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Agenda
20:00 -20:05

Opening, installatie, en agenda

20:05-20:10

Mededelingen, vaststellen notulen en opening stembus

20:10-20:-15

Jaarrekening

20:15-20:20

Aftreden kascoleden

20:20-21:00

Bestuursverantwoording

21:00 – 21:45

Kandidatenpresentaties

21:45-22:05

Pauze

22:00

Sluiting stembus

22:10-22:20

Verkiezingsuitslag

22:20-22:25

Sluiting ALV, decharge voorzitter en SNC

22:25-…

Borrel
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Bestuursverantwoording
Tirza Drent, voorzitter
Na anderhalf jaar in het bestuur van onze afdeling hebben mogen te zitten, eerst als bestuurslid
Organisatie en het laatste jaar als Voorzitter, kan ik met trots terugkijken op de ontwikkelingen die ik
heb mogen meemaken. Ons jaar begon met een dit keer duidelijkere overdracht en een
zomeroffensief waar al veel voor was vastgelegd, dankzij de doelstellingen van bestuur Kuijper. Het
gene dat ik volgend jaar nog beter zie is de overdracht van het penningsmeesterschap, echter kon
dat vorig jaar niet door persoonlijke omstandigheden. Aankomende periode heb ik dan ook het volle
vertrouwen dat dit jaar de overdracht van functies en het zomeroffensief goed zal verlopen.
Reflecterend op afgelopen jaar wil ik graag kijken naar de punten die ik tijdens mijn verkiezing heb
geformuleerd voor verdere groei van de afdeling: interne input, politieke output, horizontale
verbreding en community-building.
Ten eerste, qua interne input zijn er grote stappen gemaakt. We hebben voor een tweede keer op
een rij een succesvolle Twinning kunnen organiseren. Ook zijn er nog meer en actievere commissies,
elk in verschillende stadia van ontwikkeling. Er is door alle commissies veel werk in de afdeling en de
JD gestoken en daar wil ik graag dan ook alle leden en bestuursleden voor bedanken. Persoonlijk
merkte ik met de nieuwe commissies dat het nog erg zoeken is naar een juiste structuur en voor mij
persoonlijk ook de tijd om deze te kunnen ontwikkelen. Echter, elke commissie heeft nu een basis
om volgend jaar verder te kunnen ontwikkelen wanneer nodig.
Ten tweede, in het politieke veld, lokaal en binnen de JD, hebben wij ons goed kunnen manifesteren
met campagne acties, persstukken, tv interviews en vele moties.
Ten derde, onze horizontale verbreding binnen de JD heeft dit jaar geresulteerd in activiteiten zoals
het Randstaddebat en de biercantus. In de regio Leiden-Haagladen hebben wij activiteiten in Leiden
en Den Haag georganiseerd met de JOVD en D66. Helaas zijn er een aantal events met D66 en alle
PJO’s in de regio niet door gegaan. Hier zie ik wil mogelijkheden tot en die neem ik ook zeker mee in
mijn overdracht. De wijze les hieruit is ook dat niet overal de organisatorisch capaciteit hetzelfde is
als bij de JD.
Ten vierde, wat mij veel energie heeft gegeven is de community die dit jaar rond onze afdeling is
ontwikkelt. Wij hebben nogsteeds een ‘oude generatie’ die nog altijd er gezellige community vormt
rond de afdeling. Daarnaast hebben wij ook een hele grote en enthousiaste ‘nieuwe generatie’ JD
LH’ers. Door ook soms meer de focus op gezelligheidsactiviteiten, zoals poolen, voetbal en debatten
kijken is er naar mijn mening meer een gezellige verenigingssfeer ontstaan, waardoor leden ook niet
alleen voor de inhoud komen. Het resultaat is ook dat de gemiddelde opkomst hoger ligt dan vorig
jaar.
Persoonlijk merkte ik dat de JD mij veel energie heeft gegeven. Dat is ook nodig als wanneer er soms
vier events in een week zijn. Ik zou echt niet kunnen kiezen wat ik mijn leukste moment van dit jaar
vond. Wat ik vooral nooit ga vergeten aan dit jaar is alle mensen die ik heb ontmoet. Toen ik ruim 2
jaar geleden lid werd van de JD had ik nooit kunnen voorstellen hoe veel fantastische mensen ik hier
zou ontmoeten en veel vrienden zou gaan vinden. Bestuur hier gaan doen is dan ook een keuze waar
ik nooit spijt van zou hebben. Wel heb ik gemerkt dat het afgelopen maanden voor mij af en toe wel
zwaar waren. Een hoge studiedruk en een aantal persoonlijke dingen hebben soms ervoor gezorgd
dat ik redelijk op was. Hierdoor heb ik een paar dingen niet meer kunnen realiseren, omdat toen
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voor mij het niveau stabiel houden en genoeg tijd hebben voor de activiteiten in vergaderingen het
belangrijkst werd.
Graag wil ik alle mensen bedanken altijd met scherpe debatten, leuke verhalen en vooral veel
gezelligheid dit jaar. Ook alle leden die meegeholpen aan de activiteiten en campagnes!
Als laatste, wil iedereen uit dit bestuur bedanken. Jullie hebben zeer veel tijd en energie die in om zo
veel dingen te realiseren. Het voor ons persoonlijk niet altijd even makkelijk dit jaar, toch was het
samen altijd gezellig. We konden het altijd samen lachen en leuke dingen doen, maar wat misschien
wel nog waardevoller, er was ook altijd iemand voor je als het even wat minder wat ging. Het is
geweldig om met deze zeven mensen, die altijd voor elkaar klaar stonden, een jaar te hebben kunnen
samenwerken. Dank! Nu al in zin in onze, waarschijnlijk nog lang niet laatste, bestuursweekend!

