
 

 

Notulen AAV      
Jonge Democraten Groningen  
7 december 2021 
 
Notulen door:  
 
 
Datum: dinsdag 14 december 2021 
 
Tijd: 20.00 - 22.00 
 
Locatie: online 

 

Opening: 20:02 

Aanstellen Technisch Voorzitter en SNC  
De Technisch Voorzitter Joris Hetterscheid en de Stem- en Notulencommissie Tristan 
Lemstra en Steffan Venema worden per acclamatie aangesteld. 

Vaststellen Agenda 

De agenda wordt per acclamatie aangenomen.  

Vaststellen notulen AAV 14 september 2021 
De notulen van de AAV van 14 september 2021 worden per acclamatie aangenomen.  

Mededelingen 
- Joris: Bij de bestuursverantwoording kun je vragen stellen, steek dan je digitale handje 

op. 

Bestuursverantwoording  

Voorzitter: 
Matthijs Hoekstra 
Veranwoording: 
Afgelopen periode hebben er een aantal wijzigig plaatsgevonden, we zijn een paar 
bestuurleden kwijt geraakt en er zijn nieuwe coronamaatregelen. Daardoor moesten we 
moeilijke besluiten nemen. In plaats van iedere week doen we nu om de week een activiteit 
en we moeten terug naar online activiteiten, dat was flink balen.  



 

We hebben twee nieuwe gezichten bij het bestuur; Renilde als penningmeester en Menno als 
commisaris organisatie. Renilde neemt het stokje over van Thomas. Frank was ons bestuurslid 
organisatie maar heeft het te druk gekregen met zijn baan in het onderwijs en kon door de 
combinatie met de JD niet zijn leerlingen de aandacht geven die ze verdienen. Daarom heeft 
hij het stokje overgedragen aan Menno. 
 
Frank: Korte samenvatting: ik had niet verwacht dat ik dit jaar actief zou worden in het 
onderwijs maar kreeg toch al een baan aangeboden. Ik dacht dat ik alles kon combineren, 
maar dat bleek dus niet zo te zijn. Als je het hele verhaal wil weten, lees dan even de 
nieuwsbrief daar staat alles in.  
 
Ik kon nog wel een paar maanden doorgaan, maar dat was niet goed geweest voor mij. 
Ik heb het wel heel leuk gehad in bestuur Hoekstra 1. 
 
Matthijs: Bedankt voor je toelichting Frank, ik wil er nog even aan toevoegen dat ik Frank 
veel succes wil wensen met zijn nieuwe baan in het onderwijs. 
 
Door de wijzigingen in het bestuur doen we nu om de week een activiteit ipv elke week. Dit 
is om het bestuur ademruimte te geven en we willen de online activiteiten graag leuk houden. 
 
Dit was geen leuke beslissing, maar om de kwaliteit van de activiteiten hoog te houden 
voelden wij ons genoodzaakt dit te doen. 
 
Ik kijk uit naar de komende periode, samen met dit nieuwe clubje leuke nieuwe dingen doen. 
 
 
 
Vragen: 
 
Naam: Tristan 
Vraag: We hebben sinds vorige vergadering gpjk verlaten, merken we daar wat van en hoe is 
de samenwerking met pjo’s sindsdien. 
Antwoord: In de praktijk merken we er weinig van, cruciaal contacten te houden. Met dwars 
proberen activiteiten te organiseren. Door DWARS uitgenodigd buiten gpjk met scholen mee 
te doen. Heeft wel impact op het financiele plaatje, maar of we daar echt iets van gaan 
merken. Vind ik marginaal. 
 
Naam: Tristan 
Vraag: Nu we weer terug zijn bij 2 activiteiten per maand, heb je al gemerkt dat dat meer 
inspiratie oplevert voor de activteiten of moet dat nog komen. 
Antwoord:  Meer inspiratie is wel zo, nu verder met nieuwe bestuursleden. Daarmee hebben 
we de drempel verlaagd en zijn we sneller/makkelijker sprekers gaan uitnodigen. Doordat we 
nu de activiteiten online moeten doen hebben we met wat activiteiten af moeten zeggen, 
omdat het misschien slim is deze uit te stellen. Bijvoorbeeld duurzaam denken met DWARS, 
daar hadden we leuke opzet voor, maar die is niet ideaal voor online en het zou zonde van de 
activiteit zijn om die online te doen, daarom hebben we die voor nu uitgesteld. 
 
