Algemene Afdelingsvergadering 19 juni
JD Leiden-Haaglanden
Tijd: 20.00 - 22.00
Locatie: Landelijk Kantoor Jonge Democraten, Lange Voorhout 86, Den Haag
Vergaderingsvoorzitter: Pauline Gerth van Wijk
Stem- en Notulencommissie: Esther Verbruggen, Michiel Lemmers

Opening
1. Installatie Voorzitter
2. Installatie SNC
3. Vaststellen Agenda Rens: de agenda is supermooi
4. Mededelingen
5. Vaststellen notulen 15 mei geen opmerkingen over de notulen

Bestuursverantwoording
[Ruben houdt een algemeen praatje, waarna er ruimte voor vragen is aan het hele bestuur]
Ruben: we hebben lang getwijfeld. We gaan er vanuit dat jullie het boek gelezen hebben dus
het is niet nodig om iedereen een praatje te laten doen maar je kan natuurlijk wel iedereen
vragen stellen. Het jaar zit erop, het is sneller gegaan dan verwacht was. We begonnen niet
vlekkeloos, een matige overdracht, een half zomeroffensief en een bestuur dat grotendeels
op vakantie was. Ik denk dat het zomeroffensief voor ons het eerste evaluatiemomen
Vragen:
Naam: Floris
Vraag aan: Esther en Ruben
Vraag: Hoe zit het met de voorbereidingen van het zomeroffensief. Is er een rol voor de
voorzitter aangezien er mensen zijn opgestapt om
Antwoord: Esther: We zijn hard bezig om de acties neer te zetten. We hebben met alle
markten contact gehad en alles geregeld. Mijn opvolger zal meekijken en het stokje
overnemen. Ruben: ieder van ons doet zijn best om iedereen bij elkaar te houden. In dit
geval lukte dat niet en zijn twee mensen opgestapt. Dit was na lang intern beraad, maar dat
is niet iets waarin wij inspraak hebben gehad. We vonden het jammer, maar in het
groepsproces zijn geen fouten gemaakt. We hebben er ook twee topbestuurders voor terug

gekregen
Naam: Rutger
Vraag aan: De secretaris internationaal (?)
Vraag: Heb jij op het congres onze visie tentoongesteld?
Antwoord: Nee ik was er niet.
Naam: Rutger
Vraag aan: Ruben
Vraag: Wat is de mooiste les die je uit dit jaar hebt gehaald?
Antwoord: Het is mijn tweede bestuursjaar dus wel een vergelijking. Ik heb wel geleerd hoe
belangrijk het is om bestuurders de ruimte te gunnen. Ze pakten een taak op en daar heb ik
niet altijd controle op gehouden, maar wel feedback of coaching wanneer dat nodig was. Dat
heeft in deze groep heel goed gewerkt. Mensen gingen daar goed mee om en dat was voor
mij de belangrijkste les.
Naam: Floris Jan
Vraag aan: Rens
Vraag: Hoe zit het met Delft? In het begin is geprobeerd er enkele keren langs te gaan. Nu
gaan we minder het was geen succes. Hoe staat het er nu mee?
Antwoord: In het begin van het jaar deden we het een keer per maand maar de realiteit
bleek dat er niemand kwam. Er kwamen ook weinig mensen uit Den Haag en Leiden. Dan
blijf je toch met een select gezelschap over. We hebben besloten activiteiten te organiseren
op plekken waar wel mensen naar toe komen.
Vervolgvraag: Gaan we het nu opgeven of blijven we het proberen?
Antwoord: Er wonen veel leden, maar we zijn er niet in geslaagd ze te activeren. Als dat wel
lukt is het zeker de moeite. We willen mensen uit Delft betrekken. We zitten er niet elke
maand, maar wel eens in de twee maanden. Het is te lastig om mensen vanuit Leiden de
trein te laten pakken.
Naam: Peet
Vraag aan: Ruben
Vraag: Had je gedacht dat je het zou volhouden?
Antwoord: Nou niet altijd
Vervolgvraag: Zijn de overige bestuursleden er blij mee dat jullie bijna van Ruben af zijn?
Antwoord: Rens: Het is best goed bevallen.
Naam: Peet
Vraag aan: Esther
Vraag: Zijn jullie bezig met het MBO betrekken bij het zomeroffensief?
Antwoord: Er zijn nog geen concrete plannen. We hebben een eerste vergadering gehad
over de universiteit en het HBO en we gaan nu kijken naar wat we met het MBO kunnen
doen.
Naam: Wim
Vraag aan: Ruben en Anne Mathilde

