Algemene Afdelingsvergadering 9 januari
JD Leiden-Haaglanden
Tijd: 20.00 - 22.00
Locatie: De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22, 2312 GA Leiden

Agenda
20.00 – 20.05: Opening, installatie, en agenda
20.05 – 20.10: Mededelingen + vaststellen notulen AAV 5 december 2017
20:10 – 20:20: Bestuursverantwoording bestuurslid Organisatie
20:20 - 20:50: Kandidatenpresentatie bestuurslid Organisatie
20:50 - 21:05: Stemmen uitbrengen en pauze
21:05 - 22:00: Behandeling moties en amendementen
22:00 – 22:05: Afsluiting, decharge voorzitter en SNC
22:05 - .........: Borrel

Opening AAV
1.
2.
3.
4.
5.

Installatie Vergaderingsvoorzitter: Dennis van Driel
Installatie Stem- en Notulencommissie: Bram van Wickeren, Viresh Doekaloe
Vaststellen agenda
Mededelingen
Vaststellen notulen 5 december 2017

Vraag omtrent plaatsing notule op Facebook.
Rens stelt dat bestuurslid promo dit in de toekomst zal gaan doen.

Bestuursverantwoording bestuurslid Organisatie
Toelichting door vertrekkend bestuurslid Dylan.
Vragen
[Naam]: Floris Ephraim
[Vraag]: Wat voor tip heb je voor (kandidaat-)bestuursleden?
[Antwoord van]: Dylan
[Antwoord]: Bedankt voor inzet. Neem tijdig contact op met sprekers en tracht dit af te stemmen
met andere bestuursleden.
[Naam]: Christian
[Vraag]: Waardoor heb je de bestuursperiode niet uitgezeten?
[Antwoord van]: Dylan

[Antwoord]: Ik heb merkte dat ik teveel stress en drukte ervoer, op een cruciaal moment. Ik wil
graag door naar het derde jaar en beginnen met werken. Bovendien wil ik niet dat het bestuur
hieronder lijdt.
[Christiaan]: Waarom heb zo'n post op Facebook geplaatst?
[Dylan]: Ik vond het onhandig van mezelf en heb de post al verwijderd. Ik adviseer iedereen om
daarmee op te letten.
[Christiaan]: Ik vind het een mooi gegeven, dat je niet wil dat het bestuur hieronder lijdt. Maar
heb je het mogelijkheden voldoende geexploreerd en heb je het maximale eruit gehaald? Graag
zou ik ook helderheid willen betreffende Facebook post.
[Dylann]: Ik vind het onhandig van mezelf, daarom heb ik de post ook verwijderd. Bovendien ik
geconstateerd dat ik andere interesses heb gekregen. Deze liggen meer in de volwassenheid,
bijvoorbeeld D66.
[Ruben]: Ik werd gebeld door Kevin, betreffende Facebook post. Je (Dylan) hebt gezegd dat je
Facebook gehackt is, maar je biedt nu (tijdens de AAV) je excuses aan jegens de leden.
Antwoord van Dylan: wist niet hoe ik moest reageren. Had niet verwacht dat het zo opgepakt
zou worden.
------------------------------------------[Floris]:
[Vraag aan:] Ruben
[Vraag] Jelle en Dylan hebben aangegeven dat ze beide wilde stoppen op korte termijn. Hoe
zouden we dit in de toekomst kunnen voorkomen?
[Antwoord:] Ik snap je punt, Floris. Maar ik denk niet dat er op korte termijn een vruchtbare
oplossing zal zijn. Het enige wat je nu kunt doen, is kandidaat-bestuursleden ondersteunen in
het maken van een tijdsinschatting.
Christian

------

Kandidatenpresentatie bestuurslid Organisatie
Speeches door de kandidaten (1 minuut).
Tirza:
Studeert international relations in 's-Gravenhage, zit al een tijd in de JD en heeft debatdag
georganiseerd, woonde hiervoor in Bussum. Wil graag helpen met beter maken van de vereniging, ze
wil dinsdagavond altijd interessant blijft. Wil graag netwerk verbreden, omdat JD vaak hetzelfde
opleidingsniveau hebben. Hoopt andere niveau's te betrekken en internationale studenten. Wil graag
master classes en andere events organiseren.
Boris:
Is afgelopen jaar lid geworden van de JD. Wist eerst niet wat hij moest doen. Heeft een introweekend
gehad en heeft geconnect met andere Haaglanden leden. B vond het gezellig, wilde graag meer doen.
Casper heeft gezegd probeer het. Wil graag zo een goed mogelijke ervaring bij de JD bezorgen.
Rens:

Er zijn geen Orco gesprekken geweest, omdat er kandidaten zich op korte termijn aangemeld hebben.
Geen tijd meer om gesprekken te organiseren.