Toevoeging Menno: Matthijs was er de afgelopen vergadering niet bij. Ik heb wat 
toevoegingen van Silke, over trainingen die interessant kunnen zijn. Omdat we nu twee 
activiteiten per maand doen kunnen we het dus vullen met proffessionele politieke 
activiteiten. 
 



 

Naam: Tristan 
Vraag: Je had het over plannen met gemeenteraads verkiezingen. Zijn die plannen samen met 
D66 of wil je ook dingen als JD gaan doen? 
Antwoord:  Ik vind het belangrijk dat we hierin samen werken met D66 maar ik vind het ook 
belangrijk om onszelf te profileren we staan los van D66 en zijn een eigen vereniging. 
 
Toevoeging ?van?: Ik heb contact opgezocht met JD’ers op de lijst, weinig input /reactie. Ik ga 
het nog 1 keer proberen en anders gaan we gewoon verder met de mensen die wel 
enthousiast zijn. 
 
 
 
Algemeen Secretaris: 
Lars van der Laan 
Veranwoording: 
Toen ik werd verkozen had ik beloofd dat ik me met 3 dingen bezig zou houden; Het eerste 
was de website, waar de commissies zichtbaar zouden worden. Dat is immiddels gelukt. 
Daarnaast zou ik me bezig houden met transparantie, door de notulen naar de leden te 
sturen, die krijgen jullie, dus dat gaat prima. Ook zou ik een database opzetten met de 
aangenomen stukken van de afgelopen 3 jaar, dat is maar deels gelukt omdat er veel verloren 
is gegaan en nergens meer te vinden was. De database is er ondertussen maar die gaat maar 
terug tot september 2020. 
 
Vragen: 
Naam: Tristan 
Vraag: Mijn complimenten aan Lars, ik krijg in het verleden moeilijk toegant tot de notulen. 
Dit doet Lars wel goed. 
 
 
Commissaris Politiek: 
Jeroen Koppelaar 
Verantwoording 
Ik ben erg enthousiasts. We hebben de banden aangehaald met D66 Assen, hier ben ik vaak 
bij de overleggen. Wel merk ik dat ze bij D66 Assen nog niet erg bekend zijn met de JD 
cultuur, ze dienen bijvoorbeeld niet echt moties in. Die JD cultuur probeer ik wat aan ze over 
te brengen. 
 
De Banden met D66 Groningen zijn stabiel. Er zijn campagne projecten gestart omdat 
verkiezingen eraan komen. Hierover gaat Mathhijs straks meer vertellen.  
 
Ook zijn we bij D66 midden drenthe bezig met de campagne. 
 
We zijn ook begonnen aan een project om meer MBO’ers te betrekken bij de politiek, daar 
gaan we binnenkort een actie voor opzetten. 
 
Vragen: 
 
Vragen: 
Naam: Thomas Hoekstra 
Vraag: Ik zou wel meer info over Groningen willen, kun je dat wat meer toelichten? 
Antwoord: Ik zit zoveel mogelijk bij de fractievergaderingen van Groningen, daar houden we 
ons vooral bezig met zaken die jongeren aangaan. We zijn momenteel met een fractielid aan 



 

het sparren over de nachtcultuur. We hebben een nachtburgemeester en er licht het initiatief 
voor een nachtgemeentehuis, dat vinden we een mooi intiatief. Daarnaast zijn we met de 
campagneleider van Groningen bezig, maar daar staat door corona de campagne op een laag 
pitje. Ze hadden heel wat bedacht, maar dat kan allemaal niet doorgaan door corona, daar zijn 
ze flink mee aan het worstelen. 
 
Penningmeester 
Renilde Becker 
Verantwoording 
 
Ik ben dus Renilde, ik heb net het stokje overgenomen van Thomas. Ik heb dus nog niet heel 
veel ervaring. Ik heb al wel het een en ander gedaan, de begroting heb ik laten goed keuren 
door landelijk en ik ben ook bezig geweest met de inventarisatie. Ook hou ik me samen met  
Jeroen bezig met het MBO project. 
 