Vraag: Bij welke D66 afdelingen zijn jullie langs geweest?
Antwoord: Met name Den Haag waar we zaken hebben ingedeeld. Ook met Leiden is
contact gehad.
Vervolgvraag: De afdeling is heel Zuid Holland. Waar zouden jullie nog meer naar toe
willen?
Antwoord: Ruben: Met je beperkte tijd is contact met D66 afdelingen leuk, maar je moet het
juist niet te veel doen. We zijn onafhankelijk dus zorg dat je binnen de grote drie steden een
aanspreekpunt hebt. Maar samenwerken met hen is geen doel op zich geweest.
Naam: Yvet
Vraag aan: Tirza en Rens
Vraag: Ik merk dat het beeld van Leiden Haaglanden vooral de kakkerafdeling wordt gezien.
Zien jullie deze negatieve beeldvorming ook met andere afdelingen.
Antwoord: Volgens mij valt het wel mee, Mensen vinden ons hartstikke leuk. Je ziet vooral
verschillen in politieke stroming. Er is meer rivaliteit naar de randstad. We konden het met
alle besturen goed vinden.
Naam: Floris
Vraag aan: iedereen
Vraag: Wat was je leerpunt en wat voor tip geef je een nieuw bestuur?
Antwoord: Esther: Ik was heel chaotisch maar ben goed geordend geworden. Ik heb geleerd
goed mijn tijd te plannen. Als tip geef elkaar de ruimte, ook om dingen te doen. Als iemand
even geen tijd heeft, laat die mogelijkheid er ook zijn. Casper: Ik was ook best wel chaotisch.
Als tip geef ik het voor jezelf doelen stellen waar je naartoe wilt werken. Als bestuurder en
als voltallig bestuur. Anne Mathilde: Ik wist niet veel over politiek op praktisch gebied en daar
heb ik veel over geleerd. Tirza: Ik heb geleerd goed agenda’s bij te houden en goed te
plannen. Mijn tip is begin op tijd. Rens: Ik heb geleerd een stukje extravert te worden. Wat
me vooral opviel was het bellen van nieuwe leden, hoe tof ik dat vond. Om gewoon te praten
met mensen die ik totaal niet kende is iets waar ik niet over had nagedacht maar om die
gesprekken te voeren vond ik heel tof. Een tip: til er niet te zwaar aan. Soms heb je veel op
je bord maar het is allemaal relatief. Het meeste komt wel goed. Rens: Het JD jaar is juist zo
waardevol omdat je zoveel verschillende dingen doet. De combinatie maakt het leuk dus doe
ook vooral zoveel mogelijk verschillende dingen. De tip voor mij zou zijn dat je in een
bestuur ook oog moet hebben voor hoe het met mensen persoonlijk gaat. Juist de
persoonlijke situatie zijn belangrijk als je in een team zit.
Naam: Floris
Vraag aan: Iedereen
Vraag: Zijn jullie bij de duurloop zondag?
Antwoord: Matige reactie vanuit het bestuurd
Naam: Jurriaan
Vraag aan: Esther
Vraag: het was een belangrijk jaar wat betreft verkiezingen. We hebben veel georganiseerd.
Hebben jullie de afdeling genoeg ondersteund en kunnen jullie tips geven voor komend
verkiezingsjaar.

