Algemene Afdelingsvergadering der
JD Leiden-Haaglanden
Locatie: Het Boterhuis, Markt 15-17a, 2611 GP Delft
Tijd: 19:30-22:00
Datum: Dinsdag 7 januari, 2020
Vergaderingsvoorzitter: Pauline Gerth van Wijk
Stem- en notulencommissie: Thomas Schepp en Ronald-Marcel van den Hoek
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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

Verantwoording bestuur
Voorzitter

- Koen Reedijk

De afgelopen drie maanden lag mijn focus vooral extern, bijvoorbeeld door veel gelobbyd te
hebben voor een alternatief Leidse verkameringsbeleid. Dit betekende dat ik vaak tot
nachtelijk bij raadsvergaderingen aanwezig was. De keuze om andere PJO’s hierbij te
betrekken is bewust genomen, omdat er druk gezet moest worden op de andere partijen.
Hierdoor zijn er veel aanpassingen op het beleid gekomen. Ik ben hier persoonlijk enorm
trots op.
Op intern gebied is er veel werk aan de winkel. Ik ben samen met Max en de
commissievoorzitters aan tafel gegaan om te praten over de commissies. Hieruit bleek dat er
veel behoefte was aan een duidelijkere structuur. Daar zullen wij aankomende tijd veel werk
van maken.

Secretaris

- Pieter van der Werff

Sinds de vorige AAV heb ik mij breder kunnen inzetten dan alleen binnen mijn eigen functie,
bijvoorbeeld door de gemeenteraad te bezoeken en mee te helpen aan het schrijven van het
verkameringsmanifest. Ik blijf me komende periode graag inzetten voor actuele
onderwerpen.
Onlangs heeft een bestuurstraining plaatsgevonden, waar ook belangrijke verbeterpunten
voor mijn functie en de uitvoering daarvan naar voren zijn gekomen. Ook is hier een
compacter notuleerformat aangereikt, die sindsdien ook in gebruik is genomen. Met deze
middelen in handen kan ik mijn functie efficiënter uitvoeren, en is er meer ruimte om andere
activiteiten te ondernemen.

Penningmeester

- Pol Koopman

Sinds de vorige AAV is er eigenlijk weinig bijzonders te melden qua financiën. Het boekjaar
zit er weer op maar de jaarrekening zal pas komende AAV worden behandeld. Verder is
alles qua activiteiten netjes betaald en ook van het zomeroffensief zijn de laatste facturen nu
binnen.
Omdat ik aan de financiën de rest van het bestuursjaar maar een kleine taak heb, zal ik me
daarom verder politiek verdiepen om zo ook als algemeen bestuurslid meer bij te kunnen
dragen en me verder te ontwikkelen. Dit door meer moties te zullen indienen en meer
activiteiten te helpen organiseren. Daarover snel meer.

Politiek & Pers

- Lars Gerrits

Afgelopen maanden, sinds de vorige AAV, zijn op het gebied van mijn portefeuille goed
verlopen. We hebben meerdere malen aandacht van de pers gehad, zeker op het gebied
van het verkameringsbeleid in Leiden. We hebben samen met andere PJO’s een manifest
gepresenteerd en druk uitgeoefend op de gemeenteraad om het voorgestelde beleid sterk af
te zwakken. Dat is best aardig gelukt, het beleid is met veel amendementen doorgekomen.
Verder hebben we met andere PJO’s een brief aangeboden aan de nieuwe coalitiepartijen in
Den Haag, waarbij ook een interview met Omroep West heeft plaatsgevonden. Het gaat
goed met de Politiek Inhoudelijke Commissie. Ergens in de komende weken wordt de
werkwijze van de commissie geëvalueerd.

