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Notulen door: Joris & Jonah
Datum: maandag 22-06-2020
Tijd:
19:30 – 22:00
Locatie: ZOOM

19:34 Opening AAV
Leonie opent de AAV en zegt dat er een bestuursbesluit is genomen over het online stemmen.
Online stemmen zijn geldig!
Benoeming Technisch Voorzitter
Technisch Voorzitter: Michiel
Installatie Stem- en Notulencommissie
Stem- en Notulencommissielid 1: Jonah
Stem- en Notulencommissielid 2: Joris
Vaststellen notulen AAV 06-01-2020
Vastgesteld
Vaststellen agenda 22-06-2020
Vastgesteld
Mededelingen m.b.t. de AAV:
 Michiel: Mute jezelf als je niet aan de beurt bent. Wanneer je iets wil zeggen kan je
dat doen door een reactie te geven in de chat.

19:41 Bestuursverantwoording
Voorzitter Léonie Janssen:
- Fijn dat jullie er zijn, gekke tijd, het jaar anders afgesloten dan we wilden. Online
activiteiten snel opgestart, teams zijn nog actief geweest. Er is ook een bestuursdipje
geweest, maar ik ben heel trots dat we de schouders eronder hebben gezet. We hadden
hoge ambities en die hebben we waargemaakt. We hebben het wintercongres,
symposium en twinning (die helaas die niet door kon) kunnen organiseren gaan. Zelf
heb ik het een leuk anderhalf jaar gevonden, maar ik vond het wel lastig de balans te
vinden in wat je kunt vragen van mensen en persoonlijke omstandigheden. Veel tijd
geïnvesteerd in contact met D66 Arnhem, loopt nu echt soepel. Daar zit nu echter
nieuw bestuur, maar heb vertrouwen dat dat goed gaat komen. Ga ervan uit dat dat net
zo goed overgedragen kan worden als afgelopen jaar. Had graag meer contact met
PJO’s gehad, meer activiteiten samen.

Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 18-03-2019
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen
V: Thomas
In het AAV boekje staat veel over D66 Arnhem, hoe was relatie met D66 Nijmegen?
A: D66 Nijmegen heeft nieuwe voorzitter en contact is goed, is niet gelukt wekelijks aan te
sluiten bij D66 Nijmegen. Maar relatie is erg goed. Tobias vindt alles wat wij doen leuk en
we hebben met Wimer ook kort lijntje.

Secretaris Sophie den Ouden:
- Super leuk jaar gehad als secretaris, nieuwsbrief teruggebracht, AAV’s, kaderdag en
twinning georganiseerd. Dipje heb ik niet ervaren, doorgegaan tijdens tentamens.
Soms dingen snel willen doen waardoor ik een foutje maak. Gelukkig hebben wij
genoeg kritische leden die dit vervolgens opmerken. Ik vond het super leuk en ik ga
landelijk nog een jaar door!
V: Maarten
Viel me op dat volgorde van bestuursleden afwijkt van ons AR. Was dat bewust?
A: Is onbewust.
V: Bas
Waarom zijn de gekleurde paginanummers onderaan het AAV boekje weggehaald.
A: Was om jullie tegen te werken.
V: Bas
Welke afweging hebben jullie gemaakt om AAV digitaal te doen.
A: Hebben het zeker afgewogen. Veel zalen waren te klein, zalen die groot genoeg zijn waren
te duur. Toen we de AAV planden wisten we nog niet wat er in juli zou gebeuren. Het was
handiger online te doen, hebben daartoe ook besloten.
V: Auke
Zag in AAV boek staan dat gebruik is gemaakt van zwart logo, waarom niet gekleurde logo?
A: Zoveel inhoudelijke vragen die je kunt stellen en jullie komen hiermee.
V: Jordy
Wat was het meeste leuke of leerzame dat jij naar volgend jaar meeneemt?
A: Denk dat ik alles goed door wil nemen zodat er geen leden zeuren over volgorde van
bestuursleden of paginanummers onderaan de pagina.
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Penningmeester Barbara Christ:
- Ik sluit 1,5 jaar bestuur af, was leuk. Heb mijn eigen begroting geschreven en heb de
financiën bewaakt. Corona gooide roet in het eten en daardoor is de begroting wat
veranderd. Was blij met symposium en activiteiten. Dank jullie wel.
Bestuurslid organisatie Ferry Wolterinck:
- Bedankt voor vragen, het was een jaar vol verassingen. Coronacrisis heeft impact
gehad, na mijn dipje konden er helaas geen fysieke activiteiten meer worden
georganiseerd. Landelijk goede afspraken gemaakt, ook in de afdeling creatief en
veerkrachtig. Blij met afdeling en actieve leden van andere afdelingen, wij zijn leuke
gezellige afdeling. Verder gefocust op ledenbinding. Heb de appjes van leden die
activiteit willen organiseren gewaardeerd. Kortom veel geleerd bedankt voor alle
energie!

