Algemene Afdelingsvergadering 25 juni
JD Leiden-Haaglanden
Tijd: 20.00 - 22.25
Locatie: Nieuwspoort, Lange Poten 20, 2511 CL, Den Haag
Vergaderingsvoorzitter: Rens Philipsen
Stem- en Notulencommissie: Pieter van Brakel, Merel Perenboom
Yvet: het duurde iets langer, maar het is nu gelukt. Per acclamatie instellen.
Rens: Justus gaat een paar keer de powerpoint naar voren tikken. Nu de agenda. We zijn
wat uitgelopen, maar zijn er wijzigingen.
Motie van Orde (Tirza): we zouden na de pauze het aftredingsmoment van het bestuur
willen hebben. Dan kunnen ook de stemmen worden geteld.
Motie van orde (Yvet): er is een nieuwe kandidaat voor secretaris die niet in het boekje
staan.
Motie van orde (Floris): ik wil de voorzitter als laatste behandelen.
In stemming: overweldigend aangenomen.
Per acclamatie vaststellen.
Agenda
20:00 -20:05
20:05-20:10
20:10-20:-15
20:15-20:20
20:20-21:00
21:00 – 21:45
21:45-22:05
22:00
22:10-22:20
22:20-22:25
22:25-…

Opening, installatie, en agenda
Mededelingen, vaststellen notulen en opening stembus
Jaarrekening
Aftreden kascoleden
Bestuursverantwoording
Kandidatenpresentaties
Pauze
Sluiting stembus
Verkiezingsuitslag
Sluiting ALV, decharge voorzitter en SNC
Borrel

Jaarrekening
[Marc: wegens de haast en uitloop houden we het kort. Het is al behandeld bij de vorige
AAV. Hier kunnen we per acclamatie doorheen.]
Yvet: vorige keer had ik te laat de agenda opgestuurd, waardoor we de jaarrekening niet
konden goedkeuren.
Motie van orde: ik wil het in stemming laten brengen.
Overweldigend aangenomen.

Aftreden Kascoleden
Marc: Peet, kom naar voren. Hier vreten.
Peet: dankjewel
Yvet: Esther is er nu niet, maar heel erg bedankt.

Bestuursverantwoording
[Tirza houdt een algemeen praatje, waarna er ruimte voor vragen is aan het hele bestuur]
Tirza: mijn speech stond op mijn telefoon, maar die is leeg. De concrete punten kunnen jullie
lezen in het congresboek. Er waren ups en downs. We wilden focussen op groei,
gemeenschap en nieuwe generatie. Dat is op veel punten gelukt. We hebben ook een LB’er
geleverd. De commissies zijn gegroeid. Ik zie veel potentie. We hebben meer contact met
PJO’s en andere afdelingen. Ik zie ze nog wel terugkomen. Niemand heeft een hekel
gekregen aan de JD. Mensen kunnen nog vragen stellen, algemeen en naar mensen
specifiek.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag aan: Tirza
Vraag: Wat vond je de leukst georganiseerde activiteit.
Antwoord: Er zijn veel leuke activiteiten geweest. Voor mij was - …?Naam: Floris
Vraag aan:Nathan
Vraag: Ik heb je bij het congres niet actief gezien. Misschien was je wat kwijtgeraakt… Hoe
zit dat?
Antwoord: De zaterdag was zwaar, waardoor er tijdens het congres voor mij niet genoeg tijd
was.

Naam: Lars
Vraag aan: bestuur
Vraag: Wat vinden jullie van het kwijtraken van de vlag
Antwoord: We hebben hem weer terug. Het werd gejat door een afdeling die nooit zijn eigen
vlag mee had. We konden dus ook niets terugjatten. De afdelingsvlag van Overijssel is ook
weer in ons bezit. We dachten dat het de vlag van Amsterdam was.
Naam: Rutger
Vraag aan: Floris-Jan
Vraag: Waarom ben je teleurgesteld over de Europese verkiezing campagne? Wat had je
anders kunnen doen?
Antwoord: Als we kijken naar de insteek van de PS hebben we het groot aangepakt met
filmpjes en op straat. Veel thema’s vinden we belangrijk, en die hebben we kunnen
uitdragen. Bij de Europese vekrieizingen konden we niet verder dan puur Europa. We
kwamen niet verder dan stem jong. Ook was ik teleurgesteld in mijn eigen tijdsbesteding.
Veel dingen liepen gelijk samen met mijn studie.
Naam: Koen
Vraag aan: Rens
Vraag: We hebben samengewerkt. We hebben allebei aangegeven dat de communicatie
beter kon. Hoe kijk je aan tegen de samenwerking van voorzitter en bestuurslid?
Antwoord: De commissie bloedt niet dood als de voorzitter weggaat. De
verantwoordelijkheid ligt echter nog bij mij. Mijn opvolger zou ik aanraden duidelijke
afspraken te maken. Het was niet heel duidelijk qua taken. Daar kan je samen naar kijken.
Naam: Zane
Vraag aan: Kim
Vraag: Je had samen met Floris-Jan zorg gedragen voor de masterclass Europa. Hoe kijk je
hierop terug?
Antwoord: Het leukste vind ik Europa, want ik ben Eurosiast. Ik was graag een helpende
hand. Het is verdeeld in drie delen. De eerste keer was het een groot succes. De inhoud
was goed, input en output goed. Ook qua sprekers was het goed. De tweede bijeenkomst
was moeizamer qua tijdsverdeling. We waren op andere dingen gefocused. We hebben nog
wel op het laatste moment nog een leuke spreker kunnen vinden. Uiteindelijk was het een
daverend succes, ook toen het even misging. De laatste bijeenkomst wass een mooie
afsluiting bij de Europese raad. Het was mooi en leuk om te zien. Ook de pauzes werden erg
serieus genomen. Leuk om te zien, en doe het volgend jaar alsjeblieft nog een keer.
Naam: Rutger
Vraag aan: Floris-Jan
Vraag: Wat vond je erg leerzaam?
Antwoord: de potentie in een groep mensen, die samen projecten oppakken. Je hoeft het
niet overal over eens te zijn, maar wel alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Als je dan
met z’n allen staat te flyeren, en anderen naar je toekomen, draag je echt iets moois naar
buiten.