 
 
Commissaris Promotie: 
Danique Boers 
Verantwoording 
 
Ik ben de afgelopen tijd bezig geweest om de instagram in de JD huisstijl te krijgen. Ik vond 
het af en toe wel moeilijk met Canva. De grote activiteiten probeer ik altijd op instagram te 
zetten. We hebben een groei van 2% in het aantal volgers op instagram, daar ben ik erg blij 
mee. Ik heb een duidelijk schema gemaakt van wanneer wat gepost moet worden. Ik merk dat 
ik niet heel erg goed ben in Facebook.  
 
Ik ben bezig met de campagne voor de JD’ers en ook voor mijn plekje in de raad, maar dat 
staat dan weer los van de JD. 
 
Vragen: 
 
Vragen: 
Naam: Tristan 
Vraag: Je had het bij de vorige AAV over TikTok, hoe staat het daar mee? 
Antwoord: TikTok wil ik nog even actherwege laten, ik zit nu in een hele drukke periode. Ik 
wil in januari naar TikTok gaan kijken als ik heb wat rustiger heb. 
 
 
Commissaris Organisatie: 
Menno Riezenbos 
Verantwoording 
 
Zoals aan het begin is geintroduceerd, ik ben de commisaris organisaite. Ik heb een format 
gemaakt voor de comissies om makkelijk een activiteit op te zetten. Daarnaast ben ik samen 
met Matthijs en groep duurzaamheid bezig met het opzetten van een activiteit samen met 
DWARS. Ook ben ik samen met Renilde bezig met een setup voor de comissies om makkelijk 
budget aan te vragen voor een activiteit. De ledenaantallen bij comissies vallen tegen, daarom 
ben ik samen met Matthijs bezig met een activiteit die de leden moet gaan enthousiasmeren 
voor deze comissies. Sinds vorige week heb ik toegang tot de drive, ik ben nu dus alles rustig 
aan het doorlezen. 
 



 

Vragen: 
 
 
Naam: Thomas Hoekstra 
Vraag: Die activiteit voor de comissies, wat moet ik me daar bij voorstellen? Is het een soort 
introductie moment voor de comissies? 
Antwoord: Ja, we gaan de comissies en de leden van de comissies uitnodigen om de 
comissies zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij de andere leden. Ze krijgen de 
mogelijkheid om te vertellen wat ze doen zodat ze hopelijk wat meer aandacht krijgen.  
 
Naam: Susanne 
Vraag: Ga je nog een kaderdag organiseren? 
Antwoord:  Dat moet ik nog met het bestuur overleggen, het hangt wat van de maatregelen 
af. We gaan kijken naar de planning. We zijn ook bezig om met onder andere trainers de 
planning voor de komende 6 maanden vol te zetten, zo’n kaderdag zou dan misschien kunnen 
op een moment waar nog geen activiteit staat.  
 
 
 

Financieel blok 
Financiële verantwoording 2021 

Penningmeester: [Toelichting penningmeester]  

Wat ik zal presenteren bestaat uit 2 delen: de begroting en de inventarisatie.  

Wat we nu zien zijn de inkomsten, die zijn best wel standaard en grotendeels overgenomen 
van Thomas had staan.  

 

Thomas: Misschien is het handing om te zeggen wat is er sinds jouw aantreden veranderd is. 

Uitgaven: 
Wat we hier zien is 2021 en 2022. Uitgaven zijn interessant want hier bepaal je wat je gaat 
doen als vereniging en waar je het geld aan wil uitgeven. 

Er zit een groot verschil in de zalen, dat budget hebben we verhoogd om bijvoorbeeld grotere 
zalen te kunnen huren als de coronamaatregelen ons hiertoe dwingen. 

Op overige activiteiten stond vorig jaar niks begroot, daar staat nu 150 euro voor. Dat is voor 
als de comissies een activiteit willen organiseren of als het bestuur een grotere activiteit 
bedenkt waar meer budget voor nodig is. 

Voor de rest is alles redelijk hetzelfde gebleven. 

 

Vragen 

Naam: Thomas 

Vraag: Misschien zie ik het niet goed, maar er staat geen begrotingspost voor ludieke acties? 



