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Agenda
20.00 – 20.05: Opening, installatie, en agenda
20.05 – 20.10: Mededelingen + vaststellen notulen AAV 13 juni 2017
20.10 – 20.40: Bestuursverantwoording
20:30 – 20.40: Verantwoording Secretaris Internationaal
20:40 – 21.00: Begroting 2018
21.00 – 21:15: Kandidatenpresentatie Secretaris Internationaal
21.15 – 21.30: Pauze
21.30 – 21.45: Wijzigingen RPP en AR
21.45 – 22.00: Verkiezingsuitslag Secretaris Internationaal
22.00 – 22.05: Decharge Voorzitter, SNC
22.05 - .........: Borrel
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Opening
Technisch Voorzitter: Rutger Broer
Stem- en Notulencommissie: Teeuwes Middelbrink, Reinoud Linschoten
Vaststellen Agenda 05-12-2017
Vaststellen Notulen 13-06-2017
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Begroting 2018
[Zie bijgaande documenten]
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Bestuursverantwoording
De tijd is snel gegaan. Na de verkiezing (van de meesten van ons) in juni zijn er
inmiddels ruim vijf maanden verstreken. Inmiddels is het alweer tijd voor het
eerste bestuurslid om af te treden en een geschikte opvolger te kiezen.
Het zomeroffensief was voor ons meteen een eerste vuurdoop. Individuele zaken
waren door onze voorgangers wel geregeld, maar het duurde even voor we een
goed overzicht hadden. Ook het ontbreken van een gezamenlijk
overdrachtsmoment hebben wij achteraf als een gemis ervaren. Ondanks het
gegeven dat onze voorgangers over het algemeen goed bereikbaar waren voor
vragen. Achteraf hebben we – met inzet van vele vrijwilligers vanuit ons
ledenbestand – een mooie periode kunnen neerzetten met aanwezigheid op zes
verschillende activiteiten.
In september zagen we direct het effect ervan. Alle activiteiten waren erg goed
bezocht en er waren veel nieuwe mensen aanwezig. Wel vonden we het jammer
om te zien dat veel mensen die vorig jaar regelmatig aanwezig waren, nu verstek
lieten gaan.
Nu is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle nieuwe aanwezigen ook hun
plekje binnen de afdeling en de JD weten te vinden. Dit willen wij doen door
buiten de reguliere activiteiten op dinsdagavond ervoor te zorgen dat er meer
mogelijkheden om actief te zijn. Zo willen we in aanloop naar de
gemeenteraadscampagne leden betrekken bij de campagne en hopen we
tezamen met een nieuw bestuurslid internationaal ook de commissie
internationaal nieuw leven in te blazen.
Afgelopen maanden hebben we veel getracht een divers aanbod qua activiteiten
te houden. Met zowel sprekers uit de (landelijke) politiek als lokale mensen uit de
praktijk. Met samenwerkingen met D66 en werkgroepen van de JD. Hoewel we
merken dat sommige activiteiten meer aanspreken dan andere, denken we dat
het belangrijk is om het aanbod gevarieerd te houden en in meerdere steden
actief te blijven. Wel merken we dat interesse voor activiteiten in Delft een
dermate stuk lager ligt, dat we van plan zijn om onze aandacht meer op Den
Haag en Leiden te richten.
Een voorbeeld van een goed geslaagde activiteit was het schrijven van
amendementen op het verkiezingsprogramma van de gemeente Den Haag. Onze
afdeling heeft uiteindelijk met een klein groepje 13 van de iets meer dan 80
amendementen ingediend, waarvan uiteindelijk ook een heel aantal is
aangenomen.
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S ECRETARIS I NTERNATIONA AL
In september vorig jaar liep ik, veel te vroeg om kwart over 7 , the studenthotel in
Den Haag binnen om daar mijn eerste activiteit van JD Leiden-Haaglanden bij te
wonen. Gelijk voelde ik een enorme klik met de mensen die daar die avond
aanwezig waren. Toegegeven, dat waren vooral de bestuursleden van destijds en
een handjevol leden. Gelukkig zag ik later meer leden tijdens de diverse
activiteiten. Ik voelde me erg op mijn gemak, toen Vedat mij begin dit jaar vroeg
of ik wellicht iets zag in de functie van Internationaal secretaris binnen het
bestuur maakte me dat gelijk enthousiast.
Inmiddels is er een hoop veranderd. Ik ben een andere studie gaan doen die veel
tijd van me vraagt, maar me wel onwijs boeit en vermaakt. Deze drukte maakte
het voor mij echter vrijwel onmogelijk de taken die ik aan mijn functie verbond
ook naar behoren uit te voeren. Ik heb uitvoerig de tijd genomen om rustig na te
kunnen denken over mijn toekomst binnen het bestuur van de afdeling LeidenHaaglanden. Mijn conclusie was uiteindelijk dat ik niet meer met mijn hele hart
achter mijn functie sta. De drukte van mijn studie leidde tot stress over mijn
tijdsverdeling en offers in mijn omgang met vrienden die ik niet langer wilde
maken. De keuze voortijdig te stoppen als bestuurslid is een pittige, maar ik
maak hem met volle overtuiging en een vleugje angst voor de leegte in mijn
agenda na de verkiezing van mijn opvolger. Ik wil iedereen bedanken voor de
lieve, begripvolle reacties die ik heb gekregen na het aankondigen van deze
vroegtijdige stop.
Ik kijk, precies 9 maanden en 1 week na mijn verkiezing, terug op een mooie tijd.
Ik moet toegeven dat ik niet het gevoel heb dat het meeste van de dingen die ik
in het bestuur gedaan heb veel met mijn functie van doen hebben gehad. Ik heb
op introdagen met nieuwe leden gesproken, het zomeroffensief zo goed mogelijk
proberen begeleiden als ‘plaatsvervangend promo’ en in diezelfde functie heb ik
een paar zomerse weken met onze banner mogen doorbrengen. Met een
glimlach kijk ik terug op mijn vuurdoop. Een week na mijn verkiezing toog ik, als
nieuwe secretaris internationaal, naar de ambassade van Bangladesh, de
ambassade met wie ik een dag of 5 eerder nog met bibberende handjes mijn
eerste ‘officiële’ Engelstalige telefoongesprek voerde. Ik denk dat ik hier mijn
belangrijkste les als bestuurslid gelijk heb aangestipt. Mijn zelfvertrouwen is
gegroeid en ik heb geleerd dat officiële instituties niet zo eng zijn als ze soms
lijken. Ik heb geleerd hoe je sprekers aanschrijft en een activiteit op poten zet.
Uiteraard is mijn tijd in het bestuur niet alleen te bejubelen. Ik vind het erg
jammer dat ik er niet in geslaagd ben een buitenlandse reis te organiseren, in de
zomer besloot ik mijn aandacht op het zomeroffensief te vestigen en sinds
september ging mijn aandacht al vrijwel volledig naar m’n studie. Ik besef dat
alleen ik hier verantwoordelijkheid voor draag, het spijt me dat dit me niet gelukt
is. Ook heb ik soms wellicht iets te snel ‘ja’ op dingen gezegd en me zo soms
onnodig veel drukte op de hals gehaald.
Toch kijk ik terug op een mooie tijd waarin ik vriendschappen heb gesloten die
me nog lang zullen bijblijven. Een bestuur voelt toch ook een beetje als familie en
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met dat gevoel deel je best veel met elkaar. Ik heb dan ook nog eens het geluk
gehad in twee, totaal verschillende, besturen te mogen zitten. Deze besturen
bestonden uit toegewijde mensen met het hart op de juiste plaats. Ik ben wellicht
niet het meest actieve bestuurslid geweest, zeker de laatste weken niet. Maar er
was altijd begrip, daarvoor ben ik mijn (oud)bestuursgenoten heel dankbaar.
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Kandidaten Secretaris Internationaal
De Kandidaat
Naam: Casper van Roekel
Geboortedatum: 14-05-1995
Woonplaats: Leiden
Kandidaat voor de functie: Secretaris Internationaal
Kandidaatstelling voor een periode van: één jaar of langer
Opleiding: Europees Recht (hiervoor een Internationale Betrekkingen Bachelor
afgerond)
(Eerdere) functies binnen de JD: geen
Nevenactiviteiten: bestuurslid bij Amnesty International Student Group Leiden en
werkzaam bij Melchior Mediations