Antwoord: Het contact met D66 verliep goed en ik denk zeker dat we ook acties hebben
gedaan die voor ons zelf interessant waren. We hadden meer kunnen doen maar het is een
intensieve periode dus het was genoeg. Tip voor volgend jaar, begin op tijd met plannen,
vraag mensen en zorg dat je duidelijk hebt voor jezelf wat er geregeld moet worden. En
neem ook gewoon contact op met D66, ze zijn niet heel moeilijk.
Ruben: Dank aan mijn medebestuurders. Iedereen heeft er veel meer tijd in gestoken dan
de bedoeling was. Ik wil ook iedereen in de zaal bedanken voor alle inzet. Dat je met leden
wat kan doen maakt de JD zo leuk. In Delft misten we jullie gewoon.
Rens: Wij willen jou ook bedanken Ruben, je gaf ons de ruimte en we waren er heel blij
mee. Een hartelijk non-applaus voor Ruben.
Pauline: Er is geen opvolger voor Marceline dus ze wil graag haar periode tot september
verlengen omdat ze dan ook haar verantwoording kan geven.

Kandidaten
Peet: Ik had een heel verhaal. Ik wil me kandidaatstellen voor de Kasco, ik wil graag de afdeling leren
kennen en graag een steentje bij te dragen voor de afdeling. Via deze weg wil ik een stapje meer
doen voor de afdeling en meer doen dan een bezoekend lid. Ik hoop dat jullie mij deze mogelijkheid
willen bieden.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag: Kan het accent wat minder?
Antwoord: Nee
Vragen:
Naam:Esther
Vraag: Je bent nu nog Kasco in Brabant, ga je daar stoppen?
Antwoord: Dat is mogelijk volgens het HR dus dat blijf ik
Naam: Tirza
Vraag: Hoe denk je over bitterballen?
Antwoord: Daar kan ik op dit moment nog geen duiding over geven. Ik ben wel van mening
dat het belangrijk is dat een afdeling gezellig is en haar leden goed verzorgd. Als dat via
bitterballen kan moet je dat niet tegengaan.
Naam: Ruben:
Vraag: Kan je je lidmaatschappen met andere organisaties scheiden?
Antwoord: We moeten staan voor onafhankelijkheid, maar we kunnen samenwerken. We
moeten ook kritisch kunnen zijn. Als Kasco ook.
Naam: Rens
Vraag: Het accent wordt niet minder, maar waar ga je het accent leggen volgend jaar?
Antwoord: Het is een correcte vraag. Ik heb geleerd als voorzitter in Brabant dat het
belangrijk is dat de bonnetjes goed in de boekhouding staan. Daar ga ik op letten.

Rens: Ik zal me nog even voorstellen. Ik ben ook Rens, twintig jaar en ik studeer hier in Den Haag. Ik
wil secretaris Internationaal worden. Ik heb er in gestudeerd. Sommigen zullen mij nog niet kennen.
Ik ben pas net lid maar heb wel de twinning naar Oslo georganiseerd. Daar maakte ik kennis met de
JD. Het is een chille balans tussen gezelligheid en politieke onderwerpen waar je het over kan
hebben. Ik voel me hier thuis en wil graag het komend jaar bijdragen aan deze afdeling. Ik heb
begrepen dat het bijzonder was dat er een twinning was afgelopen jaar. Mijn grootste prioriteit is
dan ook om die wederom te organiseren. Aankomend jaar zijn de Europese verkiezingen. Ook daar
wil ik wat mee doen. Ik vind het zorgelijk als je kijkt naar de opkomst van de Europese verkiezingen
dus daar wil ik wat mee doen. Dus ondanks dat ik nieuw ben hoop ik op jullie vertrouwen want ik
ben er van overtuigd dat ik een goede secretaris Internationaal zou kunnen zijn.
Vragen:
Naam: Esther
Vraag: Naast de twinning, wat lijkt je leuk om nog meer neer te zetten in een jaar?
Antwoord: Afgelopen jaar waren we ook al bezig met andere activiteiten. Ik wil ook een reisje
naar Brussel organiseren. Ook hier in Den Haag is genoeg te doen met de Europese Unie.
Het is gemakkelijker te organiseren dan een twinning.
Vervolgvraag: De Europese verkiezingen zijn slecht qua opkomst. Hoe zie je de verdeling
met bestuurslid promotie in de campagne?
Antwoord: Ik zou ook wel mee willen denken over bepaalde onderwerpen tijdens de
verkiezingen en op die manier samenwerken met de promo.
Naam: Floris Jan
Vraag: Hoe zit het met je opleiding nou?
Antwoord: Ik heb net mijn thesis ingeleverd. Maar ga wel met mijn master beginnen. Ik denk
dat het goed te combineren is.
Naam: Peet
Vraag: Heb je al een idee waar de twinning heen moet gaan?
Antwoord: Ik ben verliefd op Spanje, maar ik hoorde ook dat er interesse was in Oost
Europa omdat het bier daar goedkoper is. Ook is het daar politiek interessant.
Vervolgvraag: Afgelopen jaar zat je in Oslo. Ga je proberen om een zusterorganisatie hier te
krijgen?
Antwoord: Dat lijkt me een heel leuk idee. We hebben het er binnen de commissie wel over
gehad.
Floris Jan: Ik ben Floris Jan en ik studeer geschiedenis. Bij mijn eerste activiteit stelde ik een vraag
aan Jan Paternotte, hij gaf de vraag terug en vroeg me wat ik vond. Dat vat goed samen wat ik nu bij
de JD vind. Ik wil de toegankelijkheid van leden naar lokale en regionale politiek vergroten. Ten
tweede wil ik een filmkanaal opzetten met educatieve filmpjes voor de komende campagne. Ook wil
ik in de pers veel meer de nadruk leggen op het feit dat we onafhankelijk zijn van D66. Ik wil de