Yvet Laan, algemeen secretaris
Lieve leden,
Ten eerste wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor het leuke jaar en vooral het interessante
jaar dat we hebben gehad. Door jullie waren de avonden nooit saai en was er altijd wel een of andere
discussie gaande waar ik erg van heb genoten.
Sommige avonden waren erg druk bezocht en sommige wat minder. Wat ik zelf verbazend vond is
hoe geslaagd een avondje voetbal kijken kan zijn en ook de avond waarin we het debat aangingen
met de Jovd trok erg veel mensen. Daartegenover staat bijvoorbeeld een avond als een
congrestraining waar naast het bestuur zeer weinig mensen op afkwamen. Wat mooi was om te zien
was dat als nieuwe leden langskwamen we deze nog wel vaker zagen.
De nieuwsbrieven zijn een belangrijk deel van de taken en ik heb dit jaar dan ook gemerkt dat deze
wel werden gelezen en gewaardeerd door leden. De nieuwsbrieven schrijven was erg leuk omdat er
altijd wel weer iets was gebeurd die maand als een Brexit die wederom werd uitgesteld of een mooi
verkiezingsdebat.
Als algemeen secretaris had ik veel contact met de afdelingen Rotterdam en Utrecht waarbij we
elkaar opzochten voor het notuleren van afdelingsvergaderingen. Deze driehoek van SNC vond ik zelf
erg fijn en het was ook altijd gezellig als zij langskwamen bij onze afdeling.
Over het algemeen denk ik dat we een mooi jaar hebben gehad en hebben we een groep nieuwe
fanatieke leden gekregen waarvan sommigen ook vandaag voor jullie staan om mogelijk het bestuur
van ons over te nemen. In het bestuur zitten van Leiden-Haaglanden is een van de leukste dingen die
ik heb gedaan en ik ben kijk uit om te zien wat het volgende bestuur voor leuke dingen gaat doen.
Groetjes,
Yvet

5

Marc van Loon, penningmeester
Beste leden,
Afgelopen jaar was een roerig jaar wat betreft de financiën van zowel de afdeling Leiden-Haaglanden
als van landelijk. Waar de Jonge Democraten door een teruglopend aantal leden en dus minder
subsidie het financieel zwaar heeft, heeft dat ook invloed op de afdelingen. Er kan immers minder
makkelijk geld worden uitgegeven. Ondanks dat hebben we genoeg manieren gevonden om de
activiteiten zo goedkoop mogelijk te laten zijn maar toch kwalitatief hoogwaardig.
Verder was het een mooi jaar wat betreft activiteiten, we hebben heel wat mooie dingen
georganiseerd en daar ben ik mijn bestuursleden dankbaar voor. Volgend bestuur: zet dit door!
Marc

Nathan Stamboel, secretaris pers en politiek
Het zit er alweer op en wat is het snel gegaan. Vorig jaar rond deze tijd maakte ik mezelf verkiesbaar
met als uitgangspunt dat de JD mij veel gebracht heeft en dat ik door wilde groeien binnen de JD. Dit
is achteraf helemaal gelukt. Van motieschrijfavonden organiseren, fractievergaderingen van D66 Den
Haag bijwonen, moties namens de afdeling verdedigen op een Regiocongres in een oord waarvan je
bijna denkt dat je weer in de periferie bent belandt tot en met Eerste Kamer kandidaten uitnodigen
in kader van verkiezingen en constante interviewverzoeken krijgen voor je voorzitter. Allemaal
momenten waar ik enorm van geleerd heb en achteraf tevreden op kan terugkijken.
Zelf had ik beloofd bij mijn verkiezing dat ik de afdeling meer in de pers wilde laten verschijnen en de
verbinding met onze moederpartij lokaal wilde verbeteren. Met een scherp opiniestuk over Shell
(inclusief tegenreactie van het lobby kantoor van de gemeente Den Haag) en onze xtc actie die voor
veel (lokaal en landelijk) media is overgenomen kan ik daar tevreden op terugkijken, hoewel ik zelf
wel jammer vind dat niet al onze persstukken zijn overgenomen, maar dat is nou eenmaal hoe de
media werkt. Ook ben ik tevreden dat onze afdeling beter bekend staat bij de moederpartij, hoewel
ik wel denk dat het nog stukken beter kan.
Tot slot wil ik al mijn bestuursgenoten, maar ook de leden, bedanken voor een prachtig bestuursjaar
waar ik zelf enorm van geleerd heb en ook gegroeid ben. Het had veel hoogtepunten, en natuurlijk
wat kleine (persoonlijke) dieptepunten, maar juist de energie van bestuursgenootjes en leden
hielpen me altijd om gemotiveerd te blijven. Lieve JD’ers, tot snel!
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Floris-Jan Blok, secretaris promotie
Afgelopen jaar was een jaar van verkiezingen en heeft dat een groot deel van mijn werkzaamheden
ingevuld. In het zomeroffensief had ik een goede oefening om leden te activeren en heb ik alle
steden aangedaan die onder onze afdeling vallen. Hier zijn verschillende nieuwe leden mee gekomen
en daarnaast de naamsbekendheid vergroot.
In samenwerking met Leiden en Den Haag hebben wij vervolgens ook gezamenlijke evenementen
georganiseerd waarbij wij onze verbinding geduid hebben.
Met de provinciale Statenverkiezingen hebben wij een campagne digitaal en op straat opgezet.
Daarbij hebben wij themafilmpjes gemaakt en daarnaast voor water natuurlijk gecanvast. Hiervoor
heb ik ook kandidaat gestaan als lijstduwer.
In de aanloop van de Europees parlement verkiezingen een masterclass georganiseerd met Kim van
Zon. Hier kwamen nieuwe leden op af en hadden wij hele gevarieerde sprekers. De campagne heb ik
niet zo groots aangepakt als de provinciale verkiezingen maar vooral af laten hangen van de
afdelingen D66 Den Haag en Leiden. Hier kijk ik lichtelijk teleurgesteld op terug maar wegens
tijdstekort, kon het niet anders.
Als ik kijk naar mijn jaar dan kijk ik naar een leerzaam jaar en een jaar met heel veel variatie. Mijn
jaar heeft uiteindelijk mij fantastisch veel plezier en lessen gegeven. Ik ben blij met mijn
medebestuurders die vaak de druk van mijn schouders wisten te houden en ben blij met de afdeling
waar ik deel van ben. Dank voor jullie vertrouwen en inzet!

