Notulen AAV 29 oktober 2019
Algemene Afdelingsvergadering 29 Oktober
JD Leiden-Haaglanden
Datum: dinsdag 29 oktober, 2019
Tijd: 20.00-22.00
Locatie: De Vergulde Kruik, Haarlemmerstraat 22, 2312 GA Leiden

Agenda
20.00-20.05 Installatie Voorzitter, SNC’ers, vaststelling agenda en notulen AAV 25 juni
20.05-20.10 Mededelingen
20.10-21.00 Bestuursverantwoording
21.00-21.15 [Pauze]
21.15-21.40 Voordracht begroting 2020
21.40-21.45 Afsluiting, decharge Voorzitter en SNC
21.45-…
Borrel
20.00 opening AAV
Installatie vergaderingsvoorzitter: Casper
Installatie SNC: Thomas/Jonah
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV 25 juni 2019
20.05 mededelingen bestuur
Koen: Volgende week dinsdag gebruikelijke activiteit, PoHo onderwijs komt vertellen wat er
speelt in onderwijs, wat er verandert kan worden. Volgende week vrijdag PJO karaoke.
Zaterdag daarna D66 congres, kun je gratis naartoe. 10 november masterclass D66. Het
weekend van 15-17 november is het nieuwe leden weekend, leer je de landelijke vereniging
kennen. Commissies zoeken leden, waaronder internationaal.
Omar: D66 internationaal organiseert MENA dag. Kost maar vijf euro. Komt ook Israëlische
NGO die zich bezighoudt met klimaatactivisme samen met Palestijnen.

20.10 verantwoording bestuur
Koen:
We zijn alweer 4 maanden verkozen, zijn druk bezig geweest. Intern hebben we vooral
gefocust op commissies weer tot leven te brengen, internationaal loopt weer en we hebben
politieke inhoud erbij. Hebben mij ook geholpen in te spreken bij gemeenteraad. Dit jaar
willen we politieke input vergroten, willen we een stem krijgen in de regio. We hebben
opiniestukken geschreven, ingesproken in gemeenteraad. We willen externe contacten
leggen om onze doelen te bereiken, daarom zijn wij de banden met D66 aan het versterken.
Onder andere door met ze te borrelen, nu worden wij door hen serieus genomen.
Vragen
Q (Pim): Er gebeurt veel, naast drugs en huisvestiging, is er nog een derde onderwerp waar
jullie op willen focussen.
A: Democratie, zeker nu de burgemeester is afgetreden.

Pieter:
Heb een beetje een achtergrondrol. Ben tevreden met de nieuwsbrief, hou me strak aan
schema om ledencommunicatie goed te doen. Door goede overdracht had ik notulen, AR
allemaal snel onder de knie. Wil meer doorzichtigheid voor de leden. Gaat volgens mij wel
goed. Ik merk nu wel dat met de AAV erbij niet-essentiële taken minder aandacht krijgen.
Gelukkig heeft het bestuur het goed opgevangen.
Vragen
Q (Cas): Hoe vaak zijn notulen opgevraagd?
A: Tweemaal

Pol:
Het boekhoudsysteem hebben we weer op ons genomen, wat tot nu toe goed gaat. We
hebben ons eerste bestuursweekend wat qua subsidie goed is uitgevallen. We hopen het
budget voor komende jaren ook weer goed veilig te kunnen stellen.
Lars:
Ik heb beloofd politiek inhoudelijke commissie nieuw leven in te blazen. Goed gelukt. We
hebben nu harde kern van vijf en onafhankelijk voorzitter Michelle. Waar we nu mee bezig
zijn is democratie, vooral lokaal. Bijvoorbeeld door te experimenteren met gekozen
burgemeester. Duurzaamheid staat ook op de agenda. We hebben masterclass
duurzaamheid gehad in Den Haag. Ook over huisvestiging, hebben we een opiniestuk
geschreven. Persuitingen gaan goed. Actie over XTC actie door meerdere media opgepikt.
Koen geïnterviewd. Verder nog over coalitieakkoord, dat hebben we samen geschreven met
Rotterdam. Tenslotte nog een persstuk gepubliceerd over politieke beschouwingen in de
gemeenteraad Den Haag, Koen nog een paar keer geciteerd. Ik zit nu bij de
fractievergaderingen van Den Haag, bij andere steden is dat iets lastiger maar contact is
goed. Michael zit bij vergaderingen Delft en Koen bij Leiden. Ik wil wat meer uit commissie
halen, ben met landelijk in gesprek om misschien een werkgroeptraining en/of een
schrijftraining aan te vragen.