Vragen
[Naam]: Esther
[Antwoord van]: Voor hoelang stellen jullie je kandidaat?
Tirza: Half jaar. Is onzeker omtrent eventuele toekomst, i.v.m. studie.
Boris: Half jaar. Onzeker doordat contacturen worden niet meer, maar zelfstudie wordt wel
meer.
[Naam]: Rens: wat voor beeld hebben jullie van de tijd die nodig is om afdelingsbestuur te
doen?
[Antwoord van]:
Boris: Heeft tien contacturen, kan vrije tijd makkelijk indelen. Werkt bij de bakker in het
weekend, maar heeft genoeg tijd. Denkt er dertig tot veertig erin stopt, wellicht meer.
Tirza: Werkt niet, heeft veel tijd. Heeft een landelijke activite georganiseerd. Heeft tijd
opgenomen. Heeft activiteit buiten JD georganiseerd, heeft inschattingen gemaakt m.b.t. tijd.
Denkt voldoende tijd te hebben:
Rens: Hoeveel uur denk je aan JD kwijt te zijn?
T: Vijf a acht uur per week.
[PIM]: Wat zijn jullie sterke en zwakke punten?
T: Sterke punten, wordt snel enthousiast, stopt veel tijd in dingen, houdt van exploreren, zwakke
punt is snel enthousiasme verliezen, door teveel enthousiasme.
B: Contact maken, even snel belletje mailtje. Zwakke punt is perfectionisme, verliest snel in
details. Vergeet daardoor het geheel. Ergens voor gaan, is wel een sterk punt.
Floris: Jullie hebben evenement, alle sprekers zeggen af en hoe gaan jullie daar mee om?
B: Nieuwe sprekers regels, eventueel het thema veranderen en/of de data veranderen zodat
iemand anders deze kan geven.
T: Binnen eigen netwerk van JD zoeken.
Casper: Welke activiteit zouden jullie organiseren?
T: Lijkt het leuk om debattraining te organiseren. Wil bereiken fijner gevoel te creëren bij
anderen.
B: zelfde, laten zien hoe een congres werkt. Of een spelletjes avond met bijvoorbeeld
weerwolven. Activiteit over de gasleidingen tussen Ditsland en Rusland.
Christiaan: Wat is het grootste wat je ooit in je leven hebt georganiseerd?
B: Activiteiten die hij organiseert met vrienden, wanneer ze kunnen, een datum prikken en regelt
waar ze terecht kunnen. Heeft geen activiteiten voor grote groepen georganiseerd.
T: Landelijk activiteit. Geeft les bij een zeilschool, waar ze grote groepen begeleidt.
Maira: Wat zou je zelf willen leren en/of ontwikkelen binnen de JD?
T: Organiseert activiteit Scheveningen via zeilschool, maar mist inhoudelijke kant en politieke
kant.
B: Hoe het in de politieke wereld eraan toegaat, hoe je een speech geeft. Heeft nog nooit echt
een activiteit georganiseerd voor een grote groep, dus wil dat leren.
Esther: Hoe zie je je plek binnen bestuur?

B: Vooral organiseren van dingen. Contact met leden opnemen, zodat ze actiever worden.
Voornamelijk organiseren van activiteiten, overleggen met andere bestuurders.
T: Organiseren activiteiten buiten de dinsdagavond. Zoals uitjes en activiteiten naar diverse
plekken.
Floris: Stel jullie worden het niet, blijven jullie dan actief?
T: Blijft actief. Vind het leuk, vind het leuk om actief te blijven en te blijven komen.
B: Blijft actief. Vind het leuk, om te blijven komen en wat T georganiseerd heeft.
Ruben: Vinden jullie het spannend:
B: Vind het spannend, op schaal van een tot tien, geeft hij een vijf. Wordt hij het wordt hij het,
indien niet, dan is dat ook acceptabel
T: Vindt het wel spannend, maar geeft aan ze wel snapt ze te laat is. Op de campagneborrel
kwam ze erachter dat ze zichzelf voor gek hield, waarom ze het niet deed.
Ruben: Kennen jullie het afdelingsreglement:
T: Heeft het wel eens doorgenomen, heeft het landelijk reglement wel eens doorgegeven.
B: Wist er niet van, tot na de vraag.
Esther: Stel je wordt het niet? Ga je nu alleen voor deze functie?
B: Zou niet voor penningmeester gaan. Andere dingen spreken hem wel aan. Ander AAV,
opnieuw kandidering, zou hij wel iets anders doen.
T: Zou drie andere dingen doen, zou ze zich nog steeds vereniging willen inzetten, wellicht
politiek en internationaal. Nog niet zeker.
Rens: Kunnen jullie een nuttige portefuille definieren, wat de afdeling mist?
T: Buiten het formele, het informele te organiseren. Dus bestuurslid biercampus.
B: Organiseren van masterclasses, het betrekken van niet actieve leden, die kun je erbij
trekken. Zoals bestuurder onderwijs.
Floris: Wisten jullie dat er ereleden bestonden?
T: Wist het niet.
B: Wist het niet.
Esther: Wat is je lievelingsdrankje?
B: Haat dropshot, maar heeft niet echt een lievelingsdrankje. Grolsch ook niet lekker.
T: Gin-tonics zijn altijd welkom, rode wijn, biertje ook. Uit ervaring houdt minder van tequillia.
Pim: Wat is jullie lievelingskleur?
T: Groen
B: Blauw
Ruben: Wie is jullie favo LB bestuurslid?
B: Is onderdeel van JD noord-amerika. Is Dennis meer bij betrokken. Danny ook wel. Zit er een
beetje tussenin?
T: Lysianne en Pauline. Om de vrouwen.
Uitslag bestuursverkiezing:
11 stemmen uitgebracht, waarvan 10 geldig en 1 ongeldig, (1 onthouden).