Naam: Matthijs
Vraag aan: Tirza
Vraag: Wat denk je dat een volgend bestuur kan doen ivm de samenwerking met andere
afdelingen.
Antwoord: Je hebt sowieso al een maand van te voren een planning. Utrecht heeft
bijvoorbeeld al veel ver van te vore vaststaan. Het kan wel, zoals bij het randstaddebat. Het
is fijn als een afdeling een organisatorisch overzicht houdt. Mensen willen ook wel thuis
slapen, dus meer is niet altijd beter. Voor een volgend bestuur: zeker doen, maar focus op
kwaliteit en niet kwantiteit.
Naam: Koen
Vraag aan: Tirza
Vraag: Hoe heb je je contact met andere pjo’s ervaren
Antwoord: We hebben als JD best veel organisatorische kracht, en andere PJO’s niet. Debat
met de JOVD heb ik geprobeerd, andere PJO’s zijn wat lastiger. Groep de Mos organiseert
wat rare events. JOVD lukt soms wel. Dwars ging wat stroever bij bijvoorbeeld het schrijven
van politieke moties. Niet alle PJO’s zijn zo goed georganiseerd als wij, waardoor soms je
eigen enthousiasme ook verdwijnt.
Naam: Rutger
Vraag aan: iedereen
Vraag: hoe wil iedereen nog wat bijdragen aan de afdeling na het bestuursjaar
Antwoord:
Tirza: langskomen, femdem en borrelen
Yvet: ik kom soms langs, maar ik ben me wel bewust dat ik ook veel bij andere afdelingen
moet komen. Ik kom in ieder geval borrelen.
Marc: ik ga bij de regiocommissie Mena actief worden. Er komen zeker activiteiten.
Nathan: Ik blijf ook actief door bij AAV’s te zijn
Kim: ik wil graag kijken wat ik kan doen bij de werkgroep Europa, en borrels.
Rens: ik heb wel wat plannen voor de commissie internationaal. Ook bij femdem en bij
borrels aanwezig zijn.
Floris-Jan: ik wil deze afdeling graag liberaal houden. Ik zal ook bij de dinsdagen aanwezig
blijven. Ik zal wel vooral voor de borrel komen. Ik wil ook dat LH wat van justitie meekrijgt.
Naam: Peet
Vraag aan: Nathan
Vraag: Je hebt een aantal persstukken geschreven. Ben ik een beetje blind geweest? Had
er meer terugkoppeling naar de leden kunnen zijn?
Antwoord: We hebben wel alle perstukken op social media gegooid, maar dat had wat beter
gekund. Dat is voor mij een goede les geweest.

Naam: Rens
Vraag aan: Nathan
Vraag: Hoe wil je dat verbeteren?
Antwoord: Beter communiceren naar leden. Ik zou verder niet direct weten hoe. Beter
gepromoot worden.
Kim: hoe kan hij en zijn opvolger dit verbeteren?
Peet: het in de meldingen app sturen
Floris-Jan: die is wel wat later aangemaakt. Toch is die meldingen app wel handig, omdat de
informatie anders verloren kan gaan.
Rens: hartelijk dank voor de verantwoording aan het bestuur.

Kandidaten
Motie van orde: kan de kandidatuur worden toegelicht?
Rens: elke kandidaat ligt zijn kandidatuur toe. Dan geeft de Orco advies. Als alle kandidaten
voor een functie zijn geweest kunnen er vragen worden gesteld.
[De volgorde is kandidaten, OrCo, vragen. OrCo stukjes hoeven niet genotuleerd te worden]

Pieter van der werff
Ik ben Pieter, studeer fiscaal recht. Volgend jaar ga ik daar mee verder. Ik ben 20, kom uit Huizen. Ik
heb nog geen functie vervuld binnen de JD. Ik heb al wel ervaren met besturen op de middelbare
school, waar ik groepen heb voorgezeten. Ik ben bij de supermarkt teamleider geweest. Ik kan ook
goed mijn mond opentrekken. Ik ben dus best wel een jong lid. Dat kan raar overkomen. Mijn
overweging is dat ik moeite heb met stilzitten, en het ontvangst wat ik heb gehad. Het was zo’n
warm welkom, dat ik actief aan de gang wilde gaan.
-

geen orco gesprek geweest-

Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: mooi dat je je hebt gekandideerd. Mijn vraag gaat over een belangrijk deel, namelijk
het bezig houden met het afdelingsreglement. Hoe erg ben je daarvan op de hoogte?
Antwoord: nu nog niet, maar ik zal niet veel moeite hebben met het op te pikken. Ik heb er bij
de JD Haagleiden nog geen ervaring mee. Ik hoop wel dat ik het anders bij bestuursgenoten
nog kan navragen.
Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: soms vergeten secretarissen om congresboeken op tijd online te zetten. Ben je
bereid om deze procedurele stappen goed uit te voeren?
Antwoord: jazeker. Ik hoop ook op tips van mijn voorganger.