Vragen
Q (Hester): Je wil proactief dingen op agenda zetten, wat dan?
A: Democratie, duurzaamheid, huisvestiging. Zijn nu met gemeenteraadslid bezig om stuk te
schrijven over gezondheid in kwetsbare wijken. Hoe kun je vanuit liberalisme bepaald

Vragen
Q (naam): Je wil proactiviteit uitstralen, heb je concrete plannen over duurzaamheid? A:
Heb op kaderweekend gesproken met PoHo duurzaamheid. Liggen projecten over
autoluwe stad etc. Kunnen we pitchen bij gemeente.
Michaël:
Heb afgelopen tijd als promo al drukste tijd gehad met zomeroffensief, we zijn in Delft, Den
Haag en Leiden op alle markten geweest. Was groot succes. Veel vrijwilligers. Hebben maar
liefst 65 telefoonnummers gescoord, waarvan een paar nu echt actief zijn. Nu willen we die
leden vasthouden. Samenwerking met D66 was ook succes. Ook wat betreft het geld, D66
Delft heeft meer dan 75% van kosten betaald, in andere steden 50%. Ben nu vooral bezig
met promotie. Hebben nu mooie banners per facebook activiteit. Wil in toekomst meer doen
met promotiecommissie.
Vragen
Q (Cas): Hebben paar keer geld van lokale D66 afdelingen gekregen. Stond daar iets
tegenover?
A: Wij hebben de mankracht, zij hebben het geld. Wij zorgden voor de opkomst, zij voor het
geld.
Pol: Heel veel afdelingen van D66 hebben potje voor de JD.

Max:
Ik heb de functie die het meest in het oog ligt, ik organiseer de activiteiten, weliswaar met het
bestuur. Hoef niet te vertellen wat ik heb gedaan want daar waren jullie bij. Mijn doel was om
interactievere en diversere activiteiten te hebben, lokalere activiteiten. Prinsjeswandeling
was zeer lokaal. Debat was ook interactief. Activiteiten waren ook wel divers. Wilde ook
meer samenwerken, hebben vorige week met Rotterdam samengewerkt. Heb nog 2 doelen
voor binnenkort. Gaan binnenkort naar Delft, samen met Gin Tonic willen we nog dingen op
vrijdag organiseren, denk aan cantus of PJO karaoke volgende week vrijdag.
Vragen
Q (Cas): Zag in Groepswhatsapp dat er moeite was met vinden van locatie in Delft. A:
We hebben iets gevonden in Delft
Vragen
Q (Pim): Wat was jouw favoriete activiteit?
A: Randstaddebat.

Omar:
Ik heb slecht en goed nieuws. Slechte nieuws is dat ik heb besloten af te treden. Komt door
prioriteiten in persoonlijke leven en andere dingen. Heb besloten om voor persoonlijke leven
en studie te kiezen. Het werd net te veel. Goede nieuws is dat commissie internationaal is
opgezet. We hebben een voorzitter, en andere bestuursleden voor de commissie. We
hebben veel targets gesteld, twinning. Uitje naar Brussel kan ook mooi worden. We willen
ook nieuw format inzetten, diplomatenklasje. Hester en ik gaan samen de commissie
internationaal voorzitten.

Algemene bestuursvragen
Hester: kunnen jullie meer vertellen over JD potje van D66?
Pol: hebben bijvoorbeeld met zomeroffensief gezamenlijke flyer gemaakt. D66 Leiden heeft
bijvoorbeeld 250 euro ingelegd.
Cas: Hebben jullie al afgesproken wie Omars taken over gaat nemen?
Koen: voor commissiecontact blijf ik actief. Max zorgt voor activiteiten.
Hester: Ik neem als medevoorzitter het procedurele aspect over, Omar het inhoudelijke
gedeelte.
21.00 Pauze
Overgeslagen.