V: Thijmen: Wanneer zijn jullie op zoek geweest naar plekken waar je anderhalve meter kan
houden? Rotterdam heeft hybride activiteit georganiseerd.
A: Hebben daar qua AAV flinke discussie over gevoerd. Sophie heeft gekeken naar zalen
waar wij AAV zouden kunnen organiseren, waren er weinig en kosten waren hoog dus
hebben we niet gedaan.
V: Jordy: Er is een organimo over zorg ingediend, maar is niks mee gedaan. Wie gaat dat
doen?
A: Is iets wat ik met het volgende bestuur wil doen.

Bestuurslid politiek Joris Schröder:
- Te lezen in verantwoording. Wist dat ik niet met volle energie erin kon gaan,
medebestuursleden hebben mij gesteund. Leuke tijd gehad, dank aan leden en
bestuursleden.
V: Thijmen: Weinig opiniestukken, welke stukken zijn wel gepubliceerd?
A: Verplichte tegenprestatie, er is net een nieuw stuk van Leonie, en er is nog een derde die
ik uit m’n hoofd niet weet. Het was alleen die van verplichte tegenprestatie. Naast
opiniestukken ook nog andere dingen, stuur ik je door.
V: Thomas: Hoe heb je geprobeerd nieuwe leden te regelen voor teams?
A: Hebben meerdere malen oproep gezet in nieuwsbrief en heb ook persoonlijk leden
benaderd. Hebben ook een nieuw team opgezet, studententeam. Ook hebben we een enquête
uitgestuurd.
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V: Kun je me iets meer vertellen over die enquête?
A: Niet uit mijn hoofd, was een enquête over interesse in activiteiten en teams.
Ferry: Ik kan wel aanvullen. Die enquête zijn veel ideeën uitgekomen. Mensen wilden graag
in teams zitten, maar was geen animo om nieuw team op te richten dus hebben we niet
gedaan.

Bestuurslid promotie Jurgen Verhagen:
- Belangrijkste is al geschreven. Niet gemerkt dat ik later ben begonnen, blij dat Sophie
secretaris was en ik niet, want promotie vond ik erg leuk. Veel aan het bestuur en
Sophie gehad, ik blijf hangen. Fijn samengewerkt. Het was een fijn jaar, ik heb veel
geleerd, misschien dat ik iets anders ga doen bij de JD. Ik wil in ieder geval actief
blijven. Blij met hoe we ons hebben herpakt, corona was super tof.
Bestuurslid Scholing Silke:
- Vond het leuk, leerzaam en pittig. Het begin was even zoeken, later scholing en
Winterswijk opgepakt. Door corona anders gelopen. Trots op scholenproject wat echt
is verbeterd, ga er alles aan doen dat opvolger door kan gaan waar ik ben gebleven.
V: Guus: hoe ver strekt het scholenproject, wat is daar aan gedaan? Ligt er een plan om
scholenproject naar MBO’s te brengen.
A: Hebben contact met MBO’s, ligt een plan om het daarnaartoe te trekken.
V: Wat adviseer jij jouw opvolger te doen met contact met hen.
A: Mijn tip is meteen contact op te zoeken met alle scholen, duurt lang tot mensen reageren.
V: Thijmen: Je hebt redelijke lastige portefeuille gehad, welke taken heb jij nou precies op je
genomen? Wat is jouw wekelijkse takenpakket?
A: Scholenproject, contact met Winterswijk, probeerde overal te helpen waar kon,
kaderbedankdag ga ik organiseren. Zou ook wat dingen organiseren die niet door konden
gaan.