Kim van Zon, secretaris organisatie
Allereerst, afgelopen jaar was bevlogen in elk opzicht. Het was een eer en waar genoegen om samen
te werken met een hecht bestuur en kennis te maken met zoveel enthousiaste en ambitieuze (jonge)
mensen.
Ten tweede, ik heb onwijs veel plezier gehad in het zoeken naar geschikte en interessante sprekers
voor de dinsdagavond activiteiten. De sprekers waar ik verantwoordelijk voor ben geweest zijn onder
andere: Armin Cuijvers over Brexit in Nieuwspoort, Paul Cliteur over identity politics in het KOG en
Bastiaan Rijpkema over weerbare democratie in de Kruik. Deze sprekers hebben stuk voor stuk
gezorgd voor een succesvolle opkomst en positieve reacties. Tevens hebben zij allemaal een
bijzondere betekenis gehad in mijn academische carrière waardoor het extra bijzonder (voor mij)
was.
Ten derde, samen met Floris-Jan heb ik zorg gedragen voor de masterclass Europa. Deze masterclass
bracht tevens bijzondere sprekers en leuke ontmoetingen met zich mee. Het was onwijs gaaf om
zoveel leden te verzamelen en samen na te denken over (burgerparticipatie) Europa.
Ten vierde, ik hoop dat jullie allemaal comfortabel zijn geweest in de locaties waar wij het afgelopen
jaar gebruik van hebben gemaakt. Toplocatie is natuurlijk Nieuwspoort geweest voor verschillende
evenementen. Verder zijn de Kruik en de Rootz onze thuishaven geweest en vanwege goede
contacten met alle drie deze establishmenten zal dat hopelijk zo blijven de komende tijd.
Afsluitend, de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden is een actief en intiem gezelschap waar nog
veel meer (groei) potentie in zit de komende jaren. Laten we daar samen aan gaan werken met een
nieuw energiek en authentiek bestuur.
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Rens de Groot , secretaris internationaal
Ik wil mijn bestuursverantwoording graag beginnen met hoe dankbaar ik ben voor het afgelopen jaar,
voor hoe veel ik geleerd heb, voor mijn fantastische bestuur en voor alle leuke dingen die ik heb
mogen meemaken. Van congressen, tot avondjes uit, tot Brussel, tot Hamburg, dit jaar was echt
onvergetelijk.
Het hoogtepunt van het jaar en van mijn functie als Secretaris Internationaal was natuurlijk de
twinning. Ondanks dat niet alles ging zoals gepland vanwege meerdere redenen, zoals bijvoorbeeld
landelijke bezuinigen moest ik samen met de Commissie Internationaal last minute het hele plan
omgooien. In plaats van naar Boedapest gingen we daarom (milieuvriendelijk) met de trein naar
Hamburg. Het zag er even naar uit dat de hele twinning niet meer door kon gaan, maar we did it! Ik
ben er heel trots op dat er dit jaar weer een twinning is geweest en Hamburg deed echt niet onder
ten opzichte van Boedapest. Samen met de Duitse Junge Liberalen hebben we een ontzettend leuke
tijd gehad in Hamburg, en ik hoop daarom ook aankomend jaar de Julis naar onze afdeling te kunnen
halen samen met de Commissie en nieuwe Secretaris Internationaal.
Hoewel de twinning in mijn mening de belangrijkste doelstelling is voor mijn functie heb ik mij dit
jaar wel fanatiek ingezet om verder dan dat te gaan. Zo heb ik de rest van het bestuur zoveel
mogelijk ondersteund met het organiseren van activiteiten en heb ik ook een aantal
dinsdagavondactiviteiten georganiseerd over bijvoorbeeld internationale drugshandel,
inlichtingendiensten, en natuurlijk in gesprek met Haagse wethouder Saskia Bruines. Hier ben ik ook
erg trots op.
Daarnaast heb ik ook samen met Marten in teken van de Europese verkiezingen de landelijke
Brusselreis georganiseerd in april, en ook dit was een succes. Het waren twee erg volle, maar
leerzame en gezellige dagen, precies zoals ik het had gewild!
Ten slotte ben ik enorm trots op hoe de Commissie Internationaal tot een grote en sterke commissie
is gegroeid. Van bijna geen leden in september zijn we nu ruim 9 man sterk en heel actief. Dit heb ik
niet volledig aan mezelf te danken, maar zeker ook aan het enthousiasme van de individuele leden.
Zonder hen was de commissie niet zo groot geweest, en was er geen twinning geweest. Ik hoop heel
erg dat de commissie volgend jaar net zo succesvol kan zijn en wil hun dus graag bedanken voor het
afgelopen jaar. Ik kijk uit naar het volgende jaar met een nieuwe Secretaris Internationaal.
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Kandidaatstellingen
Naam: Koen Reedijk
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Voorzitter
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: Internationale betrekkingen/examentrainer
(Eerdere) functies binnen de JD: Voorzitter commissie internationaal Leiden-Haagladen, lid
werkgroep buitenlandse zaken
Nevenactiviteiten: Jurylid van het Nederlandse Debat Instituut
Lidmaatschap partijen/PJOs: JD en D66
Korte motivatie (maximaal 300 woorden):
Ik heb besloten om mijzelf kandidaat te stellen als voorzitter vanwege verschillende redenen. Ten
eerste, ben ik gehecht geraakt aan deze afdeling. Ik kan zonder moeite zeggen dat ik altijd uit kijk
naar dinsdagactiviteit vanwege de vele vriendschappen die ik hier heb opgebouwd.
Tegelijkertijd zie ik dat er in de afdeling veel moet gebeuren. Er is een nieuwe generatie leden nodig
die leven in de afdeling blazen. Ik geloof dat het de taak is van de voorzitter om dit in goede banen te
leiden. Immers, de voorzitter creëert samen met de rest van het bestuur de sfeer in de afdeling. Dit
zou ik met liefde willen doen.
Samen met Lars ben ik nu de voorzitter van de commissie internationaal. Hierin heb ik geleerd hoe
essentieel het is dat de band van de commissie sterk is. Het zorgt ervoor dat mensen bereid zijn om
hun verantwoordelijkheid te nemen . Ik geloof dat het de taak is van de voorzitter is om die band op
te bouwen. Ik ben ook trots dat het binnen deze commissie is gelukt
Daarnaast wil ik voorzitter worden om de politieke idealen van de Jonge Democraten uit te dragen in
de regio. In Den Haag, Leiden en Delft zit D66 in het college, dus ben ik van mening dat de afdeling
moet pushen voor progressieve maatregelen.
Ik heb specifiek aankomend jaar uitgekozen om voor voorzitter te gaan. Ik hoef straks weinig
studiepunten te halen. In het eerste blok heb in principe geen vakken. Dit betekent dat ik me kan
focussen op het voorzitterschap en kan ik mijn andere bestuursleden te hulp staan.
Als internationale betrekkingen student ben ik dol om over politiek te praten. Nu wil ik niet alleen
over politiek praten maar er ook iets daadwerkelijk mee doen. Daarom stel ik mijzelf kandidaat voor
voorzitter.
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Naam: David den Hartog
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Voorzitter
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: Geschiedenis/verkoper
(Eerdere) functies binnen de JD: lid creatief team, hr team, redacteur DEMO, hoofdredacteur DEMO.
Nevenactiviteiten: Schrijver/redacteur bij ABC-yourself.
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten, D66.
Motivatie:
Ik ben alweer bijna twee jaar actief bij de JD en heb in die tijd veel geleerd en een hart voor de
vereniging ontwikkeld. Ik ben van mening dat ik een goede kennis heb van hoe onze vereniging
werkt, waar wij voor staan en wat de mogelijkheden zijn. Met deze capaciteiten denk ik dat ik een
goede voorzitter zou zijn voor de afdeling Leiden-Haaglanden. Als vereniging hebben we het
afgelopen jaar nogal moeilijk gehad, niet alleen financieel, het ledenaantal loopt terug en onze
positie gaat achteruit (naar mijn mening). Als voorzitter zou ik het mijn voornaamste doel willen
maken om landelijk samen met de landelijk voorzitter en de andere afdelingen de JD er weer
bovenop te krijgen en te laten zien dat onze vereniging de beste politieke leerschool van het land is.
Bij de DEMO heb ik vorig jaar veel van de vereniging geleerd, maar vooral ook veel geleerd over
mezelf en hoe ik leiding moet geven. Ik heb geleerd van mijn fouten en wil deze kennis graag
toepassen en me verder ontwikkelen. Verder vind ik dat we een hele gezellige vereniging en afdeling
hebben en kijk ikzelf uit naar een jaar vol JD.
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Naam: Pol Koopman
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Penningmeester
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: Eerstejaars rechtsgeleerdheid-economie
(Eerdere) functies binnen de JD: Lid commissie Internationaal
Nevenactiviteiten: Lid LVVS Augustinus met ook daar een aantal commissies, bijles LYCEO
Lidmaatschap partijen/PJOs: JD/D66
Motivatie:
Ik wil me kandideren voor de functie van penningmeester omdat ik mezelf er toe in staat acht en
omdat ik graag wat bij wil dragen aan de Afdeling.
Over dat eerste kan ik zeggen dat ik zeker al ervaringen met financiën heb. Een recent voorbeeld is
de straatfeestcommissie op Aug waarbij we, onder mijn penningmeesterschap, in plaats van verlies
te draaien of net quitte te staan, een ‘winst’ van bijna 1200 gehaald hebben. Zij het op veel kleinere
schaal, heb ik ook daar geholpen met het werven van sponsoren en aanvragen van subsidies.
Over dat tweede kan ik zeggen dat ik me als penningmeester graag wil inzetten voor de Afdeling door
niet alleen maar netjes de balans te beheren, maar door ook actief op zoek te gaan naar nieuwe
inkomstenbronnen. Iets wat zeker niet onnodig is onder de bezuinigingen vanuit het Landelijk
Bestuur.
Waar ik natuurlijk komend jaar gewoon het tweede jaar van mijn studie in ga en ook bij Aug verder
nog genoeg wil doen, denk ik dit alles prima te combineren om voor Leiden-Haaglanden een goede
penningmeester te kunnen zijn.
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Naam: Max Verdegaal
Woonplaats: Pijnacker
Kandidaat voor de functie: Secretaris Organisatie
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: Lerarenopleiding Geschiedenis/ Huiswerkbegeleider
(Eerdere) functies binnen de JD: Geen
Nevenactiviteiten: Geen
Lidmaatschap partijen/PJOs: Jonge Democraten/D66
Motivatie:
Geachte lezer,
De afgelopen anderhalf jaar ben ik actief geweest binnen de Jonge Democraten afdeling LeidenHaaglanden. In deze tijd ben ik erachter gekomen wat een prachtige afdeling het is. Ik heb in de
afgelopen anderhalf jaar meerdere mooie momenten meegemaakt en heel veel leuke mensen
ontmoet. Ik wil dan ook graag een bijdrage leveren aan deze mooie afdeling.
De JD vind ik een prachtige PJO en zoals ik in mijn inleiding al heb aangegeven heb ik het er erg naar
mijn zin. Ik vind het dan ook belangrijk dat anderen mensen deze mooie ervaringen ook op kunnen
gaan doen. Naast dat ik er graag voor wil zorgen dat de mooie activiteiten bij de JD blijven
voortbestaan vind ik organiseren simpelweg ook gewoon erg leuk. Ik hou ervan om gezellige dingen
te bedenken om te gaan doen, die dan te gaan plannen en daarna ze te gaan organiseren. Ook vind ik
het leuk om anderen ook enthousiast te maken voor de activiteiten die ik dan bedacht heb.
Er zijn meerdere soorten activiteiten die me leuk lijken om te gaan organiseren, ik wil zeker
activiteiten organiseren met een spreker, maar ik wil ook zorgen dat er genoeg afwisseling is tussen
de activiteiten. Zo wil ik er voor zorgen dat er bijvoorbeeld veel debatactiviteiten zijn. Ook vind ik het
belangrijk dat de JD voor ontspanning bij de leden zorgt, dus wil ik er graag samen met de
borrelcommissie voor zorgen dat er zo af en toe een leuke gezelligheidsactiviteit is.
Ik ben dus erg gemotiveerd om secretaris organisatie te worden, omdat ik graag wil bijdragen aan
deze mooie vereniging en omdat ik organiseren erg leuk vind. Al met al kijk ik erg uit naar een mooi
jaar vol met organisatie en weer vol met leuke nieuwe mensen ontmoeten.
Met vriendelijke groet, Max Verdegaal
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Naam: Lars Gerrits
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Secretaris Politiek en Pers
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: vanaf september bachelor Bestuurskunde
(Eerdere) functies binnen de JD: Co-voorzitter Comissie Internationaal, Kas Comissie
Nevenactiviteiten:
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66/JD
Motivatie:

Ik wil heel graag bijdragen aan de afdeling waar ik met veel plezier echt met de JD begonnen ben. Ik
doe dit het liefst door bij te dragen aan en het bevorderen van de politieke inhoud en output van
Leiden-Haaglanden. Ik wil mij inzetten om binnen de afdeling de discussie over relevante
onderwerpen aan te jagen. Veder wil ik graag het indienen van moties en amendement stimuleren,
zodat Leiden-Haaglanden op congressen gehoord wordt. Samen met de politiek-inhoudelijke
commissie , het toekomstige bestuur en de rest van de afdeling wil ik een kritische maar
constructieve gesprekspartner zijn van de regionale en lokale overheden om echt te knokken voor de
belangen van jongeren en onze progressief-liberale idealen.
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Naam: Michaël Duijsens
Woonplaats: Delft
Kandidaat voor de functie: Bestuurslid Promotie
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: Landscape & Environment Management
(Eerdere) functies binnen de JD: Commissielid Internationaal
Nevenactiviteiten: (nog) geen
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66/JD
Motivatie:
Waarom ik denk dat ik geschikt ben voor de functie van bestuurslid promotie? Zelf zocht ik altijd naar
iets meer dan alleen borrelen en brallen. Na een niet al te lange zoektocht kwam ik uit bij de JD, waar
ik als mijn eerste activiteit direct het Wintercongres bezocht. Iedereen was superaardig en
inhoudelijk ook van niveau! Ik voelde me er direct thuis. Nu ben ik zelf op een punt aangekomen dat
ik anderen wil en kan enthousiasmeren als bestuurslid Promotie. Dat zou ik dan ook van harte willen
doen, allemaal voor deze mooie vereniging! Nog een paar competenties: ik ben zeer sociaalvaardig
(althans dat hoor ik van anderen), een open boek (vraag maar raak!) en ten slotte vaak zo
enthousiast dat ik andere mensen meeneem in mijn enthousiasme (tot mijn eigen verwondering). Ik
zou heel graag mijn vaardigheden optimaal inzetten als bestuurslid Promotie en mij hard maken voor
de vereniging!
Met zeer vriendelijke groet,
Michaël Jacob Duijsens

