

Esther: voorheen heette het niet facebook advertenties, maar promoten. Omdat we het vooraf nog
niet hadden gedaan, willen we het nu een keer proberen. 



Serap: er is altijd subsidie aan te vragen, er zijn beschikbare vragen waar je sowieso aanspraak op
kan maken. 

Floris  Jan:  waarom  geld  gehalveerd  op  de  post  symposium?  Waarom  niet  maximale  subsidie
benutten? En gekort op overige: waarom?

Antwoord: boodschap van Bram: probeer overig zo laat mogelijk te houden en meer specifiek in te
vullen bij andere posten (o.a. naar foto’s en kerstdiner gegaan). Symposium: mocht het meer kosten
dan kunnen we meer vragen, maar gaan hier van uit. Proberen een zo realistisch mogelijk beeld neer
te zetten.

Jitske: misschien handig om volgende keer ook te zien hoe het zit met uitgaven daar heb ik geen
idee van. Vind nieuwe ledendagen wel heel erg omhoog en zomeroffensief wel heel erg omlaag,
kan je die uitleggen?

Antwoord: Esther omdat wij hebben gekozen om 2 nieuwe ldendedagen te doen, beter te veel geld,
want dan toffe dag, ipv dat we het niet halen wat we hebben; daarom geld omhoog; we willen toffe
spreker;  uitgebreide  dag;  lunch;  waarop  ze  afdeling  leren  kennen.  Zomeroffensief  is  hetzelfde
gebleven omdat we daar redelijk mee uitgekozen.

Vervolgvraag jitske: hebben jullie de maximale subsidie van de zomeroffensief aangevraagd

Ruben: Landelijk geeft geen los geld, maar je kan lijst invullen en zij betalen dat. 

Vervolgvraag: als afdeling zelf jaren geld in gestopt; zonde want we kunnen geld op meer zetten.

Jitkse: andere afdeling gaan bowlen, lasergamen etc. lukte mij niet want ik was druk. Gaan we
lasergamen? Staat  hiet  nu niet  bij?  Mogelijk  met  projectsubsidie? We gaan een  projectsubiside
aanvragen voor een leuke activiteit, zoals lasergamen.

Christiaan: tip  spreek een portefeuillehouder,  bijvoorbeeld sport,  aan.  Die regelt  dan dat er  een
subsidie komt vanuit landelijk. 

Jitske: Het kerstdiner, is dat al gecommuniceerd?

Esther: ja, 19 december

21:00 Kandidatenpresentatie Secretaris Internationaal

Speeches door de kandidaten (1 minuut).

Casper: Ik studeer Europpes recht in leiden. Lijkt mij leuk om secretaris internationaal te worden.
Formulier gegeven met een plan voor eventueel leuk idee voor de Twinning. Misschien goed om
klein te beginnen, maar Geneve lijkt mij een hele leuke combinatie omdat goede combi hebt van
serieuze dingen en leuke dingen. 

Waarom deze functie? Internationaal georienteerd en werk bij Amnesty Internatinal. Maar op zoek
naar wat meer uitdagends. 

OrCo: Kasper is een enthousiaste kandidaat en heeft ervaring opgedaan en heeft tijd over; weet wat
van hem wordt gevraagd; weet dat Twinning belangrijk punt is; motivatie komt belangrijk naar
voren. Nevenfunctie bij Amnesty maar dat is niet groot genoeg dus wilt graag meer doen. Dus wilt



veel tijd steken in de jd. Weet hoe het zit bij Amnesty in leiden dus kan die ervaring meenemen.
Kleine kanttekening is dat hij nog niet zo lang actief is en nog niet bekend, maar het is maar een
kanttekening. We zien dat hij wel een plek kan vinden en het bestuur kan hem daar bij helpen.

Vragen

Floris Jan: Is franse les is voorbij?

Casper: Ja, nog twee weken. 