19:52 Bestuursvragen
V:Thijmen: er waren weinig opiniestukken gepubliceerd, waar lag dat aan, welke zijn wel
gepubliceerd?
A: Joris: verplichte tegenprestatie, stuk van Leonie, andere ga ik naar zoeken.
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V:Thijmen: ik vond mijn schriftelijke vraag niet goed beantwoord, wanneer zijn jullie opzoek
geweest naar geschikte locatie of willen jullie dat pas wanneer er geen afstand meer hoeft te
worden gehouden? Wat is jullie visie?
A: Ferry: we willen dat het voor iedereen toegankelijk is, we hebben gekeken naar grote
zalen die er weinig zijn met hoge kosten. Kaderbedank barbecue zal fysiek zijn net als een
buitenactiviteit van het gezelligheidsteam.
V:Alexander: plaktraditie van oud-bestuursleden. Zien we jullie nog terug?
A: Leonie: ja natuurlijk, zin in!
A: Sophie: nee nooit meer.
A: Joris: als ik kan kom ik.
A: Jurgen: misschien ga ik naar een team.
A: Ferry: kijken bij landelijk, blijf naar activiteiten komen.
A: Silke: zo vaak als ik kan.
A: Barbara: zit in democratieteam en vriendin van Thomas dus zie je mij nog vaak terug.

V: Maarten: klopt dat de volgorde afwijkt van het hr?
A: Sophie: dat is onbewust, sorry, klopt, foutje
Maarten: heel veel liefde
V: Auke: zag in bestuursverantwoording dat hoogtepunten ontbreken dus wat zijn die?
A: Leonie: wintercongres, was heel leuk maar vermoeiend.
A: Sophie: niet echt 1 ding. Ik vond kaderweekenden heel leuk, de AAV’s, de kaderdag
A: Barbara: met Jurgen voor corona bezig met onderzoek naar daklozenprobleem. Mochten
meelopen met wijkagent, dat was heel mooi. Ook symposium.
A: Ferry: vond JDaten superleuk, quizzen waren leuk, ook landelijke dingen.
A: Jurgen: excursie naar pompekliniek, jammer dat die niet door kon gaan.
A: Joris: samen met andere PJO’s op een dag een protest hebben opgezet.
A: Silke: bestuursweekend en kerstdiner.
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20:17 Financieel blok
Halfjaarlijkse financiële update
-

Toelichting penningmeester Barbara Christ: verlies is uitgaven en winst inkomsten.
Twinning is verlies op gemaakt, het enige waar ik minder blij mee ben. Symposium
staat een lage uitgave, dat hebben we zelf betaald de rest is subsidie van LB en d66.
Enige van afdracht in 1,70.