14

Naam: Omar Al Sadeh
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Secretaris Internationaal
Kandidaat voor de termijn van: 1 jaar
Opleiding/werk: VWO afgerond, hierna WO
(Eerdere) functies binnen de JD: Covoorzitter team MENA
Nevenactiviteiten: Team MENA en commissie internationaal
Lidmaatschap partijen/PJOs: D66
Motivatie:
Als secretaris internationaal wil ik verder bouwen aan een solide commissie binnen onze afdeling.
Ik heb gemerkt dat alle leden vaak aanwezig en erg gemotiveerd zijn. Als aanstaande secretaris
internationaal is het voor mij prettig om aan de slag te gaan met een gemotiveerd team. Dit is een
kans die benut moet worden, maar ook een kans die ik moet koesteren. Mijn doel is namelijk een
nog gemotiveerdere commissie achter te laten aan mijn opvolger. Ik denk dit te bereiken door
twinnings te blijven organiseren en op zoek te gaan naar interessante zusterorganisaties die daar
toebereid zijn. Wellicht is het nog interessanter een uitwisseling te organiseren en een
zusterorganisatie naar Nederland te halen, dit zou ik kunnen uitzoeken met de huidige secretaris.Ik
hou ervan om contacten aan te halen met mensen in het buitenland, gezien we in een globaliserende
wereld leven. Daarnaast wil ik als secretaris internationaal het belang van de EU onderstrepen in mijn
commissie en afdeling. Dit kan bereikt worden door nog een JD-Brusselreis te organiseren met medekaderleden van verschillende afdelingen. De Brusselreis van dit jaar was een enorm succes en
creëerde een goede band tussen de leden die zijn meegereisd. Ook wil ik bezoeken organiseren naar
ambassades die zowel lid van de EU zijn als niet. Zo kunnen we een beter inzicht krijgen naar de kijk
van verschillende landen op Nederland en de EU. Zelf denk ik de kwaliteiten te bezitten die nodig zijn
om een energiek team als de internationale commissie draaiende te houden. Ik wil zorgen voor een
goede balans tussen werk en gezelligheid in mijn team.
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Naam: Xander Prijs
Woonplaats: Den Haag
Kandidaat voor de functie: Kascontrole commissie
Opleiding/werk: Beleidsadviseur circulaire economie
(Eerdere) functies binnen de JD: Portefeuillehouder Economie, Financiën en Sociale Zaken (huidig);
Kascommissie afdeling Groningen (huidig); Commissie Internationaal afdeling Groningen
Nevenactiviteiten: Commissie verwerking beleidsplan, G.S.F.V. Drs. Vijfje
Lidmaatschap partijen/PJOs: JD en D66
Motivatie:
Mede doordat afdelingsbestuurders vaak kort zitten en er daardoor steeds nieuwe penningmeesters
ingewerkt moeten worden is het hebben van een goede, kritische kascontrole commissie onmisbaar
voor iedere afdeling. De afgelopen twee jaar heb ik in de kascommissie van afdeling Groningen mijn
kennis van financiën en kritische blik ingezet om de afdelingsfinanciën te controleren en de AAV en
penningmeester van gevraagd en ongevraagd advies te voorzien. Dit doe ik met veel plezier en
daarom zou graag de kans krijgen dit bij Leiden-Haaglanden ook te doen.
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Jaarrekening 2018
Realisatie 2018
Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten
3.674,00
3674,15
800,00
400,00
Begroting 2018