verschillen juist benadrukken. Ik wil mensen laten zien dat je met politiek meer kan dan alleen
stemmen. Ook wil ik een goed draaiboek opstellen.
Nathan: Ik ben Nathan en een jaar lid van de JD. Nooit gedacht dat ik hier zou staan. Het is een
positief jaar en ik heb veel mensen leren kennen en leren debatteren. Ik ben er bijna altijd bij
geweest en zou graag politiek en pers worden. Ik werk voor een nieuwsbedrijf dus het lijkt me leuk
om persberichten te schrijven. Wat politiek betreft wil ik meer samenwerken met D66. We gaan
onze identiteit niet verloochenen, maar ik ben niet bekend met lokale politici maar ik wil die wel
leren kennen.
Vragen:
Naam: Anne Mathilde
Vraag aan: Nathan
Vraag: Ik ben blij dat je concrete plannen hebt voor de pers. Met het oog op de verkiezingen,
wat zijn daarmee je plannen?
Antwoord: Met Provinciale Staten heb je veel regionale onderwerpen. Ik denk dat je daar
best een mening over hebben. Ik wil er niet met een gestrekt been in gaan, maar je mag je
wel onderscheiden van D66. Welke onderwerpen echt aan bod gaan komen is nu nog
speculeren.
Naam: Floris
Vraag aan: Beide
Vraag: Als jullie niet worden gekozen blijven jullie dan actief en zijn jullie er zondag bij?
Antwoord: Nathan: ik blijf zeker actief en ben er zondag bij. Floris Jan: Zondag ben ik nog
niet zeker, zaterdag heb ik een 21-diner. Het kan zijn dat ik heel ziek ben. Ik blijf ook zeker
actief.
Naam:Maarten
Vraag aan: Beide
Vraag: Het lijkt dat we een kandidaat hebben voor politiek en een kandidaat voor pers.
Waarom leggen jullie de nadruk op de ene of de andere kant?
Antwoord: Nathan: Ik weet veel van pers af en schrijf zelf persberichten. Voor mij is politiek
juist de uitdaging om te leren. Ik heb veel geleerd binnen de JD. Floris Jan: Ik heb meer
affiniteit met politiek omdat ik bij ProDemos werk. Daarnaast was ik actief in Zuid Holland
met een masterclass Provinciale Staten. Ik heb me kandidaat gesteld omdat hier de nadruk
vooral op politiek ligt en dat is mij meer eigen. Ik ga waarschijnlijk een liberaler geluid horen
maar ik denk dat zoiets juist goed is omdat we niet allemaal in hetzelfde hokje te hoeven
passen.
Naam: Esther
Vraag aan: Beide
Vraag: Hoe zie jij jezelf tijdens de verkiezingen in samenwerking met de promotie?
Antwoord: Floris Jan: We hebben eerst de Waterschappen. Ik denk dat het een goed idee is
om een JD’ er op de lijst te krijgen. Dat lijkt me goed mogelijk. In de Provinciale Staten zijn
veel jonge D66’ers en veel onderwerpen waar we ons hard voor maken zoals
bodemverzakking. We moeten wel meedenken over hoe we campagne gaan voeren. Met
Europa kunnen we vooral veel bewustwording organiseren. Nathan: Ik wil inzetten op
klassieke D66 thema’s als duurzaamheid en infrastructuur. Ik wil vooral de samenwerking