Promotie

- Michaël Duijsens

Afgelopen periode is het wat betreft promotie vrij rustig geweest. Onder andere omdat ik vrij
druk was met mijn onderzoek, maar ook omdat het überhaupt een vrij rustige periode is op
het gebied van promotie. Wel is het gelukt om de Facebook-evenementen sneller online te
zetten. Ook is het gelukt om tijdig meldingen in de Whatsappgroep(en) te versturen.
Voor mij is het belangrijk dat we komende tijd kijken naar wat ik als bestuurslid, en daarbij
wij als bestuur het komende halfjaar allemaal kunnen bereiken met de promotie. Zo zie ik
nog veel kansen op het gebied van social media, denk aan bijvoorbeeld een
evenementenkalender. Ook ga ik mijn best doen om de promocomissie meer leven in te
blazen. Advies en hulp hierbij zijn zeker welkom, dus zoek vooral contact met mij op! Het is
de afgelopen periode vrij rustig geweest maar er beloofd nog veel goeds te komen dit
gloednieuwe jaar!

Organisatie

- Max Verdegaal

Sinds de vorige AAV zijn er, naar mijn mening, een paar mooie activiteiten georganiseerd.
Zo hebben we bijvoorbeeld een leuk debat gehad met D66 Leiden, een erg goede spreker
op bezoek gehad met Daniel Boomsma en het kerstdiner was geslaagd en gezellig.
Ik heb gemerkt dat lange termijn planning erg belangrijk is bij mijn functie. Daarbij heb ik veel
geleerd van het kerstdiner organiseren.

Herkandidering KasCo
Tip ten Brink
Mijn naam is Tip ten Brink en ik wil graag worden herverkozen als lid van de KasCo van JDLH. De reden dat ik dit graag doe is tweeledig. Ten eerste is er op dit moment een zeer
kleine KasCo van slechts twee leden, waar ik er momenteel één ben. Dit feit is iets
problematischer als je bedenkt dat de KasCo uit tenminste twee personen moet bestaan. Ik
wil graag voorkomen dat de KasCo straks zijn validiteit verliest doordat er slechts één
persoon in zit, dus ik stel me graag opnieuw verkiesbaar voor een tweede termijn.
Daarnaast wil ik graag blijven bijdragen en vind ik de KasCo een prima manier om dit te
doen. Ik heb mijn taken naar mijn weten goed volbracht. Ik heb wanneer dit nodig was de
jaarrekening gecontroleerd, advies uitgebracht en met de penningmeester overlegd. Helaas
heb ik niet vaak dit in persoon kunnen doen, grotendeels omdat ik een zeer druk jaar achter
de rug heb met mijn studie. Maar zoals altijd in het nieuwe jaar, heb ik goede voornemens
om actiever te zijn.
Hopelijk verkiezen jullie mij opnieuw als lid van de KasCo.
Voor de mensen die niet weten wie ik ben:
Tip ten Brink, 19 jaar, studeer Technische Wiskunde en Natuurkunde aan de TU Delft (woon
ook in Delft), en ben sinds vorig studiejaar voor het eerst actief bij de JD-LH. Ik ga
regelmatig naar congressen van D66, deze winter ook eindelijk naar een congres van de JD.
Ik heb ook geholpen om de JD MUN (landelijke activiteit) te organiseren dit jaar. Ik hoop dit
jaar op iets meer vlakken actief te zijn.

Amendementen
AM01

Oké dit gaat best wel ver...

Onderwerp:

Anticonceptie

Indieners:

Lars Gerrits

Woordvoerder:

Lars Gerrits

Betreft:

Resolutie volksgezondheid

Schrap:

( 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.

Politieke moties
PM01

Laat de Oeigoeren niet in stilte verdwijnen!

Onderwerp:

Buitenlandse Zaken

Indieners:

Koen Reedijk en Lars Gerrits

Woordvoerder:

Koen Reedijk

Constaterende dat


-De Chinese overheid Oeigoeren (schattingen lopen tot 3 miljoen) heeft
vastgezet in ‘heropvoedingskampen’.
-De Chinese overheid actief de Oeigoerse cultuur probeert te vernietigen.
-Dit niet de eerste keer is (Tibet, Falun Gong, Hong Kong)
-China het VN-mensenrechtenverdrag heeft ondertekend.
-Nederland, de VN en de EU het vastzetten van de Oeigoeren heeft
bekritiseerd.






