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Opening
De AAV wordt geopend door Annelies Becker om 20:17 uur.

Vaststellen technisch voorzitter
Wimer wordt per acclamatie aangesteld als technisch voorzitter voor deze AAV.

Vaststellen stem & notulen commissie
Jelrik en Jonah worden per acclamatie aangesteld als SNC.

Vaststellen agenda AAV 03-03-2020
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 16-01-2020
De notulen wordt per acclamatie aangenomen.

Financieel blok
Joris S.: Begroting 2020 is vastgesteld. Nieuw/opvallend is dat de afdracht LB lager uitgevallen is,
aangezien de ledenaantallen terug zijn gelopen. Projectsubsidies die zijn begroot in 2019
(campagne) zijn niet meebegroot als buffer, gezien de voorbereidingen voor TK2021 en andere
actuele zaken waar we eventueel op in kunnen spelen door het verschaffen van promotiemateriaal.
Zaalhuur is opgesplist voor inzicht, om te zien waar het meeste aan uitgegeven wordt. Nu lager dan
in 2019. Kunnen aankloppen bij D66 Midden-Brabant, maar is niet opgenomen in de pot. Eigen
bijdrage leden is wel opgenomen in de post voor zaken als twinning en kerstdiner, moet inzichtelijk
zijn. Neergezet op basis van eerdere ervaringen. Post voor reiskosten SNC-leden e.d. staat nog open
wegens gebrek aan inzicht. Bijdrage aan zomeroffensief wordt verwacht, nagenoeg zelfde bedrag
als in 2019. Eigen bijdrage bestuursleden is als post opgenomen omdat bestuursleden bijdragen
aan activiteiten. Bestuurstrainingen/weekend staat op 200 euro, moet 250 euro zijn. Post voor
ALV’s is gebaseerd op 2 per jaar, m.u.v. deze. Ook nieuwe ledenavonden zijn begroot, moeten nog
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zien of deze georganiseerd worden. Post voor borrelhapjes is gemaximaliseerd.
Promotiematerialen, sprekersbedankjes en onvoorziene kosten zijn louter indicaties. Afroming
vorig jaar op 807 euro, zowel 2018 als 2019 meegenomen. Vorig jaar iets onder de 400 euro.
Onderaan staan verschillen in bedragen, bedrag onder totaal afroming is het juiste bedrag.
Q, Wimer: We stemmen over twee stukken, jaarrrekening en begroting?
A: Ja.
Vragen jaarrekening
Q, Ruben: Toelichting bij posten waar teveel is uitgegeven?
A: Zaalhuur is er een, af en toe moesten we gewoon duurdere zalen huren. Soms moesten zalen
vaker gehuurd worden.
Q Ruben: en kerstdiner?
A: We kunnen als bestuur maximaal 500 euro bijdragen, en dit waren gewoon de totale kosten.
Q Ruben: Maar was kostendekkend toch?
A: op 5 euro per persoon na.
Q, Annelies: Waarom wordt de post bijdrage bestuursleden apart begroot?
A: Principekwestie, ook bestuursleden betalen voor activiteiten.
Q, Ruben: Wanneer krijgen we de kasco te horen?
A: Aan het einde van het hele blok.
Vragen begroting
Q, Jeffrey: Waarom 0 euro begroot op reiskosten bestuursleden?
A: Was onduidelijkheid over wie dat betaalt, LB of afdeling. Vandaar de 0 euro.
Q, Annelies: Gaan we de begroting goedkeuren met de voorwaarde dat de post bestuursweekend
wordt aangepast?
A: Ja.
Q, Marijn: Waarom is de post onvoorzien zo gespecifieerd?
A: Zodat we kunnen herleiden waar de meeste onvoorziene kosten zijn gemaakt. Kunnen we van
leren en in het vervolg fouten voorkomen.
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Kasco, Ruben
Vooral naar de jaarrekening gekeken, minder de begroting want dat zijn bestuurskeuzes. Alle
bonnetjes doorgespit, was lastig wegens de wisseling in penningmeesters. Bastiaan (vorige pennie)
miste een bonnetje van rond de 17 euro. Kasco gaat ervan uit dat dat goed is gegaan, aangezien de
betaling matcht met sprekersbedankjes voor een activiteit. Ander iets was een airbnb waar een
extra dag aan is gekoppeld, was een extra betaling binnen het budget voor nodig. Contant betaald,
dus geen bonnetje. Wel een screenshot van het gesprek. Niet ideaal, maar we keuren het goed
aangezien het waarschijnlijk goed voor de JD is uitgegeven. Reiskosten was onduidelijk en is
inderdaad misgegaan, bleek uit de kasco-meeting. Konden niet zien of bestuursleden ook echt
hebben moeten betalen voor de treinreisjes die zijn gemaakt. Kan niet, ligt nu bij de landelijke
penningmeester. Heeft dus geen invloed op het goedkeuren van de jaarrekening. Kan niet meer
gebeuren, aangezien bestuur nu declareert bij de landelijke penningmeester. Advies om beter te
controleren ligt bij de afdelingspenningmeester. Ook moet hij niet de eigen declaraties goedkeuren,
dat gaat op ons advies nu via andere bestuursleden. Tevens goed afgesproken om geen rekening
voor borrels meer te openen. Onvoorziene kosten moeten namelijk echt naar beneden. Over het
algemeen positief over de jaarrekening. Ging moeizaam, maar de JD is een leerschool.
Q, Marijn: Wat zijn de leermomenten van de overdracht?
A: Manier van werken verschilt vaak, goede overdracht, ook wat betreft bonnetjes kan daarin
helpen.
Q, Annelies: Geeft de kasco een positief advies?
A: Ja.
Stemming
Jaarrekening 2019: unaniem aangenomen.
Begroting 2020: unaniem aangenomen.