Vragen:
Naam: Pauline
Vraag: als we het toch hebben over procedures: wat is je mening voor het schrijven van
namen op stembriefjes.
Antwoord: wat mij betreft zonder naam, want je hoeft je daarvoor niet te verantwoorden.
Vragen:
Naam: Floris-Jan
Vraag: er zijn hier veel AS aanwezig. Zij leggen veel ervaring op tafel. Soms gaan ze zelfs
naar landelijk. Je gaat voor een moeilijke functie. Wat heb je gedaan om te weten wat de
functie inhoudt? Wat wordt je takenpakket? Kan je concreter zijn over je middelbare school?
Antwoord: Bij groepen op middelbare scholen gaat het over spreekgroepen om
schoolplannen door te spreken. Ik heb drie jaar lang het leerlingenparlement gedaan. Ik heb
ook drie jaar de medezeggenschap gedaan. Mijn takenpakket is bijvoorbeeld het
ledenbestand. Ledencommunicatie is belangrijk. Zo krijgen leden een warm welkom. Het
notulen van de bijeenkomsten van het bestuur.
Vragen:
Naam: Floris-Jan
Vraag: Vaak wilden mensen weten wat er gezegd wordt bij bestursvergaderingen. Wat vind
je van dat de notulen openbaar komen?
Antwoord: notulen misschien niet, maar een samenvatting is wel een goede. Er is nog geen
bestuursvergadering van ons geweest, maar als er niks raars in staat kunnen wat mij betreft
de notulen openbaar.
Vragen:
Naam: Peet
Vraag: fijn dat je je zo snel kandideerd. Je bent nieuw. Hoe ga je zorgen dat je up-to-speed
bent in de vereniging?
Antwoord: Ik zal veel evenementen meepakken. Communicatie met afdelingen moet goed
zijn. Ik kan er tijd in steken, en dat doe ik ook graag. Niet alleen als bestuurslid, maar ook als
lid.
Vragen:
Naam: Yvet
Vraag: heb je gekozen voor AS omdat die functie nog open was, of omdat je de functie erg
leuk vond?
Antwoord: een grijs gebied daartussen. Iets als penningmeester zal ik zelf minder zelf
aanpakken. Het takenpakket van secretaris bevalt mij meer.

Vragen:
Naam: Xander
Vraag: ik hoor dat je ervaring hebt als voorzitter. Je bent duidelijk ambitieus. Secretaris is
vaak een ondankbare taak. Je hebt vooral een faciliterende rol. Je hebt veel geleid, maar
kan je ook volgen?
Antwoord: Ja. Ik begrijp dat je als AS je lichtelijk op de achtergrond houdt, door de functie
wordt je ook redelijk gedwongen om te volgen. Ik ben zelf niet van plan om een volledig
volgende rol aan te nemen. Je moet ook wel meekrijgen waar het allemaal over gaat.
Motie van orde: bedank Xander voor de langste gesloten vraag.
Rens: dat behandelen we aan het eind.
Vragen:
Naam: Kim
opmerking: Wat leuk dat je de functie op je wil nemen terwijl je bijna geen ervaring hebt.
Antwoord:
Vragen:
Naam: Pim
Vraag: hoeveel tijd denk je dat je functie van je vraag?
Antwoord: ik denk dat ik de urenindeling zie als een parttime baan. Een
medezeggenschapsraad is een minder uitdagende functie, hoewel je het zo wild kan maken
als je wil. 20-25 uur per week. Ik heb weinig contacturen met studie, dus het kan ook.
Vragen:
Naam: Kim
Vraag: Fiscaal recht heeft veel zelfstudie. Hoe leg je de tijdsindeling uit?
Antwoord: bij mijn studie kan ik vroeg opstaan, en dan studeren. Ik houd er best veel tijd aan
over wat ik goed kan besteden. Mijn laatste herkansing is volgende week, dus ik heb genoeg
tijd.

Pol:
Ik ben bijna klaar met rechten. Ik wil penningmeester worden, omdat we een leuke club
hebben. Ik heb bij Augustinus ervaring met penningmeester zijn. Ik houd van de afdeling en
van alle mensen.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag aan: Pol
Vraag: Er zal waarschijnlijk worden bezuinigd. Hoe zou jouw rol als er moet worden
bezuinigd.
Antwoord: Het zal mijn rol niet ten goede komen, maar we moeten inderdaad bezuinigen.
Het zal wel meevallen, omdat we op sommige potten flink hebben begroot. Anders kunnen
we nog kijken naar eigen bijdrage van leden.