Tirza: heeft 8 stemmen voor, waarvan 7 eerste voorkeursstemmen en waarvan 1 tweede
voorkeurstemmen, 1 stem tegen en 1 onthouden.
Boris: heeft 6 stemmen voor, waarvan 2 eerst voorkeursstemmen en waarvan 4 tweede
voorkeursstemmen, 3 stemmen tegen en 1 onthouden.
Tirza verkozen

Behandeling moties en amendementen
PM01

De HBO-docent eens bij z;n nekvel grijpen

Indieners:

Boris de Groot, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Boris de Groot
Geen lescontrole op HBO. Is voorstander op betere controle op HBO. ROC heeft dat ook.
Woordvoerder: Boris
Insprekers:
Rens: Vraag me af of we dit bij de inspectie neer moeten leggen. Op universiteiten goed geregeld.
Hoger niveau controle doen.
Woordvoerder:
Zal het meenemen.

Aangenomen
=========

PM02

Tinder voor Vlees

Indieners:

Boris de Groot, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Boris de Groot
Woordvoerder:

Stelt voor keurmerk voor vlees.
Insprekers:
Ruben
Tinder is sowieso al voor vlees!
Rens:
Vleestax is al vaak besproken, is hierop tegen. Je moet de belasting heffen bij de bron. Je moet het
niet neerleggen bij de burger. Bij de bedrijven, moet je dat neerleggen.
Christiaan: vergeet vorige spreker, moet besproken worden. Slechtste vlees belasten goed idee.
Woordvoerder:

We moeten het niet het bij de wortel aanpakken, door middel van economisch middel te doen en
niet via wetgeving. Het wordt vlees duurder.
Aangenomen

=========

PM03

Microclubbing moet de norm worden

Indieners:

Casper van Roekel, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Casper van Roekel
Woordvoerder:
Casper:
Persoonlijke frustratie, stappen komt te laat op gang. Nieuw fenomeen microclubbing, vroeg naar de
club gaan. En volgende dag fris zijn.
Insprekers:
Boris: blijven mensen niet zo laat uitgaan?
Tirza: de leukste avonden vinden in de laatste uren plaats. Uitgaan is uitgaan, je hebt een discodutje.
Rens: mensen kunnen het zelf wel beslissen, geen microclubbing maar micromanagement.
Christiaan: meer mogelijk maken wel een goed idee, promoot die vrijheid. Stem tegen.

Woordvoerder: Casper
Vooral richten op de mogelijkheid.
Aangenomen
=========

PM04

Varkens stapelen is passe

Indieners:

Tirza Drent, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Tirza Drent
Woordvoerder:Tirza
Megastallen doen niet meer aan innovatie. Meer fijnstof bij megastallen.
Insprekers:
Christiaan: interessant onderwerp om te bespreken.
Woordvoerder: Tirza
Laten we beter zijn voor het dierenwelzijn en milieu
Aangenomen

=========

PM05

Een klein duwtje in de goede richting

Indieners:

Ruben Kuijper, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Ruben Kuijper
Woordvoerder: Ruben
Met nudging maken we de wereld mooier. Jongeren deradicaliseren is mogelijk via nudging. Andere
landen zijn al verder.

Insprekers:
Rens: Nudging is toepassend sociaal-liberalisme. Mensen kunnen hun eigen keuzes maken maar
worden wel de goede kant op gestuurd.
Tirza: waar is de grens?
Christiaan: gevaar van nudging en beïnvloeding van privacy, meer afbakenen.