Overwegende dat



Spreekt uit dat

-De Oeigoeren en andere volkeren actief lijden onder Chinees bewind.
-Nederland en de EU mensenrechten hoog in het vaandel houdt.
-Het bekritiseren van China niet heeft gewerkt om de situatie van de
Oeigoeren te verbeteren.
De Jonge Democraten de Nederlandse regering en de EU oproepen om
diplomatieke acties en economische sancties tegen China in te zetten.

PM02

'Hee lullo, ben je nog vertegenwoordigd?'

Onderwerp:

Studenten

Indieners:

Pieter van der Werff, Pol Koopman

Woordvoerder:

Pol Koopman

Constaterende dat


-In steden met hogeronderwijsinstellingen, die instellingen een enorme
bijdrage leveren aan de stad.
- In die steden vaak grote groepen studenten leven.
- Die groepen vaak niet direct vertegenwoordigd zijn in de Raad.
- Dergelijke groepen vaak grote belangen te vertegenwoordigen hebben in
de lokale politiek.
- De communicatie tussen de twee groepen niet altijd optimaal verloopt.






Overwegende dat


Spreekt uit dat



- Een permanente vertegenwoordiging van afgevaardigden van de
hogeronderwijsinstellingen in de Raad belangrijk is om, enerzijds, de
belangen van studenten en de instellingen zo direct mogelijk te behartigen
en, anderzijds, om het overleg in de Raad zo dicht mogelijk bij die groep te
brengen om zo sneller en efficiënter op de actualiteiten te zitten.
In steden met hogeronderwijsinstellingen een permanente afvaardiging
van vertegenwoordigers van die instellingen in de Raad vertegenwoordigd
moet zijn.

PM03

EU <3 Canada

Onderwerp:

Internationale handel

Indieners:

Lars Gerrits

Woordvoerder:

Lars Gerrits

Constaterende dat


-De onderhandelingen voor het handelsverdrag bekend als CETA
succesvol zijn afgesloten.
-Het proces van ratificatie is begonnen.
-Het Nederlandse parlement CETA nog moet goedkeuren.
-Er de ISDS clausule in CETA is opgenomen.





Overwegende dat



Spreekt uit dat




-CETA goed is voor de Nederlandse en Europese economie.
-De ISDS clausule niet strookt met onze democratische principes.
-Ondernemingen zelf de risico's van het vak moeten dragen.
-De Jonge Democraten voorstander zijn van het ratificeren van CETA.
-De Jonge Democraten voorstander zijn voor het schappen van de ISDS
clausule uit CETA.

PM04

Je nE pArLE paS de lAngUes étRanGèREs

Onderwerp:

Onderwijs

Indieners:

Max Verdegaal, Hester van Wessel

Woordvoerder:

Max Verdegaal

Constaterende dat


-Het leren van een tweede vreemde taal naast het Engels momenteel
verplicht is in de bovenbouw van het VWO.
-Een deel van de leerlingen van de middelbare school moeite heeft met
het leren van talen.



Overwegende dat



Spreekt uit dat




-Het bevorderlijk is leerlingen zich zo goed mogelijk te laten oriënteren op
hun eigen interessegebieden, en een tweede vreemde taal hier niet altijd
onder valt.
-Leerlingen gemotiveerd raken van vakken die zo goed mogelijk
aansluiten bij hun interesses en ambities.
-Het belangrijk is dat leerlingen die het VWO aankunnen, maar moeite
hebben met talen alsnog hun VWO diploma kunnen halen.
De Jonge Democraten pleiten voor het afschaffen van het verplicht volgen
van een tweede
vreemde taal op het Voorgezet Wetenschappelijk Onderwijs.