Bestuurs Q&A
Annelies:
Beetje ongebruikelijk zo, ook mijn eerste keer. Nog geen bestuursweekend gehad, wel
kaderweekend en bestuursavond. Goede moed van gekregen! Vrijdag begin aan bestuursweekend
en plan. Ervoor zorgen dat we er zin in hebben.
Q, Jeffrey aan Lysanne: RPP hebben we hard op gezwoegd, wanneer komt het op de site?
A: Maandag.
Q, Merijn aan Joris H.: Status van het twinningteam?
A: Mail is eruit, nog geen reactie gehad, als je interesse hebt laat het weten.
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Q, Ruben aan Joris H.: Hoeveel aanmeldingen voor Luik?
A: Wordt gezellig! Er komen nog heel veel na deze AAV. Nu enkele aanmeldingen.

Verkiezingsblok: kandidaten KasCo JD Brabant
Kandidaatstelling: Bastiaan
Toelichting: Bastiaan is niet aanwezig, wel een filmpje.
Annelies: Bastiaan is penningmeester geweest, kon dus bij de vorige ALV niet gekozen worden.
Filmpje Bastiaan: Ben er niet bij, want dansles. Met een beetje geluk heb ik decharche, daarom wil
ik mezelf nu kandideren voor kasco. Als jullie het leuk vinden om mij mee te laten helpen, stem dan
voor mij!
Q, Ruben: Voor welke termijn is de kandidaatstelling?
A: Eén jaar.
Q, Josine: Bastiaan had zich toch al opgegeven?
A: Ja, maar hij kon geen kasco-beleid voeren over zijn eigen plannen.

Pauze + verkiezingen
Uitslag
Naam kandidaat

Beoogde functie

Bastiaan

KasCo

Totaal
aantal
stemmen
11

Aantal
geldige
stemmen
10

Aantal
stemmen
Voor
9

Bastiaan is verkozen tot kasco-lid met de felicitaties van Wimer.

W.V.T.T.K.
Decharche wordt per acclamatie verleend aan:
-

Bestuur Dams 2
Bestuur Elders 1
Bestuur Becker 1

Wimer feliciteert Bastiaan nogmaals met zijn toetreding tot kasco.

Sluiting
De ALV wordt gesloten om 21:12
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Aantal
stemmen
tegen
0

Aantal
stemmen
blanco
1

Verkozen
(ja/nee)
Ja