Woordvoerder:
Ruben: bewust geen afkadering. Zo ver mogelijk gaan en mensen onbewust beïnvloeden om een
betere wereld maken.
Aangenomen
=========

PM06

Maatschappelijke dienstplicht is een slecht plan

Indieners:

Casper van Roekel, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Casper van Roekel
Woordvoerder: Casper
Maatschappelijke diensttijd gaat gebruikt worden om bij de overheid in dienst te komen.

Insprekers:
Rens: dramatisch plan, alles wat we tegen kunnen doen ben ik voor.
Floris: moet wel op vrijwillige basis
Ruben: goede motie

Woordvoerder: Casper
Geen toevoeging
Aangenomen
=========

PM07

A breath of fresh air

Indieners:

Boris de Groot, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Boris de Groot
Woordvoerder: Boris
Te hoge koolstofdioxidegraad in zorghuizen. Weinig verse lucht. Schadelijk voor de mensen.
Insprekers:
Rens: kunnen ze niet gewoon een raam open zetten?
Woordvoerder:
Boris: dat wordt niet gedaan.
Aangenomen
=========

PM08

Gedeelde smart is dubbele smart

Indieners:

Anne Mathilde de Vries, Ruben Kuijper

Woordvoerder: Anne Mathilde de Vries
Woordvoerder: Anne Mathilde
Kwart rokenden sterft voor 65 jaar. Duizenden mensen sterven jaarlijks aan meeroken en zorgt voor
hoge zorgkosten. Niet willen meeroken moet ook een vrije keuze zijn.
Insprekers:
Boris: Helemaal eens, overheid is teveel geld kwijt hieraan.
Rens: lastig, hoe minder roken, hoe beter. Perken we niet de vrijheid teveel in? Hoe groot is de schade
van meeroken?
Woordvoerder: Anne Mathilde
Zelfds derdehands roken is heel slecht. Groot probleem. Met de vrijheid hebben we een goede
afweging.
Aangenomen

=========

PM09

Time will never end

Indieners:

Jurriaan Duijn, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Jurriaan Duijn , Anne Mathilde de Vries
Woordvoerder: Anne Mathilde
Voedselverspilling een groot probleem. Europees zijn er THT data bepaald, sommige producten is dat
overbodig zoals honing en suiker. Er kan 30% minder voedsel verspilt worden als deze regelgeving
verdwijnt.
Insprekers:
Christiaan: ben je op het congres om in te spreken?
Woordvoerder:
Anne Mathilde: ja
Aangenomen
=========

AMRES01

Levenslang voor eventjes

Indieners:

Tirza Drent, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Tirza Drent
Woordvoerder: Tirza
Levenlang moet volgens de huidige resolutie altijd zicht hebben op terugkeer. In strijd met een andere
alinea. Ga weg van de paradox over het begrip levenslang.
Insprekers:
Woordvoerder: Tirza
Geen toevoeging

Aangenomen
=========

AMRES02

Liever te dik in de kist

Indieners:

Ruben Kuijper, Anne Mathilde de Vries

Woordvoerder: Ruben Kuijper
Woordvoerder: Ruben

Sociaal contact moet meegenomen worden bij krimpgebieden en cafe’s moeten worden behouden in
deze regio’s.
Insprekers:
Christiaan: voor
Rens: randstedelijke arrogantie, elk dorp heeft toch al een café en is tevens een snackbar. Dit kunnen
dorpen prima zelf.
Floris: Stem voor
Woordvoerder:
Ruben: eens met Rens, mooi om te zien dat je van klein dorpje een randstedeling bent geworden. Er
zijn vast ook dorpen waar het niet haalbaar is overal een café te bereiken.
Aangenomen

Motie van orde: openstellen van een nieuwe bestuursfunctie scholing en vorming
Stemming motie van orde: aangenomen

Kandidaat scholing
Boris
Organiseert scholing, heeft er tijd voor. Wil graag dingen organiseren. Heeft zich er
minder goed voorbereid.
Chris:
Zat in een bestuur van zes personen, was voorzitter. Wilde graag dictator zijn. Ga jij
er alles aan doen, als je 4-4 tegen is, dat Ruben het woord krijgt:
Antwoord: Het hangt er van af. Of hij aan zijn R zijn kant staat. Het ligt aan hem.
Mark: Wat zou je nu organisering?
Bors: Debattraining organiseren
Rens: waar was je op onze vorige training?
Boris: volgens mij nog niet actief.
Boris: heeft 13 stemmen uitgebracht, waarvan 13 geldig, 0 ongeldige en (1 onthouden).
heeft 6 stemmen voor, heeft 4, 2 blanco en 1 onthouden.

Niet verkozen

22:00 Sluiting