 

Antwoord: Dat klopt, je ziet hier de hoofdpunten, hij is er nog wel een heeft hetzelfde bedrag 
als vorig jaar. 

 

Naam: Thomas 

Vraag: Als je bij beg res totaal gaat vindt ik de cijfers vreemd, wellicht zijn dingen niet goed bij 
elkaar opgeteld. 

Antwoord: 2021 staat er dan niet goed in, foutje in excel. 

 

Naam: Thomas 

Vraag: Hebben we het nu over de realisatie van 2021 tot nu toe of de begroting voor 2022 

Antwoord: Voornamelijk begroting, realisatie kan ik nog weinig over vertellen. 

 

Naam: Tristan 

Vraag: Heb je contact met de KasCo gehad? 

Antwoord: Ja, die hebben het goedgekeurd 

 

Naam: Thomas 

Vraag: Mogen wij de lijst met voorraad doorgestuurd krijgen? 

Antwoord: Dat mag. 

 

Vaststelling begroting 2022 
Penningmeester: [Toelichting penningmeester] 

Motie van orde Thomas: Mag de KasCo nog een woordje doen over de begroting? 
Overgenomen 

Alexander: We hebben in een sessie met de kasco er naar gekken, er was het een en ander 
niet duidelijk, ze heeft dingen opgestuurd daarna. Lijkt voor ons in orde. 

 

Stemming over begroting 2021 

Voor: 12  

Tegen: 0 

Resultaat: Unaniem aangenomen   



 

 

Motie van Orde Thomas: is de motie PMRPP niet meer een motie voor het wintercongres.  
Antwoord: hij is ingediend voor het RPP 

 

Verplaatsen naar agenda punt 11. Overgenomen 

 

Behandeling van ingediende moties Regionaal 
Politiek Programma 
 

PMRPP 1   

Onderwerp: Lichtelijk verstoord 

Woordvoerder: Matthijs 
Hoekstra 

 

 (sorry, ik kon hem niet optijd vinden) 

Voor Neutraal Tegen 

 Frank: er wordt onderschat 
welk effect licht op ons heeft. 
Neem de tip om ook de 
helderheid van je beeldscherm 
laag te zetten. 

    

Woordvoerder:  Frank bedankt voor je toevoeging. Ik hoop dat jullie 
voorstemmen 



 

Stemming: Voor: 11 

Tegen: 1 

Niet gestemd: 1 

Resultaat: Aangenomen 

 

Behandeling van ingediende amendementen 
Regionaal Politiek Programma 

 

AMRPP 1  

Onderwerp: Studentje in Assen 

Woordvoerder: Jeroen 
Koppelaar 

 

Het staat al in de toelichtingen. Assen is in ontwikkeling 
gegaan als stad waar hogescholen zich vestigen. Het lijkt 
me een goed idee om in ons RPP te plaatsen dat wij 
vinden dat er een studentencomplex in Assen moet 
komen 

Voor Neutraal Tegen 

  Natascha: Zijn er al 
hogescholen in Assen? 

  

Woordvoerder: Er is al een hogeschool in Assen. 

Stem voor om ons RPP uit te bereiden.  



 

Stemming: Voor: 11 

Tegen: 1 

Resultaat: Aangenomen  

 

AMRPP 2  

Onderwerp: Groen in Drenthe en de Ommelanden 

Woordvoerder: Jeroen 
Koppelaar 

 

Eigenlijk is dit meer een correctie op het oude artikel. We 
hebben vooral staan dat we groen in de stad willen, dit 
willen we uitbereiden naar alle dorpen en steden in 
Drenthe en Groningen 

Voor Neutraal Tegen 

 Thomas: De JD is inclusief. Ik 
denk dat we hiermee drenthe 
en ommelanden een hart 
onder de riem kunnen steken, 
ga hier vooral mee door! 

    

Woordvoerder:  Thomas, dat ga ik zeker doen. 

Stemming: Voor: 13 

Tegen: 0 

Resultaat: Aangenomen 

 

 



 

AMRPP 3  

Onderwerp: Wad-apartja 

Woordvoerder: Jeroen 
Koppelaar 

 

De overheid heeft plannen om gas te boren onder de 
waddenzee. Met dit amendement zijn we hier op tegen. 