Omschrijving

Afdracht LB
Bestuursweekend
Lustrumafdracht
Nieuweledendagen
Symposium
Twinning
Campagne
Ledenbijdragen activiteiten
Thema-activiteiten
Overig
Masterclass
Commissies/ Werkgroepen
Facebook-advertenties
Zomeroffensief
Rekeningkosten
Bestuurskosten
Bestuursbedankjes
Bestuursweekend
Ereleden
Zaalhuur
Bedankjes Sprekers
Borrel
Overig
Nieuweledendagen
Symposium
Twinning
Regiocommissie Leiden
Samenwerkingsactiviteiten
kerstdiner

500,00
300,00
900,00

150,00
150,00

3251,50

154,00
300,00

94,00
50,00

104,63
10,50

800,00

545,37

1.900,00
280,00

542,00
170,82
50,00

500,00
300,00
900,00

0,23

3896,75

300,00
50,00

300,00

Thema-activiteiten

AAV's (zaalhuur, bedankjes en borrel)
Overig (lustrumactiviteiten)
Promotiemateriaal
Zomeroffensief
Campagne
Bestuursfoto
Overig/Onvoorzien

150,00
200,00
300,00
250,00
100,00

428,29
833,00
130,90

Afroming

subtotaal
Saldo op rek
totaal

6.474,00

6.474,00

61,24
691,75
7919,25
7919,25

7325,88
294,57
7620,45
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Notulen 23 mei
18 mensen aanwezig
Snc Michiel en Tirza en Yvet
Erwin geeft pitch.
Jasper geef pitch.
Agenda en notulen goedgekeurd

PM 01

Er wonen ook mensen in het noorden

Onderwerp:

Lelylijn

Dictum

De JD voorstander is van de Lelylijn.

Woordvoerder:
Nathan Stamboel

Ik vind dat we als JD voorstander moeten zijn van de lelylijn. Die
arme mensen het duurt al lang om naar randstad te komen. De
huizen zijn ook duur in de randstad laten we dat verspreiden. Je
zou binnen een uur kunnen reizen. Daarmee verbeter je ook de
infrastructuur in Flevoland en gaan er meer mensen daar wonen.
Langetermijn investering in Nederland goed kan werken. Lost
veel problemen op. (Michiel legt de AAV procedure uit)

Voor

Neutraal

Tegen

Xander: Ik ben voor
zielig voor de randstad
want Groningen is een
prachtige stad

Koen: Ik zou graag willen
weten waar in Flevoland en
Friesland de stations komen.
Friesland is namelijk echt
enorm.

Floris: Tegen om Groningen en
Flevoland een regiogebied te
maken. De een willen we de grond
in maken en in de ander willen we
boren.

Woordvoerder:

Het idee is dat er in Flevoland twee stations bij komen. Het komt
verder dan Lelystad en Almere en het gaat door in Friesland
Hoogeveen en Groningen moet in een tijdsbestek van een uur te
bereiken zijn. Stroom en busvervoer wil de staatsecretaris doen,
maar versnelt de tijd niet.

Stemming:

Overweldigende meerderheid aangenomen

PM 02

De-escalatie van het Israëlisch-Palestijnse conflict

Onderwerp:

Israël - Palestina conflict

Dictum

De JD roept D66 op een voortrekkersrol te nemen in een zo
spoedig mogelijk vreedzame internationale oplossing voor het
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Israël - Palestina conflict gezien de recente ontwikkelingen en te
pleiten voor een actievere Europese en internationale
bemiddelaarsrol in het conflict.
Woordvoerder:
Omar Al Sadeh

Ik sta achter het feit dat wij als Jonge Democraten onze
moederpartij D66 moeten oproepen om zich uit te spreken
voor een de-escalatie. Iemand wil Jordaanoever annexeren
terwijl dit tegen de akkoorden in gaat. Het hoort bij het
Palestijnse grondgebied. Nieuw deal of the century door
Kushner wordt gepresenteerd. Ik ben bang dat er een derde
volksopstand ontstaat. Een derde opstand zorgt ervoor dat
beide volkeren elkaar de zee in duwen. Ik wil oproepen om een
actieve rol aan te nemen

Voor

Neutraal

Tegen

Cas: In eerste instantie voor,
maar bijkomend pessimistische
vraag. Denk je dat als D66 dit gaat
doen, dat het dit probleem
oplost?
Xander: Ik heb een aantal vragen.
Welk standpunt nemen we nou
in? D66 oproepen is geen
standpunt. Vind je dat de
conclusie logisch volgt uit de
overwegingen. En de
overwegingen is voor jou niet per
se een overweging die ik deel
Koen: Ik ben voor maar op vind je dat het logisch
zich de deal of the century voortvloeit?
is nog niet gepresenteerd.
Dus kan je nog geen
Ruben: Als een hele zure ga ik
uitspraak over doen.
heel technisch de uitspreekt dat
Zoveel details waar we
lezen. Dan stel ik me voor dat als
nog niks over weten.
ik dit letterlijk lees dat Felix of
Jetten en allemaal Palestijnen en
Pol: Ik ben voor: we
Israëli’s ruzie maken en zij er
moeten niet vergeten dat tussen staan. Misschien spreekt
de VN nu vleugellam
uit dat anders formuleren
staat. We moeten ons
voor oplossingen
uitspreken en daar kan de
D66 goed mee helpen.
Marc: ik wil oproepen om
voor te stemmen. En
attenderen dat het niet
een pro Palestina of pro
Israël motie is. Enkel
oproepen om een
voortrekkersrol te nemen
in een oplossing. Landen
zich laten houden aan de
afspraken.

