Algemene Afdelingsvergadering 13-06-2017
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden
Notulen door: Danny Hoogstad & Cyriel van Vugt
Datum:

Dinsdag 13 juni, 2017

Tijd:

20.00 - 22.00

Locatie:

De Zalen, Riouwstraat 1, 2585 GP, Den Haag

20.00 Opening AAV
Installatie Vergaderingsvoorzitter
Opening om 20:07
Installatie Stem- en Notulencommissie
Opening vergadering 20:09
Vaststellen notulen
Matthijs Wagen: Kan er voortaan in de notulen van de AAV een presentielijst worden
opgenomen?

Koen: doet secretaris of SNC dit? Iemand bezwaar tegen als ik dit overneem? Geen
bezwaar.

Motie van orde: Charlie:
Sommige mensen vinden het niet wenselijk dat er een lijst is i.v.m. privacy. Keuze aan AAV.
Notulen zijn altijd openbaar, want staan in congresboek.

20:10 vaststellen agenda
Vaststellen agenda
Mededeling vanuit bestuur: geen mededelingen vanuit bestuur
20.10 Bestuursverantwoording
Duygu:
Vraag Christiaan: graag per functie verantwoording.
Verantwoording Duygu: er staat al het een en ander in het congresboek. JD heeft veel voor
haar betekent. Na rondreis voelde zich thuis bij JD. Snel betrokken bij het bestuur van de

afdeling. Eerst als penningmeester ad interim, daarna als algemeen secretaris. Veel ruimte
en vrijheid in de functie. Veel georganiseerd. Veel vrienden gemaakt. Afgelopen jaar leiding
gegeven. Naast bestuursfunctie ook veel politieke inhoud. Geïnspireerd door moties om te
solliciteren bij ministerie. JD heeft impact gemaakt op haar leven. Afgelopen twee jaar
hopelijk naar zin gehad. Als er vragen zijn dan kan dat nagevraagd:
Motie van orde Jitske: om per functie direct vragen te kunnen stellen. Motie wordt niet
overgenomen.
Coen: verantwoording staat in het congresboek. Vooral vragen stellen.
Serap: Heel goed jaar gehad. Onze begroting niet volledig kunnen realiseren. Heel veel
kosten kunnen besparen op zaalhuur. Dit betekent dat budget niet waargemaakt kan
worden. Op basis van het overzicht ben ik benieuwd of jullie nog vragen hebben.
Daniel: om mijn potentiele opvolger alvast wat druk op de schouders te leggen. Je begint
altijd met een beleidsplan en ideeën. Verkiezingen kun je gebruiken om je invloed te laten
gelden. Stapsgewijs wat ik heb gedaan. Dat begon heel vroeg in het jaar. Invloed uit kunnen
oefenen op het partijprogramma via D66 Den Haag. Driekwart van ingediende
amendementen zijn aangenomen, waaronder een aantal over duurzaamheid. Daarna ook op
landelijk congres succes . Verbod op winstuitkering zorgverzekeraars groot succes .
Voorzitster heeft invloed uit. Afdeling kan dus invloed uitoefenen . Verder heb ik het
Regionale partijprogramma herzien. Dit was wat verjaard. Met de leden gekeken naar .
Bedankt de betrokken leden. Veel geschrapt en veel nieuwe ideeën. Daarnaast stortvloed
voor amendementen op wintercongres en zomercongres. Samen met Ruben gepleit voor
afschaffen van referenda op internationale onderwerpen. Vrij actief in de campagne
geweest. Dit heeft veel van zijn tijd gekost. Wel een goed resultaat neergezet. Neem
abstract standpunt en maak het zichtbaar. Dank voor campagneteam.
Verder nog wat losse acties. Lokaal persbericht. Coffeeshoptest. Duurzaamheiddebat.
Wat kon er beter: heel veel kunnen doen, maar vooral intern. Te veel bezig geweest met de
interne processen. Tijdgebrek speelt een rol. Niet realistisch om meer te kunnen doen als je
al 20 uur erin steekt. Voor opvolger: zoek balans tussen intern en extern. Organiseer zelf
niet alle activiteiten, maar laat dat over aan de rest van je bestuur.
Inhoud en gezellig.
-applausIsaiah