Vragen:
Naam: Kim
Vraag: Ik hoor nu meer eigen bijdrage van leden. Hoe denk je dat dit zal zijn?
Antwoord: Je zou bijvoorbeeld kaartjes kunnen gaan vragen voor activiteiten. Maar we gaan
eerst kijken hoeveel er bij afdelingen af moeten

Vragen:
Naam: Ruben
Vraag: Leuk dat je je kandideert. De orco was positief, maar ze geven ook wat mee. Ben je
het ermee eens?
Antwoord: ik ben het er wel mee eens. De echt concrete ideen moeten nog komen.

Vragen:
Naam: Ruben
Vraag: Buiten jouw specifieke functie als penningmeester, wil je nog bepaalde taken
erbuiten oppakken?
Antwoord: Ik heb interesse in landelijke werkgroepen, maar dat moet ik nog zien. Het
bestuursjaar staat wel echt op 1.
Vragen:
Naam: Floris-Jan
Vraag: Ik als ervaringsdeskundige kan zeggen dat dat makkelijk gezegd is. Besef je de tijd
en verantwoordelijkheid, en hoe ga je de verantwoordelijkheid nemen?
Antwoord: De verantwoordelijkheid heb ik hoop ik vanavond op mij liggen. Die mag ik niet
zomaar verloochenen. Dat zie ik wel goedkopen.
Vragen:
Naam: Xander
Vraag: De orco zegt dat je enthousiast bent. De groep kandidaten is duidelijk bevriend.
Soms moet je als penningmeester ook hard nee zeggen. Kan je dat nee zeggen?
Antwoord: ja, ik kan nee zeggen. Uiteindelijk sluit je hopelijk af als vrienden, maar je moet
ook zelf verantwoording afleggen. De financien is waar ik over ga. Dan zeg ik gewoon nee.
Vragen:
Naam: Matthijs
Vraag: Hoe kan je je ervaring in fondsenwerving inzetten in je huidige functie?
Antwoord: hier moet ik nog wat onderzoek in doen. Misschien heeft Marc al een beetje
gekeken.
Vragen:
Naam: Marc
Vraag: cruciaal is het contact met je vvorganger. Heb je mijn telefoonnummer, en ben je
bereid dit te gebruiken?
Antwoord: Daar zie ik wel goed gaan.

Vragen:
Naam: Kim
Vraag: je enthousiasme en optimisme straalt eraf. Ik hoor veel naar de toekomst
enthousiasme, maar voor nu is dat geen antwoord. Wat ga je concreet doen als je geen
antwoord hebt? Wat zijn de ideeen precies? Ga je dat alleen doen, met je bestuur?
Antwoord: er zal veel voortkomen uit het bestuur. Waar we op gaan bezuinigen zou
bijvoorbeeld een van de ideeen kunnen zijn.
Vragen:
Naam: Yvet
Vraag: is er budget voor bitterballen?
Antwoord: jazeker

Max:
Ik vind de JD heel tof. Ik ben ook heel goed in organiseren. Ik wil drie dingen volgend jaar
bereiken: over samenwerking, bereikbaarheid en diversiteit. Ik denk dat het belangrijk is dat
wij als hele JD zoveel mogelijk de krachten bundelen. Als Rotterdam/Amsterdam/Utrecht
ergens mee zit, kunnen wij daar ook mee zitten. Af en toe kunnen we ook samen wat gaan
doen. Ik denk ook dat het belangrijk is dat de leden niet elke avond hetzelfde verwachten. Ik
wil dat er ook interactiviteit en gezelligheid bij borrels is. Dan de bereikbaarheid: het
bestuur moet bereikbaar zijn voor de leden, maar ook de onderwerpen moeten bereikbaar
zijn. Het is niet de bedoeling dat je als JD niet per se alles op TV hoeven te behandelen, maar
dat we ook dingen dichter bij huis behandelen.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag: Je hebt het over diversiteit. Vind je de JD afdeling divers genoeg.
Antwoord: waar ik op doelde was diversiteit van activiteiten. Ik denk dat het niet mijn plaats
is om te oordelen over hoe de diversiteit is. Ik zou het gek vinden om extra veel vrouwen
binnen te halen omdat er veel mannen zijn. Dat zou betekenen dat er iets mis is met
mannen.
Vragen:
Naam: Pauline
Vraag: Er zijn wel eens afdelingen geweest met afdelingen met heel veel mannen. Er zijn
ook voorbeelden geweest waar er afspraken werden gemaakt wie haar ging aanspreken.
Hoe ga je dat voorkomen?
Antwoord: het is belangrijk dat je iedereen welkom laat voelen. Als je met zijn allen erop af
gaat stappen, helpt dat niet. Als dat gebeurt gaan we er als bestuuur naar kijken.

Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: je bent een retorisch talentje. Wat ga je doen om de debatcultuur nieuw leven in te
blazen?
Antwoord: ik denk dat we als afdeling trots mogen worden wat we als afdeling op debat
hebben bereikt. Eerste bij het randstaddebat, derde bij het landelijke debat. Hier moeten we
op verder bouwen. Laten we met elkaar gaan debatteren. Je kan stellingen op het bord
kunnen gooien met trainers. Je bent uitgenodigd. Ik denk dat we er veel mee kunnen doen.
Vragen:
Naam: Ruben
Vraag: leuk dat je je kandideerd. Hoe ga jij op activiteiten die geen borrels zijn dat ook het
oude bestuur komt?
Antwoord: ik denk dat alle oud-afdelingsbestuursleden verschillende interesses hebben.
Omdat we zo diverse activiteiten organiseren, komen ze er ook wel op af. Tirza houdt
bijvoorbeeld van debatteren, Nathan van politieke inhoud.
Vragen:
Naam: Peet
Vraag: wat denk je over activiteiten in Delft?
Antwoord: Ik denk persoonlijk dat het lastig wordt om in drie steden activiteiten te
organiseren. Den Haag en Leiden combineren is soms al lastig. Ik denk tegelijk ook dat als
je als bestuur leuke activiteiten organiseert, ook mensen uit Delft wel komen. Bij
introductieweken is het wel belangrijk om naar Delft te gaan.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag: hoe ga je het lidmaatschap bij de werkgroep onderwijs combineren?
Antwoord: de resolutie was best wel druk, maar de gemiddelde werkgroep heeft een keer
per maand een vergadering. Dat gaat wel lukken. Ik word geen nieuwe poho.

Lars:
Ik loop 1,5 jaar rond bij de JD. Ik zit ook bij twee werkgroepen. Ik heb dat met veel plezier
gedaan. Politiek en pers leek me wel leuk. Ik wil de inhoudelijke impuls geven door de
politiek inhoudelijke commissie nieuw leven in te blazen. Zo kunnen we ook als jongeren
onze stem laten horen. Ik wil ook input verzamelen en gebruiken. Zo kunnen we voor de
lokale fracties een gesprekspartner zijn Ik kijk ernaar uit om dat te gaan doen dit jar.

Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: dank voor je kandidaatstelling. Wat zijn politieke onderwerpen waar jij je in vast wil
bijten? Wat vind je van de rol van Shell mbt een bepaald bestuurdlid?
Antwoord: ik vind de woningmarkt heel relevant. Alle gemeentes hebben een bouwopgave,
en we hebben een grote studentenpopulatie. Duurzaamheid vind ik ook een belangrijke.
Verder lijkt het me interessant om te kijken waar de regio economische impulsen nodig
heeft.
Daarnaast hebben gemeentes aandelen in eneco. Het is een beetje apart. We moeten hier
scherp op zijn. We willen ze daar ook scherp op houden.
Vragen:
Naam: Marc
Vraag: de JD trapt zo nu en dan tegen bepaalde politieke stromen aan. Hoe ga je dit doen?
Antwoord: We zijn hier ook om de moederpartij scherp te houden. We moeten schoppen als
het goed is, maar niet schoppen om het schoppen. Een kritische houding hoort hierbij.
Vragen:
Naam: Nathan
Vraag: je wil de poltiek-inhoudelijke commissie nieuw leven in blazen. Hoe zie je dit voor je?
Antwoord: Ik wil kijken of bij het zomeroffensief mensen geïnteresseerd zijn. Met die mensen
wil ik graag aan tafel zitten.
Vragen:
Naam: Max
Vraag: vandaag is de zin “liberaal houden” gehuit. Welke koers wil jij varen?
Antwoord: de leden bepalen de koers, en we zijn officieel progressief liberaal.
Vragen:
Naam: Zane
Vraag: Ik ken je goed, mijn steun heb je. Wat ga je doen om niet leven om politiek
inhoudelijke commissie nieuw leven in te blazen
Rens: al behandeld
Vragen:
Naam: Matthijs
Vraag: -gemistAntwoord: ik zie het takenpakket best wel breed voor me. Ik wil er graag op aansturen.
Kunnen we bijvoorbeeld met Rotterdam iets vinden over de provincie. Daar sta ik zeker voor
open.

Michael:
Ik studeer nu in Delft, en modder daar een beetje door de modder op zoek naar zelfdzame
planten. Ik wil mijn functie vooral invullen met ledenwerving. D66 in Delft heeft
bijvoorbeeld veel jonge actieve mensen. Ik ben zelf geïnteresseerd geraakt tijdens het
flyeren. Dat wil ik ook graag gaan doen.
Vragen:
Naam: Matthijs
Vraag: een deel is het beheren van sociale media. Heb je een plan of strategie?
Antwoord: veel berichten posten. We gaan werken aan een algemeen fonds. Hier zit een
uitdaging in, maar ik denk dat het wel gaat lukken.
Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: dank voor je kandidaatstelling. Hoe denk je het full time onderzoeker te combineren
met de bestuursfuncite?
Antwoord: Ik ben vaak van 7 tot 5 bezig. Ik kan wel veel in de avond doen. Onderzoek is
prioriteit nummer 1, maar JD op 2.
Vragen:
Naam: Floris-Jan
Vraag: Jouw taak zal vooral ledenbinding worden. Mijn vraag is: heb jij tijd om hier veel tijd in
te stoppen aan het eind van de zomer, en door het jaar?
Antwoord: Ik wil graag overal staan. We kunnen dan mensen enthousiasmeren. Ik wil graag
actief met leden in gesprek gaan. Ik denk dat dat de beste manier is om leden te binden en
om mensen meer te laten doen.
Vragen:
Naam: Kim
Vraag: zie je het binden van leden hetzelfde als het zoeken naar zeldzame planten?
Antwoord: ja eigenlijk wel. Ik doe veel vooronderzoek. In die zin zie ik het veel als hetzelfde.
Vragen:
Naam: Max
Vraag: Ik hoorde dat je bij een studentenvereniging actief was?
Antwoord: dat is niet waar. Ik was lid, maar heb me uitgeschreven om actief te worden bij de
JD.