PM05

Status houden voor statushouders

Onderwerp:

Woonruimte statushouders

Indieners:

Pieter van der Werff, Pol Koopman, Hester van Wessel

Woordvoerder:

Pieter van der Werff

Constaterende dat


-Statushouders regelmatig op afstand leven van de maatschappij waar zij
deel aan willen nemen
-Dit resulteert in een vertraagd of belemmerd integratieproces
-Het leren van de Nederlandse taal vaak moeizaam gaat door geringe
aanraking in privésferen




Overwegende dat




Spreekt uit dat

-Een sterke sociale cohesie wenselijk is voor zowel statushouders als
jongeren voor persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van deze
groepen
-Woonruimte delen tussen jongeren en statushouders bevorderlijk kan
werken voor de maatschappelijke positie van statushouders en het
integratieproces kan bevorderen
-Gedeelde woonruimtes statushouders helpen in aanraking te komen met
de taal
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.

PM06

Bescherm de vrijheid in Hong Kong

Onderwerp:

Buitenlandse Zaken

Indieners:

Jelle Stap en Koen Reedijk

Woordvoerder:

Jelle Stap

Constaterende dat









Overwegende dat






Spreekt uit dat




-Er in Hong Kong protesten zijn tegen de Chinese inmenging in hun
democratie.
-De politie van Hong Kong de demonstranten met harde hand
onderdrukt en daarbij meerdere malen hun mensenrechten heeft
geschonden
-China het VN-mensenrechtenverdrag heeft ondertekend.
-De regering van Hong Kong deze misstanden uitvoert onder druk
vanuit de China.
-Nederland en de EU mensenrechten belangrijk vinden.
-Nederland en de EU niet bang moeten zijn om zich uit te spreken
tegen mensenrechtenschendingen vanwege economische
gevolgen
-De Verenigde Staten al sancties tegen China en Hong Kong heeft
ingezet vanwege de mensenrechtenschendingen.
De Jonge Democraten de Nederlandse regering en de EU
oproepen om sancties in te zetten tegen de overheden van Hong Kong en
China

Notulen AAV 29 oktober 2019
Algemene Afdelingsvergadering 29 Oktober
JD Leiden-Haaglanden
Datum: dinsdag 29 oktober, 2019
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22, 2312 GA Leiden

Agenda
20.00-20.05 Installatie Voorzitter, SNC’ers, vaststelling agenda en notulen AAV 25 juni
20.05-20.10 Mededelingen
20.10-21.00 Bestuursverantwoording
21.00-21.15 [Pauze]
21.15-21.40 Voordracht begroting 2020
21.40-21.45 Afsluiting, decharge Voorzitter en SNC
21.45-…
Borrel

20.00 opening AAV
Installatie vergaderingsvoorzitter: Casper
Installatie SNC: Thomas/Jonah
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV 25 juni 2019
20.05 mededelingen bestuur
Koen: Volgende week dinsdag gebruikelijke activiteit, PoHo onderwijs komt vertellen wat er
speelt in onderwijs, wat er verandert kan worden. Volgende week vrijdag PJO karaoke.
Zaterdag daarna D66 congres, kun je gratis naartoe. 10 november masterclass D66. Het
weekend van 15-17 november is het nieuwe leden weekend, leer je de landelijke vereniging
kennen. Commissies zoeken leden, waaronder internationaal.
Omar: D66 internationaal organiseert MENA dag. Kost maar vijf euro. Komt ook Israëlische
NGO die zich bezighoudt met klimaatactivisme samen met Palestijnen.