Ik ben Casper, een gemotiveerde rechtenstudent en ik wil graag Secretaris
Internationaal worden. Deze functie past perfect bij mijn interesses en ik heb de
eigenschappen die van pas komen bij deze functie.
Interesses
Ik ben internationaal georiënteerd en heb in de afgelopen jaren tijdens mijn
studie veel kennis opgedaan over internationale betrekkingen en Europese
kwesties. Het feit dat D66 sterk pro-Europees is, was voor mij een van de
redenen om lid te worden van de Jonge Democraten. Van oudsher maakt de
Nederlandse economische bedrijvigheid een internationale oriëntatie van groot
belang. Nu met de globalisering en de recente wereldproblematiek, zoals de
immigratiecrisis en de eurocrisis, is internationale samenwerking nog belangrijker
geworden. Het feit dat internationale kwesties een grote invloed hebben op ons
land, betekent dat het buitenlands beleid aandacht verdient binnen onze partij.
Het lijkt mij heel leuk om met de Jonge Democraten actief aan de slag te gaan
met deze internationale vraagstukken binnen de werkgroep internationaal en
zoveel mogelijk actieve mensen te werven voor de werkgroep. Ik heb al een paar
ideeën over mogelijke activiteiten voor de Jonge Democraten. Zo lijkt mij het
organiseren van een reis naar Geneve om daar onder andere de VN te bezoeken
een uitstekend plan. Ook lijkt mij het geweldig om in samenwerking met Amnesty
International Student Group Leiden een rondleiding te organiseren bij het
Internationaal Hof van Justitie en Internationaal Strafhof. Ook heb ik al enkele
lezingen bedacht. Een lezing van bijvoorbeeld Nico Schrijver zou een optie zijn
aangezien hij verbonden is aan de Universiteit van Leiden.
Eigenschappen
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Ik ben organisatorisch sterk. Bij mijn functie als contactpersoon bij Amnesty
International Leiden organiseer ik vaak evenementen. Ook ben ik
verantwoordelijk voor het contact leggen met de leden en het werven van nieuwe
leden. Ik heb altijd veel plezier bij het organiseren van evenementen en ik doe
altijd mijn best om de evenementen een succes te laten worden.
Daarnaast ben ik sociaal, goed in communiceren (in het Nederlands en in het
Engels) en vind ik het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. Ook ben ik als
contactpersoon gewend om mensen te helpen indien zij vragen hebben. Tevens
ben ik goed in samenwerken. Het lijkt me ook leuk om met andere bestuursleden
evenementen te organiseren en mij elke week actief in te zetten voor de partij
(ook voor taken die buiten de functie vallen). Deze eigenschappen zullen mij
helpen mensen te binden aan onze partij en te motiveren voor de werkgroep.
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Amendement Afdelingsregelement
AMAR

