
Algemene Afdelingsvergadering 29 Oktober 

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  tegen blanco 

Tip ten Brink 20  1 

Rens 16 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? 

Tip: Moeten we niet 

uitgebreider zijn in wat we 

dan willen doen? 

Floris-Jan: Heb je ook de 

Armeense genocide in acht 

genomen? Wil je er een 

streep onder zetten of 

neutraal zijn? 

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? 

Jelle: wat bedoel je met 

hogere onderwijsinstellingen? 

Ook MBO? 

Ashley: worden studenten 

niet al permanent 

vertegenwoordigd door de 

partijen waar ze op stemmen. 

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.  

Xander: even herschrijven, 

dan wordt hij beter. 

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. 

 

 

 

 



PM04 Je nE pArLE paS de lAngUes étRanGèREs 

Dictum: ▪ 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 Tegen 

Hester: dyslectieverklaring is 

vrij lastig om te krijgen.  

 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 Bescherm de vrijheid in Hong Kong 

Dictum: ▪ 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 Tegen 

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? 

Tirza: Hong Kong eruit halen 

en alleen China laten staan. 

 

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 

 

Bekendmaking uitslag herverkiezing KasCo 

Vraag aan bestuur door jongste aanwezige lid 

Decharge en afsluiting 

 