opzoeken. Ook op Europees gebied wil ik het hetzelfde aanpakken. Mensen hebben soms
nog een verkeerd beeld van Europa.
Vervolgvraag: We hebben een mooie commissie. Hoe zie je jouw rol daarin?
Antwoord: Nathan: Persberichten schrijven is voor mij niet moeilijk. Maar alles er omheen wil
ik ook doen. Ik werk wel fulltime maar waar mogelijk wil ik meer doen. Floris Jan: Ik denk dat
wij ons veel zichtbaarder kunnen maken. Tonen dat het vrijblijvend is om lid te worden van
de JD. Laten zien dat er ruimte is om bij D66 het verschil te maken. Ik denk dat we vooral
veel invloed kunnen hebben als we ons laten horen.
Vervolgvraag: Stel, je wordt niet politiek en pers, zou je dan voor een andere functie gaan?
Antwoord: Floris Jan: Ik kies bewust voor deze functie omdat politiek mijn straatje is. Ik heb
een duidelijke mening en ik houd van het debat. Ik moet bekennen dat deze functie mij het
meeste aanspreekt, maar een andere functie zou ik ook invullen. Nathan: Voor mij is dat
hetzelfde. Deze functie heeft mijn voorkeur door mijn ervaring, maar ik sta zeker open voor
de organisatie.
Naam: Tirza
Vraag aan: Floris Jan
Vraag: Je bent goed in mensen enthousiasmeren en verkiezingen organiseren. Het klinkt
veel Promo en Ledenbinding. Er is veel overlap.
Antwoord: Je hebt wellicht een goed punt. Zelf denk ik dat je leden kan binden met de
boodschap. Wat ik al meekreeg van de Orco, ik ben wel een spreker en geen luisteraar.
Vervolgvraag: Jullie wonen in Leiden en Den Haag. Hoe gaan jullie erachter komen wat
speelt in de andere stad?
Antwoord: Nathan: Ik wil vooral informatie ophalen uit de leden. Ook wil ik bij D66 Leiden en
Delft kijken wat er speelt om de steden te leren kennen. Floris Jan: Ik denk dat het
relevanter is om bij de komende verkiezingen juist de focus op de provincie te leggen. Ik
snap wat daar speelt en bij deze verkiezingen verdient dit de aandacht. Contact leggen met
D66 afdelingen is ook geen probleem.
Naam: Peet
Vraag aan: Beide
Vraag: Jullie hebben nevenfuncties of een drukke baan, hoe ga je dit combineren en wat
gaat het eerst vallen?
Antwoord: Floris Jan: Goede vraag, met mijn opleiding, ik ga niet vaak naar hoorcolleges.
Ook ProDemos geeft de ruimte om politiek actief te worden. Als je ergens zin in hebt kan je
altijd tijd maken. Ik zie alle mannen knikken. Nathan: Ik heb geen moeite met planning. De
verkiezingen zijn drukke periodes dus dan neem ik gewoon wat meer vrij.
Vervolgvraag: Jullie willen onafhankelijk zijn van D66, bij een kritisch persbericht krijg je een
D66’er op je dak, hoe ga je daar mee om?
Antwoord: Nathan: Je moet vooral het JD geluid laten horen. Je moet kritisch kunnen blijven.
Floris Jan: We mogen juist kritisch zijn. Je maakt er soms geen vrienden maar daar heb ik
geen moeite mee.
Vervolgvraag: Nathan, je kan je niet vinden in het coalitieakkoord, kan je een concreet punt
noemen?
Antwoord: Het is niet zo ambitieus. Veel van hetzelfde op het gebied van milieu en
duurzaamheid.