V: Marten: bijdrage afdeling Nijmegen, lijkt me een begrotingspost maar staat als uitgave?
A: Barbara: dat is erbij gekomen wat terug naar leden is gegaan, restitutie.
Toevoeging Sophie: we hadden lang vergaderd over de restitutie van de kosten van de
twinning, gekeken naar andere potjes waar wij eventueel geld uit konden halen, maar dat kon
niet. Dit was het enige waar we tegemoet konden komen.
V: Jordi
Ziet er netjes uit
A: Barbara
Dank je wel!
Kosten Twinning 2020:
- Toelichting penningmeester Barbara Christ: hier zie je hoe het geld terug is gegaan.
We hebben betaald voor de boot waarvoor een deel terug is gekomen. Ryanair gaat
het nog teruggeven. Trein krijgen we niet terug. Accommodatie krijgen we terug maar
is lager door wisselkoers. Deel te veel overgemaakt naar leden door fout in
wisselkoersen, ging via Ierland maar omgerekend wat het nu is en niet toen, dus
mensen hebben teveel teruggekregen, dat is bijgehouden en daar gaan we een
herberekening mee maken met het Ryanair geld
Kascontrolecommissie verklaring
Toelichting KasCo: Op 17 juni heeft de Kascontrolecommissie samengezeten met onze
penningmeester Barbara. We hebben de halfjaarrekening besproken en een bonnencontrole
uitgevoerd. De halfjaarrekening is zuiver en zeer overzichtelijk. Door tabjes toe te voegen
aan het Exceldocument stelt Barbara zich transparant op naar de afdeling. Door perikelen met
de Twinning is die post duurder uitgevallen dan begroot. Barbara's uitleg (die zij op de AAV
ook aan de afdeling zal geven) was duidelijk en begrijpelijk. Het blijft jammer dat we deze
kosten hebben moeten maken, maar dit was ons inziens puur te wijten aan overmacht. De
rekeningkosten zijn ook verrassend en onverklaarbaar hoog. Barbara gaat met de landelijk
penningmeester in overleg om uit te zoeken hoe deze kosten van maand tot maand zo kunnen
variëren en gaat uitzoeken hoe we dit ofwel beter kunnen aanpakken ofwel beter kunnen
inbegroten. De KasCo vindt het stuk over het symposium vrij onduidelijk geformuleerd.
Hoewel het financiële plaatje klopt, is lastig uit te vinden waar het bedrag van €1.72 vandaan
komt. Dit had een schriftelijke verduidelijking kunnen gebruiken. Agenda van de Algemene
Afdelingsvergadering van 22-06-2020 Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 19 De bonnetjes
waren in orde. Voor de treinkaartjes van de Twinning hebben we wel een bon, maar maar
vanwege de wisselkoers is deze bon lastig te gebruiken. De wisselkoers op het moment van
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betaling moet nog even opgezocht worden om 100% zeker te weten dat de financiën in orde
zijn. Vorige AAV adviseerde de KasCo Barbara om meer begrotingen op de begroting in te
dienen als ze verwacht dat posten niet (volledig) benut zullen worden. In de komende
maanden zal zij dit in goed overleg met haar opvolger en de KasCo dan ook doen. Barbara
heeft in de afgelopen anderhalf jaar steevast veel inzicht en kunde laten zien en heeft de
KasCo bij iedere belangrijke overweging goed betrokken. De KasCo bedankt Barbara voor
haar eerlijke en transparante penningmeesterschap! Thijmen, Jan, Merel en Robin, 21-062020

20:24 Verkiezingsblok
Lid Sollicitatiecommissie
Jordy Broekmeulen
Afgelopen jaar al in SoCo gezeten, was leuk en wil doorgaan.
V: Maarten
Wat vond je het meest leerzaam?
A: Jordy
Volgorde gemaakt en dat het anders loopt dan gedacht
V: Thijmen
Als we je instemmen zit je 3 termijnen sinds dat je afdelingsbestuur was, denk je niet dat je
de binding verliest?
A: Jordi
Nee dat lijkt mij prima. Ben nog bij veel activiteiten.