Woordvoerder:

De Palestijnen en de rest van de Arabische wereld heeft het al
gecheckt . Je moet ze beide mee kunnen trekken. We kunnen
het zeker aanpassen of we op tijd zijn kan ik niet zeggen maar
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beter laat dan nooit. Wat ik ook wil zeggen is dat dit niet pro
Palestina of pro Israël is. Dit is een motie om ellende te
voorkomen. Als daar de hel uitbreekt krijgen we een
vluchtelingstroom naar Europa
[Michiel: technisch de spreekt uit dat kan aangepast worden.
Motie van orde: Xander hoe gaan we dat aanpassen. Ik ga niet
stemmen als ik niet weet wat er dan staat.
Michiel: Inhoudelijk kan je hem niet meer aanpassen. Je zou wel
de strekking hetzelfde houden en dan de zin lopend kunnen
maken. ]
Stemming:

Overweldigend aangenomen.

PM 03

Nee niet weer de vakbonden!

Onderwerp:

Verhoging minimumloon

Dictum

De JD tegen kunstmatige verhoging is van het wettelijk
minimumloon.

Woordvoerder:
Nathan Stamboel

Ze hebben het prachtige idee om het minimumloon te
verhogen om de koopkracht te bevorderen. Ze willen het met
40 cent verhogen. Dat je ondernemingsrecht stimuleer om
mensen te ontslaan. Uiteindelijk werkt het averechts. Stem
voor deze motie dat we als JD uitspreken dat we tegen dit zijn

Voor

Neutraal

Floris: Ik ben voor. Tegen
de FNV als er iets
ontwricht is het de
vakbond van 60 jarigen.
Als je gezond verstand
hebt zou ik stemmen
tegen de rode jassen
Xander: Er is geen enkele
reden om dit kunstmatig
omhoog te gooien. Het
helpt eigenlijk gewoon
niet.

Tegen
Max: ik heb een vraag. Ik snap
dat je niet naar 14 eurocent wil
maar op een gegeven moment
zijn de belastingvoordelen
houden op. Op een gegeven
moment laat je ze geen
belasting betalen. Met deze
motie zijn we nooit voor de
verhoging van het minimumloon
dat we tijdelijk tegen zijn is
prima, maar niet definitief.
Zane: Dat bezwaar deel ik ook
en tegelijkertijd denk ik ook
minimumloon is geen natuur
fenomeen dus hekel aan het
gebruik van kunstmatig.
Waarom zouden we absoluut
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tegen moeten zijn? Maar tegen
een stijging ben ik niet mee
eens.
Woordvoerder:

Ik ben niet tegen een verhoging maar tegen een kunstmatige
verhoging. Het stijgt elk jaar met een paar procent het
kunstmatig verhogen gaat velen te ver.

Stemming:

Overweldigende aangenomen.

Geen pauze

Organimo's
ORG01

Criminalisering drugsgebruik tast fundament rechtsstaat aan

Onderwerp:

Een nationaal debat over het legaliseren van alle drugs

Dictum

•
•
•

Het Landelijk Bestuur een debat moet aanzwengelen over
de legalisering ofwel decriminalisering van drugs
Het Landelijk Bestuur een grote debat moet organiseren
met voor- en tegenstanders van legalisering
Het Landelijk Bestuur tijdens haar inspanning hiervoor het
woord 'drugs' vermijdt (in plaats hiervan kan gesproken
worden over genotsmiddelen)

Woordvoerder:
Zane de Ponte

De jd heeft vele ludieke acties gedaan. Maar ik denk dat we een
inhoudelijke discussie moeten voeren over de nadelen van
criminalisering van drugsgebruik en productie. Ik denk dat het
van toegevoegde waarde kan zijn om het debat aan te
zwengelen. Er is behoefte aan. Criminalisering werk niet. Ik denk
dat dit heel erg goed zou kunne zijn .

Voor

Neutraal

Marc; Ik roep om te
steunen. We zijn bezig
om drugs te
criminaliseren en alle
resultaten wijzen er op
dat het niet de beoogde
resultaten boekt.

Xander: De JD is al voor zolang ik
me kan heugen om dit debat te
voeren wat voegt dit toe

Tegen

Floris: Ik ben voor deze organimo,
echter ik struikel over het woord
genotsmiddelen. Het is ook op
het congres dat mensen er over
heen gaan struikelen. Maar
genotsmiddelen brengt het in een
andere sfeer.
Ruben: Ik ben het eens met Floris.
Genotsmiddelen klinkt wel oké
maar drugs klinkt echt leuk. We
moeten er trots op zijn. Drugs
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klinkt gewoon leuk dit voegt
hartstikke veel toe dat het LB iets
moet gaan doen

Woordvoerder:

Mee eens ik ben voor het schrappen van het laatste spreekt uit
dat. Ik vindt het toch anders xtc pilletjes uitdelen dat is een ding,
maar een inhoudelijk gesprek waarom criminalisering niet werkt
is iets anders.

Stemming:

Motie van orde Ruben. Dat we die laatste spreekt uit dat wijzigen
of verwijderen. Unaniem met wijziging aangenomen.

AM01

Eigen toerisme eerst!

Onderwerp:

Toerisme

Woordvoerder:
Xander Prijs

Nathan: resolutie Europese uni leest alinea voor. 12.11. 3

Voor

Neutraal

Tegen

Floris jan: Goed punt
Cas: Kan het zijn dat we geen
dat we dit gaan
coördinerende rol aan nemen?
schrappen. Komt niet in
die hoek culturele
hoofdstad is
Leeuwarden
Woordvoerder:

Ik ben niet tegen dat het gecoördineerd moet worden maar tegen
dat de EU dit doen. Het is aan nationale parlementen zelf het is
niet aan de EU en het werkt ook niet. 28 lidstaten dus dit gaat
nooit werken.