20.10 verantwoording bestuur
Koen:
We zijn alweer 4 maanden verkozen, zijn druk bezig geweest. Intern hebben we vooral
gefocust op commissies weer tot leven te brengen, internationaal loopt weer en we hebben
politieke inhoud erbij. Hebben mij ook geholpen in te spreken bij gemeenteraad. Dit jaar
willen we politieke input vergroten, willen we een stem krijgen in de regio. We hebben
opiniestukken geschreven, ingesproken in gemeenteraad. We willen externe contacten
leggen om onze doelen te bereiken, daarom zijn wij de banden met D66 aan het versterken.
Onder andere door met ze te borrelen, nu worden wij door hen serieus genomen.
Vragen
Q (Pim): Er gebeurt veel, naast drugs en huisvestiging, is er nog een derde onderwerp waar
jullie op willen focussen.
A: Democratie, zeker nu de burgemeester is afgetreden.
Pieter:
Heb een beetje een achtergrondrol. Ben tevreden met de nieuwsbrief, hou me strak aan
schema om ledencommunicatie goed te doen. Door goede overdracht had ik notulen, AR
allemaal snel onder de knie. Wil meer doorzichtigheid voor de leden. Gaat volgens mij wel
goed. Ik merk nu wel dat met de AAV erbij niet-essentiële taken minder aandacht krijgen.
Gelukkig heeft het bestuur het goed opgevangen.
Vragen
Q (Cas): Hoe vaak zijn notulen opgevraagd?
A: Tweemaal

Pol:
Het boekhoudsysteem hebben we weer op ons genomen, wat tot nu toe goed gaat. We
hebben ons eerste bestuursweekend wat qua subsidie goed is uitgevallen. We hopen het
budget voor komende jaren ook weer goed veilig te kunnen stellen.
Lars:
Ik heb beloofd politiek inhoudelijke commissie nieuw leven in te blazen. Goed gelukt. We
hebben nu harde kern van vijf en onafhankelijk voorzitter Michelle. Waar we nu mee bezig
zijn is democratie, vooral lokaal. Bijvoorbeeld door te experimenteren met gekozen
burgemeester. Duurzaamheid staat ook op de agenda. We hebben masterclass
duurzaamheid gehad in Den Haag. Ook over huisvestiging, hebben we een opiniestuk
geschreven. Persuitingen gaan goed. Actie over XTC actie door meerdere media opgepikt.
Koen geïnterviewd. Verder nog over coalitieakkoord, dat hebben we samen geschreven met
Rotterdam. Tenslotte nog een persstuk gepubliceerd over politieke beschouwingen in de
gemeenteraad Den Haag, Koen nog een paar keer geciteerd. Ik zit nu bij de
fractievergaderingen van Den Haag, bij andere steden is dat iets lastiger maar contact is
goed. Michael zit bij vergaderingen Delft en Koen bij Leiden. Ik wil wat meer uit commissie
halen, ben met landelijk in gesprek om misschien een werkgroeptraining en/of een
schrijftraining aan te vragen.

Vragen
Q (Hester): Je wil proactief dingen op agenda zetten, wat dan?
A: Democratie, duurzaamheid, huisvestiging. Zijn nu met gemeenteraadslid bezig om stuk te
schrijven over gezondheid in kwetsbare wijken. Hoe kun je vanuit liberalisme bepaald

Vragen
Q (naam): Je wil proactiviteit uitstralen, heb je concrete plannen over duurzaamheid?
A: Heb op kaderweekend gesproken met PoHo duurzaamheid. Liggen projecten over
autoluwe stad etc. Kunnen we pitchen bij gemeente.
Michaël:
Heb afgelopen tijd als promo al drukste tijd gehad met zomeroffensief, we zijn in Delft, Den
Haag en Leiden op alle markten geweest. Was groot succes. Veel vrijwilligers. Hebben maar
liefst 65 telefoonnummers gescoord, waarvan een paar nu echt actief zijn. Nu willen we die
leden vasthouden. Samenwerking met D66 was ook succes. Ook wat betreft het geld, D66
Delft heeft meer dan 75% van kosten betaald, in andere steden 50%. Ben nu vooral bezig
met promotie. Hebben nu mooie banners per facebook activiteit. Wil in toekomst meer doen
met promotiecommissie.
Vragen
Q (Cas): Hebben paar keer geld van lokale D66 afdelingen gekregen. Stond daar iets
tegenover?
A: Wij hebben de mankracht, zij hebben het geld. Wij zorgden voor de opkomst, zij voor het
geld.
Pol: Heel veel afdelingen van D66 hebben potje voor de JD.
Max:
Ik heb de functie die het meest in het oog ligt, ik organiseer de activiteiten, weliswaar met
het bestuur. Hoef niet te vertellen wat ik heb gedaan want daar waren jullie bij. Mijn doel was
om interactievere en diversere activiteiten te hebben, lokalere activiteiten. Prinsjeswandeling
was zeer lokaal. Debat was ook interactief. Activiteiten waren ook wel divers. Wilde ook
meer samenwerken, hebben vorige week met Rotterdam samengewerkt. Heb nog 2 doelen
voor binnenkort. Gaan binnenkort naar Delft, samen met Gin Tonic willen we nog dingen op
vrijdag organiseren, denk aan cantus of PJO karaoke volgende week vrijdag.
Vragen
Q (Cas): Zag in Groepswhatsapp dat er moeite was met vinden van locatie in Delft.
A: We hebben iets gevonden in Delft
Vragen
Q (Pim): Wat was jouw favoriete activiteit?
A: Randstaddebat.