Commissies

Indieners

Het bestuur

Woordvoerder

Rens Philipsen

Betreft

Artikel 18 – Commissies, 164-186

Schrap:

Het gehele artikel

Vervang door:

1.
De Afdeling kent mogelijk een of meerdere commissies. Deze
commissies zorgen voor de inhoudelijke ondersteuning van activiteiten,
dragen bij tot de ontwikkeling van alle leden, of dragen op een andere
manier bij aan de afdeling.
2.
Commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van het
Afdelingsbestuur, welke hierover verantwoording aflegt aan de AAV.
3.
Het Afdelingsbestuur besluit tot de oprichting van een commissie,
op eigen initiatief of na daartoe te worden verzocht door de AAV.
4.
Lidmaatschap van commissies staat open voor alle leden.
5.
Het Afdelingsbestuur besluit over het opheffen van een
commissie, en legt hier verantwoording voor af aan de AAV.

Toelichting:

De huidige verwoording van het artikel past niet bij de praktijk – er ligt
vaak te veel tijd tussen twee AAVs om steeds toestemming te vragen
om een commissie op te richten of op te heffen. Dit is echter wel van
belang vanwege de toewijzing van budget om bijvoorbeeld activiteiten
te ondersteunen.
Het bestuur stelt daarom voor om commissies door het bestuur te laten
instellen en opheffen, waarbij er expliciet in het artikel is opgenomen
dat de AAV mag verzoeken tot de oprichting van een commissie, en er
expliciet verantwoording over het gevoerde beleid moet worden
afgelegd bij de eerstvolgende gelegenheid.
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Technische wijzigingen afdelingsreglement
Artikel 14(e) luidt voortaan “[…] zoals het voorleggen van de stukken als gesteld
in Art 8 lid 5 AR”
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