Stemming:

Unaniem aangenomen.

Jaarrekening bespreking
Allereerst is dit de jaarrekening van 2018. Links zie je wat er begroot is en rechts zie je wat er
gerealiseerd is. Voorgaande penningmeester is tot september verantwoordelijk. Wat ik
wilde gaan doen is dat ik even alle punten langs ga die echt afwijken van wat er begroot is.
Allereerst, het staat onoverzichtelijk maar voor de twinning is 3251 uitgegeven en 3896
uitgegeven dat grote verschil is te danken doordat er door de vorige penningmeester geen
project subsidie is aangevraagd en die wel in de begroting staat met die subsidie was er geen
verlies gemaakt. Dat verklaart het verschil
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Over het bestuursweekend. Er is maar een keer een subsidie aangevraagd daarom zijn de
inkomsten de helft van de uitgaven dus uiteindelijk zijn er twee weekenden georganiseerd
voor grofweg 270 euro.
Per bestuursweekend zitten we eronder maar ook daar een keer geen subsidie voor
aangevraagd en maar een beetje gekregen
Significant positief is dat er heel erg ruim begroot is voor zaalhuur 1900 en er minder voor is
uitgegeven. Bij de begroting van 2019 is al veel minder begroot maar als het dit jaar blijkt dat
we eronder zitten kan het verder omlaag. Dan is het laatste puntje het zomeroffensief daar
is echt veel meer voor uitgegeven 833 terwijl het 300 zou moeten zijn. Verklaring kan ik niet
geven ik was geen penningmeester en de vorige was uit functie door privé redenen. Iig
kijken of we goedkoper bij het zomeroffensief kunnen zijn.
Tirza: Een aanvulling op het zomeroffensief. De vorige keer hadden de penningmeester en
promotie best wel weinig gepromoot. En wij moesten per tent al bijna 200 piek betalen.
Xander: Als ik kijk naar wat er begroot is en uitgegeven bij de 8000 zie ik niet waar dat
verschil in zit.
Marc: Dat zit in eigen bijdragen voor de twinning bijvoorbeeld. Inkomstenpost staat 900
maar wat er ingekomen is de eigen bijdrage. Die is in de uitgave post dus veel hoger
Max: Een paar verrassingen van de vorige penningmeester. Wat ik vooral afvraag is hoe je
gaat zorgen dat de volgend penningmeester geen verassingen krijgt.
Mark: Paar dingen. Er is een tijdje geen penningmeester geweest. Voornaamste is
communicatie. Ik weet van uitgaven niet wat er is en de vorige penningmeester was er niet
om de vragen te beantwoorden dus communicatie. Door te vertellen wat er gebeurd is in
het jaar bijvoorbeeld door bij een overdracht te vertellen dat er weinig zaalhuur is
uitgegeven.
Floris: ik was bij zomeroffensief en heb er veel mee te maken. Moet je voorstellen dat tot
juni tot oktober Tirza officieel Marcelien nog aangesteld moest blijven. Het is heel snel
omhoog geschoten omdat we in den haag twee keer hebben gestaan en andere steden en
het festival. Die tenten komen er niet voor niks
Zane: Hoeveel hebben we uitgegeven aan bitterballen. Hoe staat dat in verhouding tot
vegetarische opties.
Marc: Hoeveel er is uitgegeven aan bitterballen is grofweg 60 euro. Een derde in de
vergulde kruik waren mozzarella sticks dus vegetarisch.
Ruben: Je zegt een aantal keer vorige penningmeester bij een aantal dingen is wel prosu
aangevraagd maar niet verleend. Om de schuld bij de vorige penningmeester of mij ligt
daarvoor vind ik niet zo netjes.
Marc: er was door privé reden geen penningmeester geen schuld aan de vorige wat dat
betreft.
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Ruben: Op mij wekte het wel de indruk maar dat is dus niet het geval.
Marc: Er was een tijd geen penningmeester. Hoeveel we dit jaar hebben begroot voor
zomeroffensief hebben we iets omhoog geschroefd. Duurde een aantal maanden voordat
we de bonnetjes hadden.
Xander: Ik zie een aantal posten die niet begroot zijn. Neem aan dat het een erfenis uit het
verleden is dat het vroeger wel stond. Maar borrel is niet begroot maar wel uitgegeven. Kan
je dat toelichten
Marc: Ja dat zijn kosten geweest die met bepaalde borrels te maken hadden.
Erwin: Ik kan je wel even ui de brand helpen was destijds penningmeester in Amsterdam.
Bram zei dat je een deel uit mocht geven aan borrels en toen dacht Marcelien waarschijnlijk
daar kan dus geld heen.
Xander: Dat mag dus niet als het niet begroot is.
Marc: Nog niet helemaal klaar. Over het hele jaar gezien is er uiteindelijk verlies gedraaid de
voornaamste reden zijn projectsubsidies voor bestuursweekend en twinning. Dit komt dus
doordat we het geld niet van landelijk hebben gekregen. En ik wil zeggen dat er aan het eind
van het jaar de afroming bijna 700 euro is geweest is dat best een aardig bedrag dus het
verlies van de paar honderd euro is vertekend.
Stemming is de voorlopige aanname van de jaarrekening . Unaniem aangenomen.
Tirza : Ik wil wel iets zeggen. Volgens de exit poll is PVDA de grootste. Wij gaan van 4 naar
twee bij D66. Volgende week zitten we in leiden voor de speech training van Erwin. In
oktober komt het randstaddebat eraan. Floris legt staking uit.
Pol: Vraag wie gaat er naar de cantus? Randstadcantus is in Utrecht om 10 uur in whooloo
janskerkhof Eigen bijdrage is 15 euro. Meld je snel aan vol is vol. Erwin: twaalf tot 15 per
afdeling.
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