Ik wil ook bestuur bedanken voor de leuke tijd. Ik ben heel enthousiast begonnen, omdat ik
de functie heel leuk vind. Afgelopen tijd niet kunnen inzetten zoals ik het graag gewild. Wel
heel bedankt voor de hulp die ze haar hebben gegeven. Leuke tijd gehad bij de JD.
Jelle
Is blij dat hij in februari is gekozen Lang twijfelen over verkiesbaar stellen. Geholpen met
Ambassadebezoek en Twinning voorbereid. Afhandelen wat voorganger heeft gedaan.
Vragen vanuit de zaal:
Christiaan: (vraag aan TV) 10 minuten voor vragen is te weinig?
De Technisch Voorzitter wil kijken hoever we kunnen komen in 10 minuten
Charlie aan allemaal: ik ben geschrokken dat er heel weinig voor zomeroffensief geregeld.
Geen projectsubsidie aangevraagd, geen folders geregeld. Hoe kan het dat het als bestuur
geheel niet gedekt .
(Coen) heeft bestelling wel gedaan. Projectsubsidie is niet gelukt omdat hij te laat is
aangevraagd. Communicatie speelde daarin belangrijke rol. De stands zijn wel geregeld.
Bespreken van zomeroffensief wel op tijd begonnen. Rollen waren wat onduidelijk.
Penningmeester dacht dat projectsubsidie moest worden aangevraagd door promotie. Door
persoonlijke omstandigheden is deadline verstreken.
Promotie niet voldoende aandacht aan besteed. Ging uit dat zij alleen start moest maken
omdat ze eerder af zou treden. Daardoor last minute nog dingen moeten regelen.
Vervolgvraag: Charlie. Is er al wel gekeken naar activiteiten voor september. Er is een
planning. Voor juli nog een activiteit van de werkgroep Sport staat. Mark wilde nog iets
organiseren. Vorige jaar zijn als bestuur snel bij elkaar gaan zitten en toen is het ook gelukt
om activiteiten voor september te regelen. Het huidige bestuur wil ruimte gegeven aan
kandidaat bestuur om dit op te pakken.
Jitske aan allemaal: vervelend dat afgelopen jaar promo slecht is gelopen. Ervaring moet
voorkomen dat het dit jaar weer misgaat. Hoe ga je opvolgers begeleiden in dat proces?
(Duygu) We moeten niet groter maken dan het is. Mensen werden toen niet goed
uitgenodigd voor een activiteit. Delegeren en prioriteit heeft er voor gezorgd dat ik (Duygu)
niet alles heb gedaan.

Christaan: ik weet hoe intensief het kan zijn. Twee jaar op een rij is zwaar. Daarvoor wil ik
jullie bedanken. Je hebt daarna een verplichte termijn van een maand voor overdracht. Hoe
gaan jullie er zorg voor dragen dat dit goed verloopt.
(Duygu): samen gaan zitten en goed bereikbaar blijven voor vragen en advies.
(Serap) overdracht goed voorbereiden. Document maken waar opvolger veel informatie en
vragen en antwoorden terug kan vinden. Wil bereikbaar blijven voor opvolger. Voor hulp bij
begroting kan je ook vragen stellen aan landelijk penningmeester.
(Isaiah): gaan zitten met opvolger. Dingen niet links laten liggen dus voorkomen dat opvolger
niet in zwart gat valt. Vooral voor introductie. Hoopt dat alles soepel gaat verlopen.
(Daniel): In verantwoording veel informatie gegeven voor opvolger en altijd bereikbaar.
(Coen): document met informatie is er en is bereikbaar voor na overdracht
(Jelle): Bob aan het bestuur: Jullie staan open voor vragen en het nieuwe bestuur kan altijd bij jullie
terecht. Juist kijkend naar dingen die zijn mis gegaan. Kunnen jullie toezeggen dat je een
actievere rol pakt zoals een agenda maken met terugkerende punten. Zodat er een
doorgaande lijn is voor de afdeling. Eerste maand hulp maar daarna geen idee.
(Duygu): Gaan we doen.
Mitchel(LB) aan Isaiah: hoe vond je het vloggen? En wat zou je je opvolger willen
meegeven?
(Isaiah) Was leuk om te doen maar kost veel tijd. Als iemand het kan, zeker mee doorgaan.
Vervolgvraag: De regiocommissie in Leiden kreeg veel ruimte, met een goed resultaat.
Waarom kijk je daar positief op terug?
Leuke is dat er veel leden actief zijn. Leuke activiteiten georganiseerd. Goede activiteiten.
Charley aan Duygu: Heeft het bestuur de commissie Leiden voldoende ruimte gegeven?
(Duygu) Ja, want ze wilde zelfstandig worden en dat wilden we niet. Persoonlijk ben ik niet
voor verzelfstandigen van Leiden. Grote financiële gevolgen. Er is wel potentie, maar ik zou
daar nu geen termijn aan willen hangen.