Vervolgvraag: gekeken naar Geneve. Hoever heb je al gekeken? Vooral activiteiten. Gekeken naar
de posten, maar vooral naar hostels. Geneve is dure stad, maar denk dat het moet gaan lukken. Wil
ook commissie opzetten, die mij kan helpen met de reis. Belangrijk dat ik een goede commissie kan
opzetten. 

Christiaan: top dat je je kandidaat stelt en goed dat je een commissie instelt.

Casper: Ben je erbij? 

Chris: Ja, als je mij vraagt wel.  Tip: een Twinning betekent dat je een zusterorganisatie ontmoet, zal
moeilijk gaan want in Zwitserland geen directe zusterorganisatie. Subsidie dan lager, maar alsnog
Europees erg top. Ik ben beschikbaar om mee te denken. 

Ruben: bij nevenactiviteiten staat Melchior Mediation. Kunnen we van jou verwachten dat je een
momentje binnen bestuur minder gaat kan oplossen.

Casper: ben mediator bij familieconflicten, bijvoorbeeld laatst bij broers. Misschien kan ik daarbij
wel helpen, lijkt me leuk. 

Rutger: wat vind je leuk aan de JD? 

Casper: Omdat het internationaal georienteerd is; Pro-europees.

Ben je van plan om naar internationaal congres te gaan? Ja.

christiaan: voor hoe lang kandideer je je?

Casper: ik denk dat een jaar beter is om die twinning goed te organiseren, een half jaar is echt te kort.

21:15 Pauze

21:30 Amendementen Afdelingsregelement

AMAR01: Commissies

Indieners: hele bestuur

Woordvoerder:Ruben

Nu staat er een heel ding over commissies, reden was omdat er te weinig commissies waren en aav
wilde bestuur oproepen commissies te doen. Maar we krijgen vaak mailtjes van mensen die actief
willen worden in commissies maar het probleem is dat ze niet actief zijn. We willen wel gewoon



commissies  vormen  en  actief  maken  maar  met  deze  tekst  moet  dat  elke  keer  via  AAV.  Dus
beslissingsrecht gaat hiermee weer terug naar bestuur.

Jitske: hoe zit het nu met de commissies en hebben jullie er wel echt moeite in gestoken? Vind het
nu nog wel heel erg vrijheid blijheid en moet je wel zoveel vrijheid hebben

We willen een wat grotere commissie, zodat we echt wat kunnen doen. Nu zittten we voor ons
gevoel vrij vast in deze vijf commissies. Leden die in iets specifieks geinteresseerd zijn. 

Vervolgvraag: wat heb je nu gedaan om de mensen die dat nu zeggen wel in de commissie te
trekken?

Anne Mathilde: vorige week brainstom campagnecommissie. Dat gaat goed. Belangrijk om die mensen
actief te houden. 

Jitkse: Je kan een commissie wakker maken.

Christiaan:  achtergrondinformatie  en  vraag.  Ik  ben  de  schuldige  die  dit  in  het  AR  heeft
platgebombardeerd. Wat mij beviel aan het vastleggen is een stukje continuiteit. Toendertijd zaten er
genoeg leden in en dit zorgde ervoor dat het doorliep bij overdracht bestuur. Hoe ga je continuiteit
waarborgen? Als  de overdracht  klote  is,  hoe ga je  waarborgen dat  commissies  in  stand blijven
gehouden.

Ruben:  overdracht  is  bij  ons  echt  een  punt;  we  kijken  naar  een  draaiboek  en  willen
bestuursweekend omzetten in een inwerkweekend. 

Anne Mathilde. De overdracht is heel belangrijk, maar het bestuur is daarvoor om dat te doen en niet een
AAV. Want het is niet dat het dan opeens wel gebeurd. Als je met z’n alleen voor een commissie gaat
werkt dat beter dan dat je voor er als AAV voor kiest.

Floris jan: het wordt dan een soort overkoepelende commissie, hoe wordt dat ingericht? 