Lid Sollicitatiecommissie
Bas Smit
Was leuk. Afgelopen week leuke en nuttige gesprekken gevoerd. Ik wil graag door.
V: Thijmen
Vraag aan beide, jullie zitten dan 18 maanden, mogen maar 5 leden in, nu houden jullie
plekjes bezet. Hoe kijken jullie daarnaar?
A: Jordi
Er zijn nu met 4 waarvan wij doorwillen en er is nog plek voor 1, 18 maanden door
praktische dingen in winter.
A: Bas
Wat hij zegt.
V: Maarten
Wat vond je het meest leerzame?
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A: Bas
Volgens mij praat ik Jordy na, de interviews waren interessant.
V: Thomas
Vraag aan beide, jullie willen kandideren voor 18 en waarom niet 6?
En blijven jullie actief?
A: Bas
Keuze omdat ik langer door wil gaan, 6 maanden is te kort en 12 niet wenselijk, daarom 18.
Blijf langskomen en meer bier drinken, heb niks te doen komend jaar.
A Jordiy
Mij zie je genoeg langs komen, komende 6 maanden is er geen SoCo nodig.
V: Leonie
We hebben jullie niet heel veel gezien, hoe ga je dit komend jaar voorkomen?
A Jordy
Ben in wisselende maanden actief en ben lid van het gezelligheidsteam, lijkt me voldoende.
Wil objectief blijven.
A: Bas
We zouden niet helpen zoeken, klopt minder langsgekomen, moest vaker werken op
maandag. Jullie gaan mij vaker zien.
V: Auke
Heb je genoeg feeling met nieuwe generatie?
A: Jordy
Zal mijn best doen

Bestuurslid scholing en intern
Niels Wiendels
Studeer politiek en parlement, lijkt mij mooie kans om actief te worden met bij de JD. Heb
affiniteit met onderwijs, zelf voor de klas gestaan. Lijkt me daarom ook leuke functie. Wil
graag scholenproject op te pakken. Wil dat ook op MBO te doen. Wil in Winterswijk de
eerste activiteit op zetten. Kom ook uit Didam, dicht bij Winterswijk. Heb al wat ideeën voor
de rest van de functie.
V: Ruben
Wil je samenwerken met landelijke trainerspoule en in welke vorm?
A: Niels
Natuurlijk is dat goed, wel goed om afweging te maken of dat nodig is, ook omdat we binnen
de afdeling goede mensen hebben.
V: Ferry
Welke kansen zie jij met scholenproject en 2e Kamerverkiezingen?
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A: Niels
Ga ervan uit dat ze wel iets weten, uit eigen ervaring vrij weinig ruimte voor dit soort dingen
in de klas. Creative oplossing in plaats van stof.
V: Ferry
Op welke manier vind je dat nieuwe leden verwelkomt moeten worden?
A: Niels
Een buddy die een nieuw lid wegwijs maakt, om op die manier makkelijker contact legt en zo
drempel verlagen. Samen met hele bestuur.

Bestuurslid promotie
Robbin Huis in ’t Veld
Heb al tijdje ervaring als promotie in bedrijfsleven, leer er nog steeds in en ik vind het leuk.
Daarom gekandideerd als promo, wil veel leren en zo een leuk en leerzaam jaar tegemoet
gaan.

V: Barbara
Je was eerst geïnteresseerd in voorzitter, waarom toch promotie?
A: Robbin
Heb naar verschillende functies gekeken, wil iets terugdoen voor de JD. Heb hier ervaring in
en kom meer tot mijn recht in deze functie.
V: Sophie
Het is best moeilijk om leden te vinden die in teams willen, heb je al concrete ideeën hoe je
dit voor elkaar gaat krijgen?
A: Robbin
Ik geef mensen training voor pitchen en overtuiging. Zo kan ik mensen die erin komen
trainen en iets teruggegeven en ze iets leren. En bier, hoop er gezelligheid aan te koppelen.