Omar:
Fijn dat jullie er zijn na zo’n lange sessie. Ik heb me gekandideerd voor internationaal, omdat
ik actief ben geworden in de commissie. Twee maanden later waren we in Brussel. Dat vond
ik een mooi moment. De commissie internationaal zette zich in voor internationale
aspecten. Daarnaast is er Twinning geweest, maar daar kon ik helaas niet bij zijn. Twinnings
in het buitenland vind ik ook erg mooi. De financiele crisis slaat toe, en internationaal wordt
ondr het matje geschoven. Mijn hart ligt toch bij deze internationale aspecten, daar ligt mijn
passie.

Vragen:
Naam: Nathan
Vraag: Je zei dat internationaal weinig aandacht en budget krijgt. Hoe ben je van plan dit in
te richten.
Antwoord: Met enthousiasme en eigen initiatief. De mensen in de commissie zijn
enthousiast, en geven alles. Een Brussel reis kan landelijk worden aangevraagd. Voor een
Twinning is geen budget, maar je kan samenwerken met de JDU en JD Rotterdam. Zo kan
je een randstadkartel vormen. Zo kunnen we dan naar het LB of naar Wimer. Daarnaast op
tijd plannen. Je kan dan een eigen bijdrage vragen voor de Twinning. Nog een andere optie
is de zusterpartij uit Hamburg naar Nederland te halen.
Vragen:
Naam: -gemistVraag: Ik lees dat je alleen lid bent van D66?
Antwoord: Ook JD
Vragen:
Naam: Rens
Vraag: Hoe zorg je ervoor dat de vergadering van de commissie internationaal losstaat van
het bestuur?
Antwoord: de spelregels duidelijk maken en promoten bij de leden. We willen komende
maanden leden werven.
Vragen:
Naam: Ruben
Vraag: Leuk dat je kandideerd. Ik hoorde een gerucht, dat je je niet wilde kandideren
vanwege de politieke opvattingen van andere bestuursleden?
Antwoord: politieke opvattingen hoeven niet in de weg te zitten. Ik kan met iedereen
samenwerken.
Vragen:
Naam: Rutger
Vraag: We zijn lid van Iflry en Lymec. Wat vind jij ervan, en ben je bereid naar de
congressen te gaan?
Antwoord: Het lijtk me heel leuk om daarheen te gaan. Zo kom je in contact met
zusterorganisaties. Je kan ideeen uitwisselen. Ook met subsidies is dat een belangrijk punt.
Vragen:
Naam: Max
Vraag: Ik hoor Oslo en Hongarije. Wat vind je van vliegen?
Antwoord: Als het met de trein kan, waarom niet? Als de trein kan, wordt het de trein. Als
vliegen de beste optie is moet dat overwegen worden. Dit zal wel in overleg met de
commissie gaan. Als het allemaal wordt toegelaten kan het zeker met de trein.

Vragen:
Naam: Matthijs
Vraag: Je wilt landelijke bezuinigingen tegengaan. Waar zou je het geld van weg willen
halen? Je wil wel subsidies aanvragen?
Antwoord: Een Brusselreis kan bij het EP worden gedaan. Het is ook niet duur om dat zelf te
financieren. Onze zusterorganisaties kunnen we ook hier naar toe halen.
(Peet): het is onduidelijk wat landelijk gaat doen, dus het is totaal niet duidelijk.
Rens: we doen nu Xander, en na de pauze de voorzitters.

Xander:
Ik heb ervaring als kasco, jullie hebben iemand nodig, ik heb ervaring. Stem op mij.
Vragen:
Naam: Yvet
Vraag: Je bent kasco bij andere afdelingen. Ga je met de ervaring anders naar LH kijken, of
juist heel objectief?
Antwoord: Ik heb jullie HR nog niet goed doorgekeken. Ik denk wel dat ervaring objectief
blijft.
Vragen:
Naam: Tirza
Vraag: Hoe denk je een serieus kasco lid kan worden en wat kan je toevoegen?
Antwoord: Ik kan het ledenaantal vergroten. Daarnaast heb ik met mijn aanwezigheid in
Groningen vanuit Rotterdam volledige inzet laten zien.
Vragen:
Naam: Peet
Vraag: hoelang wil je je kandideren?
Antwoord: 1 jaar.
Vragen:
Naam: Zane
Vraag: ben je van plan je te scheren?
Antwoord: nee
Vragen:
Naam: Floris-Jan
Vraag: Ga je stoppen met kasco in Groningen?
Antwoord: nee, ik wil juist in het zinkende schip zitten. Ik blijf ook actief in Groningen

Koen:
Ik zal eerst mijn motivatie uitleggen. Ik ben afgelopen jaar zeer actief geworden. De
commissie internationaal zorgde ervoor dat het voor mij niet alleen een politieke
organisatie was, maar ook een gemeenschap. Het is voor politieke meningsverschillen, maar
ook waar je terechtkan. Waar de leden kunnen groeien. De voorzitter heeft hierin een
belangrijke taak. De voorzitter kan een goede sfeer helpen neerzetten. De banden met
bestuur en leden moeten goed zijn. Het bestuur staat in dienst van het lid. Daarnaast wil ik
de binding tussen leden en commissies versterken. Denk aan een mogelijke commissie
debatteren. Als laatste wil ik de band tussen bestuur, de rest van de organisatie en extern
versterken.