Omar:
Ik heb slecht en goed nieuws. Slechte nieuws is dat ik heb besloten af te treden. Komt door
prioriteiten in persoonlijke leven en andere dingen. Heb besloten om voor persoonlijke leven
en studie te kiezen. Het werd net te veel. Goede nieuws is dat commissie internationaal is
opgezet. We hebben een voorzitter, en andere bestuursleden voor de commissie. We
hebben veel targets gesteld, twinning. Uitje naar Brussel kan ook mooi worden. We willen
ook nieuw format inzetten, diplomatenklasje. Hester en ik gaan samen de commissie
internationaal voorzitten.

Algemene bestuursvragen
Hester: kunnen jullie meer vertellen over JD potje van D66?
Pol: hebben bijvoorbeeld met zomeroffensief gezamenlijke flyer gemaakt. D66 Leiden heeft
bijvoorbeeld 250 euro ingelegd.
Cas: Hebben jullie al afgesproken wie Omars taken over gaat nemen?
Koen: voor commissiecontact blijf ik actief. Max zorgt voor activiteiten.
Hester: Ik neem als medevoorzitter het procedurele aspect over, Omar het inhoudelijke
gedeelte.
21.00 Pauze
Overgeslagen.

21.15 Begroting

Begroting 2018, 2019 en 2020
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Code Omschrijving

0101
0103
0199
0201
0202
0203
0204
0205
0208
0209
0210
0300
0301
0502
6101
6102
6103
6104
6105

Afdracht LB
Bestuursweekend baten
Lustrumafdracht
Nieuweledendagen
Symposium

6201
6202
6203
6204
6301
6302
6303
6304
6306
6305

Zaalhuur
Bedankjes Sprekers
Borrel
Overig
Nieuweledendagen
Symposium

Begroting 2018
Verlies
Winst

Begroting 2019
Verlies
Winst

Begroting 2020
Verlies
Winst

€
3,674.00
€ 800.00

€
3,474.00
€ 600.00
€ 500.00
€ 500.00
€ 300.00
€ 600.00
€ 250.00
€ 200.00

€
3,104.00
€ 500.00

€ 500.00
€ 300.00
€ 900.00

Twinning baten
Campagne baten

Ledenbijdragen activiteiten
Thema-activiteiten
Overig
€ 600.00
€ 100.00
€ 100.00

Masterclass

Commissies/ Werkgroepen
Facebook-advertenties

€ 150.00
€ 150.00
€ 300.00

Zomeroffensief evt. bijdrage.