Bestuurslid politiek en pers
Thijmen van Hoorn
Ik loop ondertussen al 3 jaar mee bij de JD. Ik heb in veel teams mogen zitten, ik heb veel
activiteiten mogen bijwonen en ik heb vooral veel plezier mogen hebben.
De JD blijft mij enthousiasmeren en afdelingsbestuur kriebelt al jaren. Ik ben dan ook enorm
blij dat ik eindelijk de tijd en de ruimte heb om met veel energie volgend jaar bestuur te
kunnen gaan doen bij deze afdeling.
Mijn oog viel al snel op de functie politiek en pers. Dit is een functie waar ik mijn kwaliteiten
het beste tot uiting kan laten komen door stukken te schrijven, door te discussiëren, door mee
te denken over politiek. Ook kan ik in deze functie erg veel leren. Actief deelnemen aan het
politieke proces, erg scherp schrijven en een intensief bestuursjaar meemaken zijn ervaringen
die ik graag op wil doen.
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De JD kan mij dus veel bieden, maar natuurlijk wil ik de JD ook veel bieden vanuit de functie
die ik hoop te mogen bekleden. Ik wil allereerst de leden helpen hun politieke stem te vinden.
Het is spannend en lastig om voor het eerst naar een activiteit te komen, om voor het eerst
mee te doen aan de discussie, om voor het eerst een motie te verdedigen op een congres. Ik
wil daarvoor begeleiding bieden door laagdrempelige discussies en een goede
congresbegeleiding. Maar je politieke stem uit je natuurlijk niet alleen in een discussie. Leden
van de JD willen ook zelf aan de slag met politiek. Daarvoor wil ik de themateams veel
aandacht geven. Ik wil leden werven voor de teams en die leden helpen in het beste uit
zichzelf halen. Ik wil hen goed trainen in het schrijven van stukken en het verzinnen van
activiteiten zodat iedereen in de vereniging mee kan doen aan het politieke proces.
Ook extern wil ik onze afdeling zichtbaar houden. Ik wil meedenken met de andere
bestuursleden politiek over hoe we onze vereniging op de kaart kunnen zetten. Ik wil onze
afdeling steevaat terug laten keren in de lokale media en soms ook in de landelijke. En ik wil
ons progressief-liberale geluid laten horen bij onze samenwerkingspartners zoals D66 en de
andere PJO’s.
V: Leonie
Je bent sinds kort first lady van de JD? Hoe combineer je dat?

A: Thijmen
Ga voorbeeld nemen aan Michelle Obama en focussen op de afdeling.
V: Ferry
Hoe verantwoord vind je als elk team een lid kwijtraakt?
A: Thijmen
Ga ervan uit van een goede overdracht, er zijn nieuwe voorzitters aangewezen dus gaat wel
goed komen.
V: Ruben
Zijn er inhoudelijk thema’s waar je affiniteit bij hebt?
A: Thijmen
Privacy vind ik interessant en onderwijs.
V: Ruben
Zie je een samenwerking met landelijke werkgroepen?
A: Thijmen
Het nieuwe landelijk bestuur wil leden meer betrekken bij het PKO.
V: Jurgen
Afgelopen tijd weinig gepubliceerd, heb je een plan om meer in de media te komen?
A: Thijmen
Het ligt aan de krant, maar ben van plan de banden met lokale media erg warm te houden.
Ook in verkiezingstijd samen met bijvoorbeeld D66 of PJO’s een vuist kan maken. Quotum
van 1x per maand is arbitrair, daar zou ik tevreden mee zijn.
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Mvo van Sophie, pauze nu?
In stemming gebracht, aangenomen. 10 minuten pauze tot 21:10
AAV heropend 21:10

Bestuurslid organisatie
Laura Faassen
Toelichting: Ik wil het hebben over mijn plannen. Eerst hebben we Amerikaanse
verkiezingen en daarna Nederlandse verkiezingen. Het is belangrijk dat jongeren hun stem
laten horen. Ik wil afwisseling in activiteiten, qua format en locatie. Uitgangspunt is
Nijmegen. Wil ook daarbuiten treden. Activiteiten moeten blijven aanspreken. Leden moeten
komen en blijven komen. Ik wil teams en individuele leden alle ruimte bieden om plannen op
te zetten in activiteit. Heb zin in komend jaar!
V: Sophie
Bij ons waren meerdere mensen verantwoordelijk, hoe zie jij dat?

A: Laura
Coördinatie en eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuurslid, maar iedereen heeft zijn
eigen connecties.
V: Ferry
Zijn er al thema’s of ideeën over activiteiten die je wilt organiseren?
A: Laura
Homohuwelijk in april, verder nog niet echt.