Voor Neutraal Tegen 

 Frank: ik ben het hier mee 
eens, we zijn een progressieve 
partij. Fossiele brandstoffen 
horen hier niet bij. Stem voor 
want het is een goed 
amendement. 

    

Woordvoerder: Ik zou zeggen stem voor, verder niks. 

Stemming: Voor: 10 

Tegen: 2 

Resultaat: Aangenomen 

 
Motie van orde Tristan: Kun we inspreeklijst langer openhouden? 
 
Joris: overgenomen, ik hou hem 1 minuut open. 

Behandeling van moties voor het landelijke 
congres 

PM 1   



 

Onderwerp:  Gas Boren in de Waddenzee  

Woordvoerder: Jeroen 
Koppelaar 

 

We hebben het hier net over gehad, laten we het ook aan 
het landelijke politiek programma toevoegen. De 
Waddenzee staat op de werelderfgoedlijst, de UN dreigt 
hem er af te halen als we de gasboringen doorzetten. 

Voor Neutraal Tegen 

 Matthijs: ik vind het belangrijk 
dit toe te voegen. Er is naar 
buiten gekomen dat de schade 
rondom aarbevingen veel te 
weinig is onderzocht.  

    

Woordvoerder: Ik zou zeggen stem voor. 

Stemming: Voor: 11 

Tegen: 0 

Resultaat: Aangenomen 

 
 

Verkiezing penningmeester en commissaris 
organisatie 
Presentatie kandidaten 
Penningmeester: 
Kandidaat: Renilde Becker 
Motivatie: 
Dag leden van de jonge democraten ter Groningen, de jongeren partij van 
Democraten 66, 
 



 

Graag wil ik mij ter beschikking stellen als penningmeester. Mijn beweegreden 
hiervoor is dat mijn persoon in kwestie de standpunten van de JD wilt laten klinken. 
Voor de gemeenteverkiezingen van 16 maart 2022 wens ik mijn rol een actief 
aandeel te hebben. Dit kan zich uiten in een goed team dat lekker ketst als twee jeu 
de boules ballen, dus goed laten knallen. Mede zou ik omliggende gemeentes willen 
inlichten over de rol van JD tijdens en voor de verkiezingen. Als penningmeester zou 
ik mijn rol als een beslissende factor willen plaatsen in de rol van het beslissen van 
reële aankopen, inkopen, begroting, en knoop door hakken van benodigde 
beslissingen tijdens de vergadering van leden van het bestuur van jonge democraten 
ter Groningen. Met mijn aviditeit en begeestering zal het campagne materiaal voor de 
verkiezingen van JD en D66 onderzocht en overwogen worden en bediscussieerd 
worden met het bestuur van jonge democraten ter Groningen. Daarnaast zal er zorg 
gedragen worden aan de begroting en de kascommissie dat wij met het bestuur van 
jonge democraten ter Groningen en leden van jonge democraten ter Groningen. Deze 
functie zou ik persoonlijk willen ondersteunen met ervaringen uit eerdere 
hoofstukken van mijn leven. Deze bestaan mede uit het lidmaatschap van het 
DWARS bestuur van Noord-Brabant, en uitvoeren van penningmeesterschap uit een 
jong bestaan. Mijn dagelijks leven wordt besteed uit Electronics en Electrical 
engineering aan Breda University of Applied Science. De studie wordt momenteel 
vervuld met een stage in Eemshaven tot aan 7 februari 2022. Na deze periode zal 
mijn dagelijks leven worden besteed aan studiebezigheden in Breda. Van het mede 
bestuur is mijn verwachting dat mijn persoon in kwestie geattendeerd wordt op mijn 
taken en ondersteunt wordt met mijn beslissingen en overdenkingen. Daarnaast is 
mijn verwachting dat ik mijn rol met aviditeit, begeestering en geestdriftigheid kan 
blijven vervullen.  
 

Wees getekend en gegroet, Renilde Modeste Käthe Deborah Becker 
 
Laat ik eens beginnen met begroting, daarbij heb ik vooral gekeken naar wat willen 
we en wat is daarvoor nodig.  
De financiele zaken moeten netjes op orde, dat vindt ik vanzelfsprekend. 
 