Vervolgvraag: Nathan, wordt het een JD persbericht of van het ANP?
Antwoord: De JD.
Vervolgvraag: Floris Jan, ga je je kandidaat stellen voor de Provinciale Staten?
Antwoord: Nee, dat ga ik niet doen, er is veel talent daar.

Yvet: Ik studeer in Den Haag en woon in Leiden. Ik heb geen connecties met Delft. Ik ga voor AS. Ik
werk graag achter de schermen en laat graag anderen praten. Ik heb zeker een mening en ben open
en eerlijk over wat ik vind. Ik wil benaderbaar zijn voor leden en nieuwe leden. Als AS ben je ook
voor de communicatie binnen het bestuur. Ik ben een beetje chaotisch maar kan genoeg leren om
meer geordend te zijn. Ik heb verschillende commissies gedaan en daar veel geleerd. Ik ben eerder
de kritische persoon dan de creatieveling. Ik denk dat ik zo een goede aanvulling kan zijn en ik wil me
graag inzetten.
Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: Wat leuk dat je jezelf kandideert. Ik ben ook wel een chaoot en je bent
verantwoordelijk voor gestructureerd werken. Nieuwsbrieven en congresboeken. Hoe ga je
deze structuur vinden?
Antwoord: Voor mij is het belangrijk dat dingen gewoonte worden. Op een gegeven moment
zitten dingen er gewoon in. Ik ga dingen goed plannen omdat ik dingen op het laatste
moment niet meer ga doen. Ik ga hier de tijd voor nemen.
Vervolgvraag: We zijn gewoon een studentenvereniging. Als je een keuze moet maken,
welke zou het zijn?
Antwoord: Ik heb elke week op dinsdag een conflict. De JD heeft al gewonnen volgend jaar.
Naam: Floris Jan:
Vraag: Er staat KMT commissie. Heb je mensen laag getrapt?
Antwoord: We hebben geen ontgroening. Eerstejaars moeten prikken op Lowlands en de
tweede week leren ze de vereniging kennen. We organiseren een cantus en dat is leuk.
Vervolgvraag: In je kandidaatstelling staat dat je bij de landelijke verkiezing voor D66 hebt
gekozen. Hoe kwam je bij de JD.
Antwoord: Via het combilidmaatschap. Ik had een heel leuk introductieweekend waarna ik
het druk kreeg met mijn studie. Ik vind het jammer dat ik nog niet vaak ben geweest maar ik
ben wel heel nieuwsgierig.
Naam: Floris
Vraag: Wat vind je van de statuten en kom je zondag ook?
Antwoord: Zondag kom ik niet want ik heb tentamen dinsdag. Statuten heb ik nog niet
bekeken. Ik ben wel benieuwd want ik wil al die dingen weten.
Naam: Peet
Vraag: Ben je trots om de titel HR heks te dragen.
Antwoord: Aan de ene kant wel aan de andere kant niet. Dit congres was er een HR Heks
(Esther: Silke), Ze praatte veel dus ik dacht, ze zal het wel zijn. Wat ze zegt klopt wel, maar