Floris : wat vind je van de locaties. Deze locatie is erg slecht. Geld over om toegankelijk
locaties te huren. Zalen in centrum zorgen dat leden sneller terugkomen. Deze locatie is niet
toegankelijk.
(Duygu) Wilde keer wat anders. Niet weer de Eeuwige Jachtvelden. Er is gekeken naar
andere locatie die erg prijzig was. Dit was net even wat anders. Betaalbaar. Volgende keer
zullen we er beter opletten en rekening houden met de wensen van de leden.
Christiaan aan Coen: hoe was je contact met het LB. En beviel website onderhouden en de
interne dingen regelen?
(Coen) Niet veel contact gehad met LB. Wel gemaild over de nieuwsbrief. Website had ik na
tijdje wel door. Niet zoveel tijd voor nodig, daarna tijd gehad voor andere zaken, zoals
activiteiten, vooral AAV’s. Daar is veel tijd in gaan zitten. We hebben wel 6 AAV’s gehad.
Christiaan aan Daniel: je bent super spontaan en inhoudelijk sterk. Waarom ben je niet voor
voorzitter gegaan?
(Daniël) Had het leuk gevonden om tegenkandidaat in de grond te boren. Van september tot
december ben ik aan het werk in het buitenland, dus niet beschikbaar.
Naam: Jitske aan iedereen: wat vond je het allerleukste en welke tip voor opvolger:
(Duygu): Moties door congres heen geloodst. Opinieartikel was ook groot succes. Invloed op
het programma van D66 is groot geweest. D66 Den Haag heeft hen benaderd voor de
gemeenteraadsverkiezingen. Tip pas goed op jezelf. Weet wat je kwaliteiten zijn.
(Daniel): bestuursweekend met Jitske. Een groot feest. Het gevoel dat je daadwerkelijk iets
kunt bereiken in de wereld, daar doe je het voor. De band die je opbouwt met je
medebestuursgenoten. Vriendschap die je opbouwt. Tip: laat je niet overrompelen door D66.
(Coen): leukste bestuursweekend: tip: op tijd beginnen.
(Jelle): bestuursweekend. Tip voor mijzelf: niet te snel ja zeggen tegen dingen.
(Serap): bestuursweekenden er leuk. Tip: laat je werk niet te lang liggen. Begin op tijd. Dat
levert later spanningen op die je vervolgens moet uitspreken

(Isaiah): soms te gezellig en daardoor lopen bestuursvergaderingen uit. Tip: als iets niet lukt,
geef het op tijd aan. Los het met elkaar op. Je hoeft niet alles alleen te doen.
Motie van orde Christiaan: wanneer komt de OrCo?
(TV)Na minuut pitch.
20.50 Bestuursverkiezing
Kandidaat: Ruben
Ik ben in november hier gekomen uit het verre oosten zonder vrienden. Heb leuke tijd gehad
bij de JD. Wilde mij kandideren voor internationaal , maar dat ging niet. Toen gekozen om
mijzelf te kandideren voor voorzitter. Als voorzitter wil ik mij, samen met D66 afdelingen Den
Haag, leiden en Gouda bezighouden met de gemeenteraadsverkiezingen. Met leden wil ik
actief input gaan leveren op de programma’s.
Naam: Charlie
Vraag: wat een mooie sokken. Heb je die met opzet aangedaan?
(Ruben): Daar heb ik heel bewust voor gekozen.
Christaan: super chill dat je hebt gekandideerd. 24ste juni JD is er de JD duatlhon, ga je best
doen om zoveel mogeljik leden er heen te krijgen?
(Ruben): Uiteraard
Naam: Daniel: mocht iedereen verkozen worden, dan heb je volledig nieuw bestuur. Heb je
nagedacht over hoe je die samenwerking aan gaat pakken?
(Ruben): Idee om samen te gaan zitten om ideeën en ambities te bespreken en daar goede
afspraken over te maken.
Naam: Bob: hoe ga je deze functie combineren als lid van commissie economie van D66
Den Haag.
(Ruben): JD heeft prioriteit boven D66. Beiden wel een mooie kans om input te leveren.
Naam: Duygu: veel ervaring binnen studievereniging. Wat is een leerpunt uit die ervaring?
Wat ga je anders doen?
(Ruben):De energiecurve begint heel hoog en ambitieus. Wanneer tegenslag komt dan zakt
energie enorm in. Gelijkmatiger verdelen en strakker daarop zijn kun je in dat jaar meer
bereiken.