Vragen: 
 
Naam: Natascha 
Vraag: Leuke foto waar is die gemaakt. 
Antwoord: Dierentuin Emmen 
 
Naam: Tristan 
Vraag: Ik vind je stukje tekst mooi, vraag: ik zie dat je na 7 februari weer weg moet, je 
kandidaatstelling is dus alleen voor de komende 2 maanden. 
Antwoord: Ja, dat heb ik duidelijk doorgegeven aan het bestuur, als er dan niemand 
gevonden kan worden wil ik er misschien over nadenken om langer door te gaan. 
 
Naam: Susanne 
Vraag: Wat is je mening over dieren in hokjes, in het bijzonder de kleine schildpadjes in 
Emmen die over elkaar heenkruipen? 
Antwoord: Ik heb voor sommige diersoorten die niet bedreigd zijn snap ik niet wat ze in een 
dierentuin doen. Bij bedreigde diersoorten is het wel belangrijk dat ze daar door kunnen 
leven.  



 

_________________________________________________________________________________________ 
Commissaris organisatie: 
Kandidaat: Menno Riezebos 
Motivatie: 
Beste leden van de Groningse afdeling van de Jong Democraten, 
 

Aan de hand van deze brief wil ik motiveren waarom ik mijzelf kandidaat stel voor de 
functie Bestuurslid Intern. In mijn studententijd heb ik veel ervaring opgedaan in het 
organiseren van verschillende activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de internationale 
week van mijn afgeronde opleiding Toegepaste Psychologie en de introductie week 
bij A.S.V. Dizkartes. Momenteel ben ik op zoek naar een nieuwe uitdaging waarin ik 
mijn enthousiasme en energie kwijt kan. Ik hoop op uw toestemming en vertrouwen. 
Met vriendelijke groet, Menno Riezebos 
 
 
Vragen: 
 
Naam: Natascha 
Vraag: Jij had volgens mij ook plannen om naar het buitenland te gaan, wat is de status van 
die plannen? 
Antwoord: Ik heb geen antwoord gekregen en ben niet uitgenodigd op gesprek. Dus ben ik 
de komende tijd nog wel beschikbaar. 
 
Naam: Tristan 
Vraag: Kan ik in de notulen zetten dat je je voor een heel of half jaar kandideert. 
Antwoord: Half jaar, voor dit bestuur. 
  



 

Verkiezingen 
Uitslag Verkiezingen  

Penningmeester: 
Kandidaat: Renilde Becker 
Voor: 12 
Tegen: 2 
Blanco: 0 
Onthouden: 0 
Verkozen: Ja 
 
Commissaris organisatie 
Kandidaat: Menno Riezebos 
Voor: 12 
Tegen: 0 
Blanco: 0 
Onthouden: 0 
Verkozen: Ja 
 

Vraag: Is menno met overweldigende meerderheid of unaniem verkozen 
Antwoord: Unaniem. 
 
Vraag Natascha: wordt er dadelijk nog gevierd met een eierbal 
Menno: met spijt is mijn liefde voor frikandellen groter, en heb ik die alleen in de vriezer 
liggen 

WVTTK/Rondvraag: 
Alexander: Namens de KasCo. In Oktober kas controle gedaan met de vorige 
penningmeester. We hebben gevraagd om een inventaris lijst zodat we daar meer grip op 
hebben. We hebben het ook gehad over de frisbees, daar moet nog een factuur van komen.  
Er waren bij de BBQ 6 stokbroken die niet bereid konden worden, die zijn verdeeld. 

Bestuur mag nog op bestuursweekend, maar of dat nog kan is de vraag. 
jdgroningen.nl opzeggen 
Er ging iets mis met de drankjes. 
 
Grootboek begon onverklaarbaar bij -13, volgend jaar op 0 beginnen. 
We hebben het gehad over de projectsubsidies die het lastig maken om ???? 

 

Suzanne: jdgroningen behouden, kost niet veel. 

Renilde: ik zou graag een samenvatting hebben van de KasCo 
Alexander: bij deze toegezegd. 

 



 

Tristan: Comissie internationaal heeft een email adres dat gebruik maakt van de mail adres 
met dat domein. 

 

Sluiting: 
 21:31 

 

  

 