je bent wel een beetje de domper op het feest. Ik zou het wel leuk vinden als mensen me
ook wel heel gezellig vinden.
Tirza: Ik ben Tirza en ik wil voorzitter worden. Ik wil faciliteren dat de plannen van de kandidaten
uitgevoerd kunnen worden. Ook denk ik dat er op sommige vlakken nog extra kan gebeuren. Ik hoop
dat we onze politieke output kunnen verhogen. We hebben meer dan duizend leden en ik wil die
community gaan builden. Ik wil zorgen dat mensen blijven plakken. We moeten de commissies door
laten groeien. Ik wil er op inzetten dat ze niet leegbloeden maar juist verder groeien. Als laatste wil
ik onze horizontale structuur verbreden met andere PJO’s en andere afdelingen. We kunnen er veel
profijt van hebben om ook buiten landelijke activiteiten de rest van de vereniging te leren kennen.
Op de lange termijn wil ik de afdeling laten groeien.
Vragen:
Naam: Peet
Vraag: Horizon verbreden, wil je ook terug naar Delft of Leiderdorp?
Antwoord: We zijn er voor de leden en als die in Delft een activiteit missen dan wil ik zeker
kijken of je daar wat kan organiseren. Je wilt echter wel het maximale uit je activiteit halen.
Vervolgvraag: Je hebt een ambitieus doelenpakket, maar je krijgt een kleiner bestuur. Ga je
dat proberen uit te breiden of laat je ambities vallen?
Antwoord: Bij een bestuur dat niet volledig is wil ik graag in september het bestuur compleet
krijgen. Ik denk dat de activiteiten op dinsdag en de campagne het belangrijkst zijn.
Naam: Jurriaan
Vraag: Ruimt e geven is belangrijk maar je gaf aan controle te willen hebben. Denk je dat dit
te combineren is?
Antwoord: Ik denk dat het goed te combineren is. Je moet zorgen dat je bord niet te vol
wordt. Daar heb ik dit jaar al veel over geleerd.
Naam: Floris Jan
Vraag: Hoe ga jij de vergaderingen in goede banen leiden?
Antwoord: Ik ben er voor om alle leuke zijsporen naar het einde te verschuiven. Het ligt ook
aan het bestuur hoe je wilt vergaderen. Het hangt af van ieders behoeften.
Naam: Rutger
Vraag: Mooi om te horen dat je aandacht hebt voor commissies. Welke wil je nieuw leven
inblazen en hoe ga je dat doen?
Antwoord: We hebben nu een actieve internationale commissie. Er is een promocommissie.
Mensen zijn bezig met een congresbid voor het eerst in tijden. Er is weer een debatteam
waarvan ik hoop dat ze echt goed actief worden. Als er animo is voor een politiek
inhoudelijke commissie lijkt me dat ook goed. Dit zie je in veel afdelingen. Als mensen een
bitterbalcommissie willen hebben, be my guest.
Vervolgvraag: Hoe ga jij er voor zorgen dat we van het rechtse beeld van onze afdelingen
afkomen?
Antwoord: Ik ben zelf wat links. Ik hoorde dat we vroeger veel rechtser waren ik denk dat we
mensen gewoon moeten faciliteren in hun eigen mening.
Naam: Ruben

Vraag: Hoe ga jij het liberale imago van onze afdeling bewaken en behoeden dat linkse
mensen die toch op slinkse wijze invloed proberen te verkrijgen.
Antwoord: Ik ben geen dictator. Ik ga wel gewoon tegenstemmen maar daar houdt mijn
macht op.
Vervolgvraag: We organiseren altijd activiteiten op dinsdag. Dan is het ook Tequila Tuesday.
Hoe ga je deze belangen combineren.
Antwoord: Ik heb gemerkt dat dit erg goed te combineren is en daar wil ik graag mensen in
trainen.
Floris Jan gaat voor promo:
Ik stel me kandidaat en heb er erg vertrouwen in. Ik hoop dat jullie mij dit gunnen. Stem op
mij.
Naam: Esther
Vraag: Hoe zie jij je verkiezingen voor je?
Antwoord: Net als vorig jaar kan je hierin samenwerken. Je moet elkaar aanvullen in een
bestuur. Ik wil Nathan graag helpen en steunen.
Naam: Peet
Vraag: Hoe lang stel je jezelf verkiesbaar?
Antwoord: Een jaar.
Naam: Rutger
Vraag: Ik begreep dat je liberaal bent. Dat wordt kapot gemaakt. Hoe ga je mensen
positiever maken in je filmpjes?
Antwoord: Ik ben inderdaad liberaal. Dat neemt niet weg dat het nu vooral gaat om de
bescherming van het eigen grondgebied. Ik wil iedereen gelijk in zijn of haar vrijheid zien. Ik
zie een wereld zonder grenzen.