Mathilde: politiek en promo worden hooflijnen, wel soort van internationaal omdat dat iets heel
specifieks is. Dan kijken wat we kunnen doen en waar vraag naar is. dat iedereen weet waar je en
naar wie je toe kan als je iets wilt/ een vraag hebt.

Ruben: dat is in de grote lijn ook de fundamentele gedachtegang die wij willen bewerkstelligen.

Jitske: commissies zijn echt super belangrijk want anders raak je leden die actief willen worden
mee. Maar de aav is echt heel belangrijk, en nu is de aav wat rustig maar jullie weten de vorige nog
en die was echt niet zo leuk voor iedereen. Er moet verantwoording en verantwoordelijkheid zijn
zodat de aav wel ter verantwoording kan roepen. Dit verlicht je werk als je een goeie commissie
hebt.

Rens: moeilijk punt, want het kan ook echt wel onze lasten verlichten. Maar direct in het AR zetten
is  gewoon verwachtingen scheppen die  er  niet  zijn.  Zo specifiek  neerzetten werkt  niet,  ook in
andere afdelingen staat het er in zoals wij het willen doen. Je moet voldoen aan de vraag van de
leden. 



Ruben: het valt onder onze verantwoordelijkheid, maar als het niet goed gaat spreek ons aan.  

Tirza; is het doel om 1 actieve groep jd’ers te vormen die binnen de groep specifieke taken hebben
of wel specifieke commissies?

Anne Mathilde: dat is heel erg vraag afhankelijk, hoeveel er willen en wie wil wat.

Tirza; zijn er dan plannen mensen te enthousiasmeren en toe te trekken naar bepaalde dingen?

Anne Mathilde; ja dat willen we maar we denken niet dat dit de manier is.

Ruben; kijk naar de activiteit van vorige week 

Vervolgvraag: wil je over een jaar weer teruggaan naar oude situatie? 

Mathilde: ja als er genoeg animo is wel. We streven naar minimaal 2 commissies: in ieder geval
Twinning en algemeen. 

Rutger: samenvatting, waar streven jullie naar? 2 of 3?

Anne Mathilde: in ieder geval twee en dan kijken naar eventuele uitbreiding.

Serap: commissie is er om de secretaris te helpen toch? Als er maar 1 iemand aanmeld kan dat toch
ook prima, dan laat je diegene je helpen. Maar is het wel slim het gelijk helemaal te schrappen uit
het ar?

Anne Mathilde;  het  is  niet  bedoelt  als  het  schrappen van commissies  maar  we willen  juist  de
commissies groter maken en actiever maken. Maar meer vraaggericht werken. 

Rens motie van orde: dermate weinig leden ten opzichte van bestuursleden dus stel voor om het
door te schuiven na de volgende AAV. Motie wordt weer ingetrokken.

Jitske: ik snap jullie punt, maar zet mijn vraagtekens bij het zo ver doorvoeren. Waarom niet eerst
een pilot  doen zodat  we precies  weten  wat  de uitwerkingen zijn? Je  organiseert  een aav op 5
december dus je kan verwachten dat er weinig mensen zijn dus eens met Rens.

Ruben: snap je punt van de pilot, als dit niet blijkt te werken dan gaan we het natuurlijk wat anders
doen.

In het afdelingsregelement staat dat er commissies zijn dus het zou heel raar zijn als die niet op de
website staan, maar als dit niet werkt gaan we het anders doen.

Esther: we hebben dit ook gedaan om campagnecommissies op te kunnen richten en dat het niet via
een aav moet.

Jitse:  waarom niet  eerst  pilot  om te  kijken  wat  we ermee willen.  Je  kiest  ervoor  om aav met
sinterklaas te vieren. Het gaat te ver en ten tweede willen we stemming uitbrengen. 

Ruben: ik begrijp je punt van de pilot. En als er andere commissies op de website staan kan je dat
niet zomaar aanpassen. 

Chris: als je dit wilt doen, al jullie 7 vertrouw ik dat dit zou kunnen werken. Ik ageer meer op de
toekomst,  heb  wel  echt  gezien  dat  het  bij  vorige  besturen  heel  mooi  is  geweest  en  dat  zelfs
bestuursleden uit commissies kwamen. 