David:
Ik heb veel gedaan bij de JD en bij afdelingen. Bij de Demo ben ik actief geweest. Ik denk dat
ik de juiste kwaliteiten bezit voor boorzitter, en de Jd is dichter bij mijn hart gekropen. De
laatste twee jaar heb ik wat zien verminderen. Ik zou samen met het landelijk bestuur een
lijn willen trekken en een plan maken om de vereniging vooruit te helpen.
Vragen:
Naam: Rens
Vraag aan: Koen
Vraag: Je bent voorzitter gewwest bij internationaal. Wat vond je goed, en waar liggen
verbeterpunten?
Antwoord: Regelmatig vergaderen, de agenda die klaarstaat en actief laten zijn. Wat beter
kon was de taakverdeling. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren bij de begroting? Als bestuur
moeten we veel duidelijkheid hebben. Er zal overlap zijn. Dit moeten we afbakenen.
Vragen:
Naam: Pauline
Vraag aan: David
Vraag: Je bent hoofdredacteur van de Demo. Dat is niet volledig vlekkeloos verlopen. Welke
lessen heb je hieruit getrokken?
Antwoord: Het is niet vlekkeloos gelopen. Dat reken ik mezelf aan. Wat beter kan is de
communicatie, om achter mensen aan te zitten om hun taken goed uit te voeren.
Vragen:
Naam: Pauline
Vraag aan: David
Vraag: Wil je je conflicten op dezelfde wijze uitvechten, zoals bij Felix?
Antwoord: Ik dacht dat het goed zat. Dat bleek niet zo te zijn.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag aan: David
Vraag: Je was voor de tweede keer te laat bij de Demo. Hoe ga je dat voorkomen?
Antwoord: Niet meer slapen in de trein. De eerste keer kon ik niet lopen, dat vind ik wel iets
anders. Ik zal mijn uiterste best doen me niet teveel te laten gaan.

Vragen:
Naam: Ruben
Vraag aan: Koen
Vraag: Er is advies gegeven, en een aantal verbeterpunten. Kan je je daarin vinden?
Antwoord: Ja, vooral het puntje beter communiceren. Er lag bijvoorbeeld bij internatonaal nu
teveel last bij Rens omdat ik beter moest communiceren. Als ik van moment een structuur
ga neerzetten en daar flexibel in probeer te zijn. Daarbij moet ik tegen mijn
bestuursgenootjes vragen mij aan te spreken als ik iets fout doe.
Vragen:
Naam: Xander
Vraag aan: Koen
Vraag: Heb je daar genoeg zicht op, en hoe ga je dat doen?
Antwoord: Ik denk dat je op dat punt streng moet zijn. Aanspreken moet als taken niet
worden uitgevoerd, of men te laat komt. Als er over rode lijnen wordt gegaan moet je
duidelijk zijn.
Vragen:
Naam: Ruben
Vraag aan: Koen
Vraag: Leuk dat je je kandideerd. Waarom heb je je specifiek voor deze functie
gekandideerd?
Antwoord: Ik denk dat de voorzitter de rol heeft om te zorgen dat bestuursgenootjes en
leden zich kunnen ontwikkelen. Dat mensen groeien. Die sfeer creeren is een van de
mooiste dingen die er zijn.
Vragen:
Naam: Ruben
Vraag aan: Koen
Vraag: welke inhoudelijke capaciteiten die een voorzitter moet hebben heb jij?
Antwoord: ik denk de focus en interesse om naar mensen te kijken waar personen kunnen
groeien. Ik vind het niet alleen leuk om te organiseren, maar ook om te structureren. Dat
probeerde ik ook bij internationaal op te zetten.
Vragen:
Naam: Tirza
Vraag aan: Koen
Vraag: Sommige Twinning zaken gingen niet lekker. Dat kan. Soms is er als bestuursjaar
ook een maand waar alles tegen zit. Hoe ga je ervoor zorgen dat het dan alsnog loopt?
Antwoord: De twinning ging niet goed omdat ik niet lekker in mijn vel zat, en mijn taken niet
duidelijk had. Dit zorgde voor een laconieke houding. Dit kan ik verbeteren door mijn taken
duidelijk te hebben. Daarnaast ook de structuur creeeren dat als ik wegval, het alsnog onder
controle is.