Kandidaat: Rens
Naam: Charlie
Vraag: komend weekend is het landelijk JD congres. Ben je daar en hoe zie je de rol de rest
van het jaar.
(Rens) Ik ben er zeker bij. Het is een mooie kans om contact te leggen met andere besturen.
Om samen dingen te organiseren en ideeën uit te wisselen.
Naam: Mitchel (LB)
Vraag: twee vragen
1) als je verkozen word krijg je te maken met nieuwe website. Heb je daar ervaring mee?
(Rens) Gaat alleen om vullen van de inhoud
2) Ga je voortaan de huidige huisstijl gebruiken?.
(Rens) Ik zal het aandachtspuntje meenemen.
Naam: Bob
Vraag: zou je a.u.b. de huisstijl van de afdeling gebruiken?
(Rens) Ik ga er naar kijken.
Naam: Bob
Vraag: En kun je zorgen voor een goede continuïteit van het bestuur?
(Rens): Daar wil ik zeker aan bijdragen.
Kandidaat: Marcelien
Hallo ik ben Marcelien ik ga voor de functie van penningmeester. Al ruim drie jaar lid. Eerder
niet de focus om JD dingen te doen. Nu wel tijd en bewust gekozen om dit jaar te doen. Ga
volgend jaar economie doen, past goed bij de functie. Goede begroting en financiën
voortzetten. Als bestuur vind ik het fijn om goede sfeer mee te brengen. En ik heb er zin in.
Naam: Jitske:
Vraag: super leuk dat je kandideert. Je bent lid bij Minerva. Denk je dat te kunnen
combineren?
(Marcelien) Afgelopen jaar bewust studentenleven gedaan. Nu de focus op de JD. Minerva
stimuleert dit ook. Ook bij de landelijke weekenden.
Naam: Daniel

Vraag: vind je het erg als mensen een hekel aan je hebben?
(Marcelien) Nee, maar denk ook niet dat niemand dat leuk vind. Daar denk ik wel mee om te
kunnen gaan
Bob: ondanks dat we kundige penningmeesters hebben gehad, verdwijnt er wel eens
bonnetje. Heb je plannen om dit digitaal te realiseren.
(Marcelien) Goed punt, daar wil ik tijd voor vrijmaken.
Naam: Serap
Vraag: er word dit jaar al gewerkt met boekhoudsysteem dus dat kan op zich al. Ben je ook
bereid om meer taken op je te nemen en hoe ga je dat combineren?
(Marcelien) Als groep ben je er voor elkaar, dus zeker wil ik meer taken op mij nemen. Wel
kun je dan ook fouten maken. Je moet balans vinden tussen de taken.
Naam: Mark
Vraag: je geeft belastinggeld uit. Hoe kijk je daar tegen aan? Sommige afdelingen geven
geld uit aan bitterballen of drankjes.
(Marcelien): Wil daar zeker naar kijken wat binnen redelijkheid kan.
Naam: Charlie
Vraag: je hebt gemerkt door bestuursvragen dat je direct vol aan de bak moet. Gaat dat
lukken?
(Marcelien) Ik heb al wel een volle planning, maar er is zeker ruimte.
Vervolgvraag: Vind jij dat KasCo een actieve rol moet hebben of dat het meer vanuit jou
moet komen?
(Marcelien) Ik zit daar nog niet goed genoeg in om daar goed antwoord op te kunnen geven.
Kandidaat: Anne Mathilde
Ik vind het heel leuk om hier vandaag te staan. Had het nog niet verwacht. Pas sinds
februari lid. Door campagnetraining direct betrokken en enthousiast. Ik was op zoek naar
nieuwe mensen en wilde meer over politiek leren. Met Daniel over gesproken en werd direct