Rekeningkosten
Bestuurskosten
Bestuursbedankjes
Bestuursweekend
Ereleden

€ 500.00
€ 500.00

€ 600.00 € 600.00
€ 100.00
€ 250.00

€ 300.00

€ 94.00
€ 50.00

€ 94.00
€ 50.00

€ 94.00
€ 50.00

€ 800.00

€ 600.00

€ 500.00

€
1,900.00
€ 280.00

€ 300.00

Twinning kosten

€ 500.00
€ 300.00
€ 900.00

€ 500.00
€ 300.00
€ 600.00

Regiocommissie Leiden
Samenwerkingsactiviteiten
kerstdiner

€ 300.00
€ 50.00

€
1,500.00

€ 250.00

€
1,000.00
€ 300.00

€ 500.00
€ 500.00
€ 350.00

6308 Thema-activiteiten

6309
6399
6501
6502
6600
6601
6900

AAV's (zaalhuur, bedankjes en
borrel)
Overig (lustrumactiviteiten)
€ 150.00
Promotiemateriaal
€ 200.00
€ 300.00
Zomeroffensief kosten
€ 250.00
Campagne kosten
Bestuursfoto
€ 100.00
Overig/Onvoorzien
Saldo winst/verlies

€ 500.00

€ 400.00
€ 300.00
€ 250.00

€ 600.00
€ 710.00

€ 280.00
€ 150.00
€€
€
€
€
€
€
6,474.00 6,474.00 6,724.00 6,724.00 5,454.00 5,454.00

Pol:
Ik wil beginnen met het indienen van een Amendement op regel 6101, wordt 100 euro.
Wordt over gestemd. Unaniem aangenomen.
De afdracht is maximaal. Voordeel van vroege AAV is dat wij hoge afdracht hebben weten te
scoren. Het bestuursweekend is 2 keer 250 euro. Nieuwe ledendagen zijn niet echt terug te
vinden in begroting maar zetten wij door dus blijft. Symposium daar zien jullie niks meer
staan, betekent niet dat er geen symposium is maar doen we eventueel via projectsubsidie.
Twinnig is te weinig, moet wat bij. Eigen-ledenbijdrage, niets voor gepland omdat we niet
verwachten een eigen-ledenbijdrage te heffen. Kan wel gebeuren bij masterclass.
Masterclass is voor begroot. Commissies en werkgroepen is ervan af, zonde om daar geld
voor te zetten terwijl er niets mee gebeurt. Facebookadvertenties blijft gelijk. Bijdrage
zomeroffensief blijft hetzelfde, kan nog geld van af. Zaalhuur gaat terug naar 1000, we
besteden jaarlijks echter maar 200 euro. Sprekersbedankjes blijven hetzelfde. Geen
borrelpost meer, komt niet, mag niet. Samenwerkingsactiviteiten verhoogd met 100 euro,
heeft ook te maken met dat we weer willen inzetten op samenwerking. Promotie gaat
omhoog naar 600 euro, omdat we nu al op 600 zitten. Is hard nodig. Zomeroffensief is 710
euro, is veel en hopelijk kost het niet zoveel. Zijn geen campagnes gepland en dus ook geen
geld voor gepland. Post overig 150 euro, vorig jaar bereikte we het maximum helemaal niet.
Landelijk zal dit jaar soepeler zijn met verstrekken projectsubsidie.
Kasco-advies: Bij deze de kasco van JD Leiden-Haaglanden, wij hebben begroting
bestudeerd en goedgekeurd.
Begroting unaniem aangenomen.
21.35 Uitslag stemmen begroting (indien nodig)
[Niet nodig]
Prikkelende vraag jongste lid Casper: Is het bestuur van plan meer bestuursdates te
organiseren?
Pol: Laat maar weten als je geïnteresseerd bent.
Pieter: Prima, als ik volgende keer zelf date mag kiezen.
Lars: Van mij wel, was leuk.
Max: Vast wel.
Koen: geen commentaar.
Michael: Als er genoeg wijn is ben ik sowieso bij.
Pol: We hebben nog een bedankje voor je Omar.
Bestuursknuffel volgt.
Koen: We gaan je missen maar ben ervan overtuigd dat we je nog terug gaan zien en
bedankt voor de inzet.
21.40 Afsluiting en decharge