Penningmeester
Robin Kuijpers
Toelichting: Heb het afgelopen jaar Kasco gedaan, leek me voor dit jaar mooie kans dat
verder te ontwikkelen. Denk dat ik mijn ervaring in deze functie behoorlijk kwijt kan. Wil er
ook nog iets naast doen zoals Barbara China symposium deed. Hoop op jullie stem, steun en
vertrouwen.
V: Sophie
We houden veel geld over, wat is dat invloed kaashapjes en bitterballen bij borrels?
A: Robin
Denk dat er wel ruimte is om een keer bitterballen te doen, maar het blijft gemeenschapsgeld,
dus daar mee oppassen.
V: Ferry
Heb je dat haar gedoneerd van de foto?
A: Robin
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Dat is nep haar en weggegooid omdat er veel bier in zat.
V: Barbara
Heb je al een idee wat je erbij wilt doen?
A: Robin
Dat laat ik op mij af komen, aankomende periode houd ik mijn oren en ogen open.

Secretaris
Alexander van den Berg
Toelichting: Ben gestructureerd, hou van orde. Heb er veel zin in, hopelijk kan ik er iets bij
doen.
V: Sophie
Wat bedoel je met ICT transitie op afdelingsniveau?
A: Alexander
We zijn bezig met een transitie die jij gaat leiden, hoop dat ik dat goed op kan pakken.
V: Jordi
Heb je een bijnaam zoals Henk de tank?
A: Alexander
Sexy Lexie is leuk, ben ook wel eens Satan genoemd.

Voorzitter
Thomas Vissers
Toelichting: Ik vind deze afdeling ontzettend leuk, nergens is de sfeer zo leuk. Denk dat ik als
voorzitter nog het meeste bij kan dragen aan de afdeling. Extern zijn de verkiezingen grootste
kans voor ons, juist dan zijn mensen bezig met politiek. Doen wij samen met D66 en andere
PJO’s. Ook een moment om leden te werven, dan zijn mensen bezig met politiek. Dat doe ik
met zes fantastische mensen hopelijk, ik wil hen graag helpen in het ondersteunen van hun
taken. Als voorzitter ben je ook belangrijke coach. Wil mijn coachervaring gebruiken. Goede
sfeer en duidelijke communicatie zijn belangrijk.

V: Sophie namens Wimer
Binnen het huidige LB werd de kritiek van A-N gemist, wordt dat komend jaar anders?
A: Thomas
Als het aan mij ligt gaan ze van ons horen.
V: Sophie
hoe ga je het vrouwenprobleem oplossen?
A: Thomas
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Diversiteit blijft een punt van aandacht, zorgen dat het toegankelijk blijft en zo hopen dat het
de volgende keer beter is.
V: Sophie
Moet je niet een keer je studie afmaken?
A: Thomas
Ja.
V: Barbara
Hoe zorg je ervoor dat je door je ervaring je focus niet op de andere functies ligt?
A: Thomas
Je bent bezig met mensen in hun kracht te zetten, ervaring op positieve manier te gebruiken.
V: Maarten
Wat ben je aan het maken op de foto? En wil je het recept sturen?
A: Thomas
Het ziet er niet zo lekker uit, ik weet niet meer wat het was. Het was wel lekker, iets uit de
oven.
V: Bas
Je bent meubilair, hoe gaat het met je studies?
A: Thomas
Het ziet ernaar uit dat ik mijn bachelor af ga ronden. Wil starten aan master, lijkt leuk om
dubbele master te doen, daar ga ik de tijd voor nemen. Ook politiek interessant.
MVO aan Michiel om telefoon op te nemen. Wordt gestemd, aangenomen. Michiel moet zijn
telefoon opnemen.
Raar gesprek over telefoon met Michiel.
Er wordt aangebeld.
Er zijn bitterballen gebracht bij Michiel met heel veel saus. Wat leuk, Joris en Jonah hebben
niks ontvangen.
V: Ruben
Hoe zie je het voor je dat de afdeling goed blijft draaien?
A: Thomas
Corona is een ding, start collegejaar lijkt het anders te worden. Wat mij betreft gaan we niet
helemaal stoppen met online.
V: Ferry
Hoe ga je alles te combineren als voorzitter in een verkiezingsjaar.
A: Thomas
Je hebt een duidelijke taak, ik ga ervoor want heb mij niet voor niks gekandideerd.
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MVO van Sophie, ze kan niet stemmen. Dus ze gaat opnieuw komen.
Ondertussen laat Michiel al zijn bitterballen zien. Ook laat hij al zijn sausjes zien.
Er wordt gestemd, ondertussen smikkelt Michiel zijn bitterballetjes op.
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21:51 Verkiezingsuitslag
Naam