enthousiast. Eerdere bestuurservaring gehad. Lijkt mij leuk om nu echt iets anders te leren.
Ik wil mij gaan richten op de gemeenteraadsverkiezingen.
Naam: Jitske:
Vraag: hoe ga je stageperiode opvangen, als je niet aanwezig kunt zijn?
(Anne Mathilde) Goede overdracht voordat ik op stage ga. Online contact kan altijd. Overleg
of dit problemen zou opleveren. Moet mogelijk zijn met inzet. Tot 30 juni nog veel tijd en San
Diego ligt niet in de middle of nowhere.
Naam: Charlie
Vraag: je bent vrouw en hebt een bèta achtergrond. Wil jij je inzetten voor meer diversiteit bij
de JD?
(Anne Mathilde) Zeker, is een mooi streven. Mijn plan is om soms wat meer in Delft te
organiseren. Om mensen in Delft ook actief te betrekken.
Naam: Pim
Vraag: pers en politiek, Wat zijn haar politieke betrekkingen en hoe die verder uit te breiden?
(Anne Mathilde) Wat zijn voor ons belangrijke punten, op zoek samen met commissie
politiek en Leiden. Volksgezondheid en duurzaamheid zijn thema’s waar ik mee aan de slag
ga. Mensen aan het werk krijgen. Ook is obesitas in Den Haag groot probleem.
Naam: Jitske
Vraag: hoe zie je positie met D66 Den Haag op gevoelige punten?
Stel: D66 wil niet dat je media haalt, wat doe je dan?
(Anne Mathilde) Ik zou dat met bestuur afstemmen of we dat wel of niet gaan doen.
Naam: Bob
Vraag: wat is jouw politieke ervaring. Waarom voel jij je inhoudelijk aangetrokken tot de JD?
(Anne Mathilde) Ik heb niet zoveel ervaring, dat wil ik juist leren. Daarom bij de JD gekomen.
Ik doe het niet om het bestuursjaar, maar om echt op politiek niveau veel te leren.
Vervolgvraag: ben je van plan om de werkgroepen van JD en commissies van JD niet alleen
te laten schoppen tegen D66, maar om ook aan begin van beleid meer input te geven?
(Anne Mathilde) Ja dat is zeker belangrijk. De activiteiten binnen de afdeling zijn mooi omdat
je goed weet wat er speelt.

Naam: Charlie
Vraag: je hebt verkiesbaar gesteld voor 10 maanden , hoe zit dat?
(Anne Mathilde) Klopt niet en ik kandideer mij voor een jaar.
Naam: Christaan
Vraag: Commissie zijn erg onzichtbaar. Hoe ga jij die actief krijgen? Elk bestuurslid had
commissie onder zich. Je bent dan schakel tussen leden en bestuur. Vond ik zelf erg leuk.
Twee aav’s geleden oproep gedaan, verder niet veel mee gedaan.
(Anne Mathilde) Wil zeker wat gaan doen met de commissies.
Vervolgvraag: Je had het over fietsen, ben je er de 24ste?
Nee helaas heb ik dan diner
Kandidaat: Esther
Hoi ik ben Esther. Ik ben geschikt voor promotie, waarom? Eerst dacht ik van niet, maar nu
denk ik van wel. Mijn doelen zijn vooral om nieuwe leden naar activiteiten te krijgen. Net
toen ik lid was ging ik niet omdat ik niemand kende. Afstand tussen steden is puntje van
aandacht. Wil eerlijke verdeling tussen de afdelingen qua activiteiten
Naam: Jelle:
Vraag: je wilt lid worden van Quintus. Die borrelen op maandag en donderdag. Hoe
conflicteert dit met de activiteiten van de JD en hoe ga je dit aanpakken?
(Esther) Ik wil inderdaad wel lid worden. Op zoek naar dispuut dat op donderdag borrelt. JD
zal prioriteit hebben.
Naam: Christaan
Vraag: Ben je bewust van de grote druk die een bestuursfunctie op je weekplanning/ agenda
zal hebben?
(Ester) Volgend jaar studie op laag pitje. JD en Quintus gaan dan voor. Zal wel
verantwoordelijkheid nemen.
Vervolgvraag: met gemeenteraadsverkiezingen zal je flink aan de slag moeten. Hoe ga je
expert op social media worden?

