Notulen 18 dec Eeuwige Jachtvelden Den Haag 13 mensen naast snc aanwezig in totaal
met 16 mensen
20:15 SNC ingesteld en agenda per acclamatie ingestemd
Peter naar nathan wijzigen in vorige notulen
Kandidaat kasco Lars
Ik ben Lars, woon in Den haag en verliefd op Leiden-haaglanden, actief geweest bij veel
activiteiten. Die activiteiten organiseren zichzelf niet en daar is ook geld voor nodig en daar
gaat de penningmeester over die wordt ondersteund door de kaso. Dus ik wil bijdragen en
inzetten door bij de kasco te gaan. Zeker omdat er bezuinigt wordt, elke euro telt. Ik reken
op jullie steun.

Tip:
Ik ben niet heel erg bekend, maar ik ben nu een tijdje lid van de nationale JD en wil graag
actief worden lokaal en hoe beter dan binnen de kascommissie. Mooie manier om bij te
dragen, en een mooi kans. Dit wil ik graag doen. Ik hou wel van dingen als budgetten en heb
niks voor niks dan ook voor wiskunde gekozen en 9.8 gehaald op eindexamen. Ik kan dus
goed met cijfers omgaan.
Vragen
Vraag door Peet: Eigenlijk aan beide. Wil je voor een jaar gaan of meer termijnen?
Antwoord Lars: Voor een jaar en misschien een tweede termijn.
Antwoord Tip: Ook voor een jaar en zeker mogelijkheid voor later
Vraag door Zane: Tip ben je voor een harde of zachte brexit?
Antwoord Tip: Uiteraard geen brexit is de beste optie.
Vraag door Max: vraag voor bestuur: Zijn er al mensen die al door gaan in de kasco?
Peet: Is er een maximum aan kasco leden?
Antwoord: Momenteel drie kasco leden, en een van de drie kasco leden heeft aangegeven
te willen stoppen. Als ze erin mogen komen ze onder Peet. Peet snapt niks van M&O .
Vraag door Peet: Stel het is een hele gezellig activiteit en de penningmeester denk heeuj
bitterballen en het bonnetje komt bij de kasco. Gaan jullie ermee akkoord dat dat op de
kosten van de JD komt?
Antwoord Tip: Ligt eraan of er ruimte is. Was het wel echt nodig. Een rondje bitterballen als
dat het heel gezellig maak.
Antwoord Lars: Als er ruimte is in de begroting dan ja en anders zelf voorschieten.

Vraag door Nathan: voor Tip. Je zegt dat je er nog nooit lokaal komt, kom je dan nu vaker
langs?
Antwoord Tip: Ja.
Vraag door Justus: vraag voor Tip. Ik zie dat jij een dubbele bachelor doen kun jij gaan
garanderen dat je tijd hebt?
Antwoord Tip: Ja dat kan ik garanderen.
Vraag door Marc: mochten jullie in de kasco komen dan zitten met wat oudere jd leden. Dat
wil niet zeggen dat een ouder lid altijd gelijk heeft. Zijn jullie bereid tegen die mening in te
gaan en een kritisch note te plaatsen?. Geen totale anarchie. Verwacht ik niet.
Antwoord Lars: ze moeten maar bewijzen dat ze gelijk hebben.
Antwoord Tip: ik denk dat dat geen probleem zal zijn.
Vraag door Marc: specifiek voor lars en beetje tip. Hoe goed zijn jullie met excel formules?
Antwoord Tip: ik houd ervan om mijn eigen uitgaven te budgetteren dus dat komt goed.
Antwoord Lars: Ik ben oké met excel.
Begroting
Marc: voor het gemak zien jullie 2017/2108 en wat er verwacht wordt voor 2019. Jullie
moeten dit nog goedkeuren LB heeft het al goedgekeurd. Afdracht landelijk is lager en kan
misschien nog lager worden. Vervolgens zijn de bedragen die we kunnen krijgen voor
weekend en twinning met 200/300 omlaag gegaan. Voor de twinning is dat wel een dingetje.
op zoek naar een goedkopere locatie. een groote masterclass dus daar staat een vrij grote
kostenpost op. Gaat mooi worden en belangrijk. Facebook en commissie daar werd het
budget niet van besteedt en dat is omlaag gegaan. Zaalhuur zeker omdat de afdracht
minder wordt moeten we creatief omgaan met zaalhuur dus met 400 omlaag gegaan.
Nieuwe Leden willen we hetzelfde houden. Ledenbinding veel mee bezig dus hard nodig.
Twinning al uitgelegd. Voor de rest is er nog de lustrumactiviteit. Vanuit landelijk budget om
te organiseren, klein tipje van de sluier iig een oud besturen diner borrel organiseren en alle
leden uitnodigen. Iedereen mag komen, maar het is vooral in het kader van oud
bestuursleden. Hier hebben we een potje voor gereserveerd.Promotiemateriaal is
verdubbeld, de banner is kapot. Dus vandaar omhoog gegaan. zomer en campagne
hetzelfde gebleven en overig onvoorzien nog ingevoerd omdat er van de periode juni tot
september geen penningmeester was. Dus voor eventuele lijken uite kast voor gereseveerd.
Better safe than sorry. Dat was de begroting. Niet alles krijgen we van LB een deel is
subsidie alleen bovenste gaan sws komen.
Vraag door Zane: Hoeveel projectsubsidie gaan we aanvragen?
Antwoord Marc: Alles onder de afdrachten. Behalve de ledenbijdrage.
Vraag Zane: Wat is de regiocommissie?
Antwoord Marc: De regiocommissie bestaat niet meer.