Ik vraag jullie dat jullie echt rekening houden met de continuïteit en de waarde van de commissies
en als iemand er in wilt dan moet je dat wel echt klaar hebben. Houd rekening met wat er nu staat.

Ruben:  natuurlijk,  wij  zien het  belang van commissies  ook in.  Het  is  zo veel  meer  dan alleen
mensen wat laten doen, het doel is veel groter. Dus dat moet goed aangepakt worden. 

Chris: nu staat het op de website, kunnen jullie er wel voor zorgen dat de mensen die jullie zoeken
en dingen te vinden dat die hun wel hun plekje krijgen.

Ruben: natuurlijk gaan wij iets doen met de commissies. Heeft een groter doen dan normale taken.
Wij gaan altijd als mensen willen bijdragen met ze in gesprek gaan om te kijken hoe we dat het
beste kunnen vormgeven. 

Chris: kunnen jullie ervoor zorgen dat jullie commissies er op de website staan?

Mathilde: ja

Jitske: motie van orde, stemmen over dat de website wel gewoon veranderd wordt in plaats van
direct te schappen in het AR. 

Mathilde; volgens mij willen we hetzelfde

Jitkse; maar dan hoef je niet helemaal het ar aan te passen maar kan het makkelijker.

Motie van orde wordt niet ingediend. 

Ruben: Motie van orde: schorsing van 5 minuten om je stem te overwegen en daarna gewoon stemmen.

[Er wordt geschorst voor 5 minuten]

Floris jan: motie van orde om wel uit te stellen omdat het wel oud tegen nieuw bestuur discussie nu
is.

Ruben:  we  willen  wel  doorgaan  met  stemming,  want  we  willen  wel  gewoon  door  met  de
commissies en dergelijke.

Voorzitter: stemmen over het uitstellen voor stemming

Verworpen met overweldigende meerderheid.

Motie verworpen met overweldigende meerderheid

Slotwoord Ruben: goed argument, ook weinig leden is wel echt lastig. Reden dat we dit toch in
stemming willen brengen is omdat we gewoond oor willen. Ten tweede, op 9 januari is er weer een
aav dus dan kunnen wijzigingen gewoon weer doorgevoerd worden. Snap het punt van macht, maar
daarom hebben we juist punt 2 en 3 erin gedaan. Dus verantwoording aan AAV blijft er gewoon in
staan. 

Voorstemmers: 11

Tegenstemmers: 2

Amendament is met overweldigende meerderheid aangenomen. 



Technische wijziging: aangenomen 

Ruben: De afdeling heeft sinds tijdje ereleden. Mensen die zich langdurig voor de jd en specifiek
voor deze afdeling zich hebben ingezet. Naast Rutger en Floris kunnen we nog iemand voordragen:
Christiaan.  Waslijst  aan  functies:  commissielid  promotie  Limburg.  En  allemaal  commissies
voorgezeten.  Secretaris  promotie  en  organisatie.  Commissie  lokaal  gedaan  en  daarna
portefeuillehouder. Christiaan jaar voorzitter jd geweest en al twee jaar portefeuillehouder sport.
Ook op informele  wijze  erg  toegankelijk.  Ruben zei  dat  een  paar  uur  geleden  dat  we hij  een
afdelingsvlag wilde regelen. Daarom stel ik voor Christiaan erelid te maken. 

Christiaan is per acclamatie als erelid toegevoegd.

Uitslag bestuursverkiezing: 13 stemmen voor, 0 tegen en 0 blanco. 

Dankwoord Casper: fijn met uitslag en hoop jullie niet teleur te gaan stellen. Ik ga mij vol inzetten
voor de Twinning.

Motie van orde: Jitske wil dat de bestuursvraag niet genoteerd wordt. 

Decharge verleend. 

De vergadering wordt om 22:36 gesloten.