(Esther) Ik werk voor jongerenplatform en ben daar druk bezig met inzet van social media.
Ook ben ik bereid om veel te communiceren met mensen die daar veel verstand van
hebben.
Naam: Guido
Vraag: vorige week zei je dat op vakantie bent tijdens zomeroffensief. Hoe ga je dat
oplossen?
(Esther) Ben ik mee eens dat belangrijke verantwoordelijkheid. Zal proberen om alles zo
goed als kan te regelen voor de vakantie en zou eventueel dingen kunnen regelen vanaf
vakantieadres.
Vervolgvraag: denk je dat gaat lukken om team te vormen voor de intro?
(Esther) Op tijd beginnen moet makkelijk lukken onder grote groep leden
Naam: Charley
Vraag: Leuk dat ondanks twijfels toch kandidaat stelt. Ben je komend weekend bij het
congres en hoe zie je rol tijdens landelijke activiteiten?
Komend weekend helaas niet, maar ik zal zoveel mogelijk aanwezig zijn en dat ook duidelijk
groep van Leiden- Haaglanden aanwezig is.
Naam: Bob
Vraag: Als je op vakantie gaat en andere mensen moet optrommelen, blijf je
eindverantwoordelijk voor zomeroffensief?
(Esther) Ja
Vervolgvraag: Als er beleidskeuzes gemaakt worden, ben je bereid daar tegenin te gaan?
(Esther) Er mogen meningsverschillen zijn en je moet zeker kritisch zijn.
Vervolgvraag: Blijft focus op je eigen functie of kijk je ook naar andere functies?
(Esther) Zeker, je moet ook kritisch kunnen zijn. Wel haar mening geven, maar
verantwoordelijkheid ligt bij de functie zelf.
Naam: Daniel
Vraag: de afgelopen verkiezingen was het zo dat politiek of promotie campagneleider werd,
hoe kijk jij hier tegen aan?

(Esther) Lijkt mij heel leuk om te gaan doen. Geschikte campagneleider
Naam: Danny (Friesland)
Hoe zie je de rol van Promo bij activiteiten m.b.t. nieuwe leden?
(Esther) Proactieve houding om nieuwe mensen te leren kennen, actief benaderen. Direct
mensen zich welkom laten voelen.
Naam: Mark
Vraag: data van activiteiten zijn niet vast gegoten in steen, hoe kijk je hier tegenaan?
(Esther) Ik wil zo veel mogelijk proberen om op vaste dagen activiteiten te hebben. Hier wil
ik samen met het bestuur naar kijken.
Kandidaat: Dylan
Ik ben Dylan. Nu voor organisatie kandidaat. Wil input geven aan de activiteiten komend
jaar. Goede afstemming met andere bestuursleden. Goede taakverdeling met activiteiten:
wie doet wat. Ik wil de commissie Leiden actief gaan betrekken. Zodat goede verdeling van
activiteiten komt. Wil ook goed contact gaan onderhouden met het Landelijk Bestuurslid.
Naam: Charley
Vraag: Ben je op vakantie tijdens het zomeroffensief?
(Dylan) Nee.
Vervolgvraag: Hoe zie je het voor je om veel nee te moeten zeggen?
(Dylan) Ik zorg dat dat ik zelf mijn eigen taken op orde heb. Ben bereid om hulp te bieden,
maar kan ook nee zeggen. Wil constructieve houding. Overdracht belangrijk voor
leermomenten.
Naam: Jitske
Vraag: wat voor activiteiten wil je gaan organiseren?
(Dylan) Verschillende beleidsthema’s aan orde komen. Kijken wat leeft onder de leden. Ook
activerende activiteiten. Leden actief betrekken door activiteiten te organiseren waar ze
actief aan de slag kunnen
Naam: Bob

Vraag: Wie eigenaarschap over welke taken van functies?
(Dylan) Goede afspraken maken met de rest van het bestuur.
Naam: Mitchel (LB)
Vraag: trainingen en masterclasses, ga je dat doorzetten?
(Dylan) Ga ik zeker mee aan de slag.
21.20 Pauze
21.30 Uitslag verkiezingen
Kandidaat:
Voor:
Tegen:
Blanco:
Totaal:

Ruben
21

Rens
21

Marcelien
20
1

Anne
21

21

21

21

21

Ongeldig:
22:00 Sluiting AAV

Esther
16
4
1
21

Dylan
17
3
1
21