Vragen:
Naam: Max
Vraag aan: Koen & David
Vraag: Je bent niet in je eentje bestuur. Hoe zie je de samenwerking met toekomstig
bestuur, mocht het een maand niet lekker gaan? Hoe het met jou persoonlijk gaat.
Antwoord:
Koen: Ik denk dat persoonlijk contact essentieel is. Er moet een sfeer zij waar mensen zich
goed in hun vel voelen.
David: ik ben wel een doorbijter als er werk verricht moet worden. Ik vind het belangrijk als je
ervan uit kan gaan dat als je er niet bij kan zijn er wel op de winkel gepast wordt. Dat is het
belangrijkste, dat je elkaar kan vertrouwen.
Vragen:
Naam: Floris
Vraag aan: K&D
Vraag: zijn jullie zondag bij de diathlon?
Antwoord:
Koen: ik wil er graag bij zijn, maar ik heb die dag ervoor een 21 diner,en denk dat mijn fitheid
het niet toestaan. Ik hoop wel bij de borrel te zijn.
David: ik ben zeker bij de borrel, maar ga zeker niet lopen.
Vragen:
Naam: Rutger
Vraag aan: K&D
Vraag: Ik ben zelf als voorzitter van LH een keer afgepijgerd geweest. Je zal tegenslagen
meemaken. Jullie vinden het lastig om met tegenslagen om te gaan. Hoe gaan jullie daar
mee om? Hoe gaan jullie met de spanning van voorzitter om, zodat het niet ten koste gaat
van de afdeling?
Antwoord:
David: ik heb ervaren hoe het is om een pak stront over je heen te krijgen. Ik ben wel
doorgegaan. Ik vind het niet leuk, maar ik ga niet in een hoekje zitten.
Koen: het is ook plichtsbesef. Ik ga die 20 uur eraan zitten. Ik wil er voor gaan. Mijn
bestuursgenootjes en de afdeling moet mij verantwoordelijk houden.
Vragen:
Naam: Lars
Vraag aan: David
Vraag: Ik ben geschrokken op het congres, maar ook mensen uit andere afdelingen. Hoe ga
je eraan werken dat andere afdelingen denken op jou te kunnen bouwen.
Antwoord: Het was op het congres een glijer, en daar heb ik mijn excuses voor aangeboden.
Dat is wel eenmalig. Ik ken veel mensen binnen het kader en binnen de JD, en ik denk dat
veel mensen mij welgezind zijn.

Vragen:
Naam: Ruben
Vraag aan: David
Vraag: Leuk dat je je kandideerd. Ik vind wel het van volwassenheid spreken dat je geleerd
hebt van je fouten. Het was wel maar een weekend geleden. Heb je dit allemaal afgelopen
week geleerd, of was dat meer het proces?
Antwoord: Nee, dat is het hele jaar. Voor mij is de JD ook een leerschool. Ik heb geleerd hoe
je met een beperkt team kan werken. Ik en Matthijs schrijven stukjes, en verder heeft
niemand de vaardigheid om een blad te publiceren.
Vragen:
Naam: Ruben
Vraag aan: David
Vraag: wetende dat je de indruk hebt gewekt dat het niet goed gaan met de Demo, hoe denk
je daar een rol bij te kunnen pakken.
Antwoord: Het was niet dat ik tijd tekort kwam. Het ging communicatief niet goed, maar ik
kon niet genoeg mensen vinden om te zorgen voor een goede demo. Niet alles was een
grote ramp of mislukking. Ik had eerder te weinig middelen dan tijd. Ik had helaas niet
genoeg medewerking.
Vragen:
Naam: Kim
Vraag aan: Koen
Vraag: Soms ben je als voorzitter een persoon die shit over zich heen krijgt, simpelweg
omdat je voorzitter bent. Aangezien je soms niet weet wat jouw taken zijn, terwijl je als
voorzitter vaak in het algemeen aan het werk bent, hoe ga je daar dan mee om?
Antwoord: ik denk dat je dit moet afstemmen met het bestuur. Je kan ook even uithuilen bij
het bestuur.
Vragen:
Naam: Kim
Vraag aan: Koen
Vraag: ik vind uithuilen bij het bestuur niet echt verantwoording afleggen. Als je shit over je
heen krijgt, kan je dat dan ook uitleggen naar de leden toe of zou je dat alleen intern willen
behandelen?
Antwoord: Je kan dit goed uitleggen bij de leden. Je bent wel verantwoordelijkheid, maar bij
vragen kan je er altijd naartoe komen.

Vragen:
Naam: Omar
Vraag aan: K&D
Vraag: ik hoor geruchten over dat het goed gaat, of slecht gaat met de vereniging. Hoe
kijken jullie tegen de JD LH aan?
Antwoord:
Koen: landelijk is er een probleem: leden nemen snel af. Het is echter zeker niet trekken aan
een dood paard. We zitten bij veel studentensteden, waar we iets moois van kunnen maken.
David: het paard is nog levensvatbaar. Het verschilt per afdeling. Bij Utrecht zijn er
bijvoorbeeld nog veel mensen actief die niet in bestuur willen zitten. Bij ons komen er op
normale activiteiten wat minder mensen af. We hebben drie grote steden onder ons. Ik denk
dat we een gigantisch potentieel hebben, maar we moeten kijken hoe we dat willen gaan
uitbreiden.
Vragen:
Naam: Rens
Vraag aan: David
Vraag: Wat is je prioriteit, LH of Demo? Vorige week zei je namelijk iets anders.
Antwoord: LH
Vragen:
Naam: Peet
Vraag aan: David
Vraag: leg je je Demo voorziterschap neer als bestuur teveel tijd kost?
Antwoord: Matthijs zou eventueel het hoofdredacteurschap overnemen.