21.15 Begroting

Begroting 2018, 2019 en 2020
Jonge Democraten Leiden-Haaglanden

Code Omschrijving

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Verlies

Verlies

Verlies

Winst

0101 Afdracht LB

€
3,674.00

0103 Bestuursweekend baten

€ 800.00

Winst

Winst

€
3,104.00

€
3,474.00
€ 600.00

€ 500.00

€ 500.00

0199 Lustrumafdracht
0201 Nieuweledendagen

€ 500.00

€ 500.00

0202 Symposium

€ 300.00

€ 300.00

0203 Twinning baten

€ 900.00

€ 600.00

0204 Campagne baten

€ 250.00

0205 Ledenbijdragen activiteiten

€ 200.00

€ 500.00

€ 500.00

0208 Thema-activiteiten
0209 Overig
0210 Masterclass

€ 600.00

0300 Commissies/ Werkgroepen

€ 150.00

€ 100.00

0301 Facebook-advertenties

€ 150.00

€ 100.00

0502 Zomeroffensief evt. bijdrage.

€ 600.00 € 600.00

€ 100.00
€ 300.00

€ 300.00

€ 250.00

6101 Rekeningkosten

€ 94.00

€ 94.00

€ 94.00

6102 Bestuurskosten

€ 50.00

€ 50.00

€ 50.00

€ 800.00

€ 600.00

€ 500.00

6103 Bestuursbedankjes
6104 Bestuursweekend
6105 Ereleden
6201 Zaalhuur

€
1,900.00

€
1,500.00

€
1,000.00

6202 Bedankjes Sprekers

€ 280.00

€ 300.00

€ 300.00

6301 Nieuweledendagen

€ 500.00

€ 500.00

€ 500.00

6302 Symposium

€ 300.00

€ 300.00

6303 Twinning kosten

€ 900.00

€ 600.00

6203 Borrel
6204 Overig

€ 500.00

6304 Regiocommissie Leiden
6306 Samenwerkingsactiviteiten

€ 300.00

6305 kerstdiner

€ 50.00

€ 250.00

€ 350.00

6308 Thema-activiteiten

AAV's (zaalhuur, bedankjes en
6309 borrel)
€ 500.00

6399 Overig (lustrumactiviteiten)

€ 150.00

6501 Promotiemateriaal

€ 200.00

€ 400.00

€ 600.00

6502 Zomeroffensief kosten

€ 300.00

€ 300.00

€ 710.00

6600 Campagne kosten

€ 250.00

€ 250.00

6601 Bestuursfoto

€ 100.00

6900 Overig/Onvoorzien
Saldo winst/verlies

€ 280.00

€ 150.00

€€
€
€
€
€
€
6,474.00 6,474.00 6,724.00 6,724.00 5,454.00 5,454.00

Pol:
Ik wil beginnen met het indienen van een Amendement op regel 6101, wordt 100 euro.
Wordt over gestemd. Unaniem aangenomen.
De afdracht is maximaal. Voordeel van vroege AAV is dat wij hoge afdracht hebben weten te
scoren. Het bestuursweekend is 2 keer 250 euro. Nieuwe ledendagen zijn niet echt terug te
vinden in begroting maar zetten wij door dus blijft. Symposium daar zien jullie niks meer
staan, betekent niet dat er geen symposium is maar doen we eventueel via projectsubsidie.
Twinnig is te weinig, moet wat bij. Eigen-ledenbijdrage, niets voor gepland omdat we niet
verwachten een eigen-ledenbijdrage te heffen. Kan wel gebeuren bij masterclass.
Masterclass is voor begroot. Commissies en werkgroepen is ervan af, zonde om daar geld
voor te zetten terwijl er niets mee gebeurt. Facebookadvertenties blijft gelijk. Bijdrage
zomeroffensief blijft hetzelfde, kan nog geld van af. Zaalhuur gaat terug naar 1000, we
besteden jaarlijks echter maar 200 euro. Sprekersbedankjes blijven hetzelfde. Geen
borrelpost meer, komt niet, mag niet. Samenwerkingsactiviteiten verhoogd met 100 euro,
heeft ook te maken met dat we weer willen inzetten op samenwerking. Promotie gaat

omhoog naar 600 euro, omdat we nu al op 600 zitten. Is hard nodig. Zomeroffensief is 710
euro, is veel en hopelijk kost het niet zoveel. Zijn geen campagnes gepland en dus ook geen
geld voor gepland. Post overig 150 euro, vorig jaar bereikte we het maximum helemaal niet.
Landelijk zal dit jaar soepeler zijn met verstrekken projectsubsidie.

Kasco-advies: Bij deze de kasco van JD Leiden-Haaglanden, wij hebben begroting
bestudeerd en goedgekeurd.
Begroting unaniem aangenomen.
21.35 Uitslag stemmen begroting (indien nodig)
[Niet nodig]
21.40 Afsluiting en decharge