Functie

Totaal
Voor
uitgebrachte
geldige
stemmen
26
19

Tegen

Blanco Verkozen?

Jordy
Broekmeulen
Bas Smit
Niels
Wiendels
Robbin Huis
in ‘t Veld
Thijmen van
Hoorn
Laura
Faassen
Robin
Kuijpers
Alexander
van den Berg
Thomas
Vissers

Sollicitatiecommissie

7

0

Ja

Sollicitatiecommissie
Bestuurslid scholing
en intern
Bestuurslid promotie

26
26

18
26

6
0

2
0

Ja
Ja

26

19

1

6

Ja

Bestuurslid pers en
politiek
Bestuurslid
organisatie
Penningmeester

26

26

0

0

Ja

26

26

0

0

Ja

26

24

1

1

Ja

Secretaris

26

25

0

1

Ja

Voorzitter

26

25

0

1

Ja

21:53 Actuele organisatorische motie
ORG01

Driemaal is scheepsrecht

Onderwerp:

Verspreiden verkiezingen over het jaar heen

Dictum

Het de bedoeling is dat de verkiezingen voor het Afdelingsbestuur
alleen plaatsvinden in juni, die voor de Kascontrolecommissie alleen
in de herfst, en die voor de Sollicitatiecommissie alleen in de winter.
Hiervan kan worden afgeweken indien er dringende behoefte is aan het
opvullen van leegstaande vacatures, maar idealiter vindt er geen
bestuursoverdracht plaats in de winter.

Woordvoerder:
Bas Smit

Op 24 juni 2019 is er organimo aangenomen. Om in juni alle
verkiezingen te houden. Het is niet werkbaar en niet handig.
Laten we de organimo van een jaar geleden weggooien.

Voor

Neutraal

Jordy: de oude organimo zorgt voor
een spreiding

Tegen
Bestuur: ontraden, we vinden het
belangrijk dat iedereen zich altijd
kan kandideren.
Sophie: als iemand een half of
anderhalf jaar wil kandideren moet
dat kunnen.
Thijmen: gun het bestuur de
mogelijkheid om maatwerk te
leveren. Bestuur is slim genoeg.
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Als we iets willen corrigeren, laat
het dan helemaal weg. Dit is geen
oplossing.

Woordvoerder:

De motie van vorig jaar is onwerkbaar, corrigeren is het doel. Ar is
altijd leidend.

Stemming:

Verworpen 7 voor 15 tegen 3 blanco
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Mvo van Michiel: welke saus is dit? Jurgen zegt dat het curry moet zijn.
Mvo van Thijmen: 22:15 is Wannet aanwezig, kunnen we daar op wachten met een kleine
borrel. Wordt in stemming gebracht. Aangenomen. Geschorst tot Wannet

22:15 Uitreiking ‘De Wannet Prijs voor de Beste
Borrelaar van de Jonge Democraten ArnhemNijmegen™️’
Winnaar: Manon
Toelichting: omdat het Manon is.
Manon: krijgt een mooi plekje in mijn huis.

22:18 Sluiting
WVTTK

Rondvraag
Geen rondvraag
Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter
Mededelingen
Sluiting door Afdelingsvoorzitter
Dank aan Jonah Michiel en Joris, bedankje komt eraan. Heel veel succes aan het nieuwe
bestuur.
Thomas: Vo voor de leden!