Antwoord Peet: Paar jaar terug heeft toenmalig oud voorzitter rotterdam die heeft een
commissie opgericht en dat was leiden en dat is nooit van de grond gekomen. → bestaat
niet meer dus geen geld naar toe
Vraag door Reedijk: Waarom winst en verlies ipv inkomen en uitgaven? .
Antwoord Marc: Gebaseerd op oude begrotingen zodat het een geheel overzicht is.
Vraag door Peet: wist je dat de kasco een adviserende rol heeft en ik vraag aan de voorzitter
of wij aan de beurt komen?
Antwoord Marc: Ja dat wist ik en jullie zijn zo
Kasco advies
Peet: wij als kasco hebben deze begroting gekeken en advies gegeven. en zijn blij met marc
ook omdat zijn voorganger uit de running is geweest. Mogelijk nog wat lijken in de kast Het
gereserveerde bedrag moet genoeg zijn en anders mooie reserve voor activiteiten of omdat
landelijk bezuinigd.
Bestuursverantwoording
Vraag door Max: onder wiens verantwoordelijkheid valt het debatteam?
Antwoord: Floris en Tirza allebei
Vraag door Lars: Hoe kijken jullie terug op augustus op het zomeroffensief en het werven
van nieuwe leden en wat zijn jullie van plan?
Antwoord: Tirza: We hebben een paar hiccups gehad in de overdracht, wel goed is gegaan
in 3 weken 6 evenementen gehad. Daar ben ik heel trots op. Buiten dat denk ik wel dat we
nog meer mensen kunnen bereiken meer inzetten op social media en iets beweegbaarder
zijn
Marc: Ook aan jullie neem vooral een keer vrienden mee. Tirza: wil je helpen er komen drie
verkiezingen en als je bij het campagne team wil meld je dan aan. In januari gaan we op
volle kracht beginnen.We kiezen nu materiaal en acties.
Vraag door Zane: Waar is Floris Jan?
Antwoord Tirza: Nu tentamenweek. Daar zijn ze mee bezig. En ze hebben morgenochtend
om negen uur tentamen. Vragen kunnen we doorkoppelen. Tentamens gaan voor de JD.
Vraag door Peet: Aangezien Breda een rechtstreekse verbinding heeft met Den haag als
Brabant en Zeeland zich beschikbaar stellen Zouden jullie de best doen om breda te
claimen. Drie afdelingen stellen zich al beschikbaar. Landelijk bestuur gaat hierover.
Sluiting 21:10

