Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten

Notulen AAV

22-06-2019 te Tilburg

1

Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten

Inhoudsopgave
Opening

Pagina 3

Vaststellen technisch voorzitter

Pagina 3

Vaststellen stem & notulen commissie

Pagina 3

Vaststellen agenda AAV 22-06-2019

Pagina 3

Vaststellen notulen AAV 26-02-2019

Pagina 3

Financieel Blok

Pagina 4

Bestuursverantwoording

Pagina 4

Verkiezingsblok

Pagina 6

Presentatie kandidaten Bestuur JD Brabant

Pagina 6

Presentatie kandidaten KasCo JD Brabant

Pagina 8

Uitslag

Pagina 9

Speech nieuw verkozen voorzitter

Pagina 9

Boris Ijland trofee 2019

Pagina 10

Sluiting

Pagina 10

2
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Opening
De AAV wordt geopend door Steven om 15.05 uur. 22 juni, 2019
Aanwezigen: Steven, Annelies, Bastiaan, Jeffrey, Joris S., Joris H., Chris, Mathijs, Jeroen, Merijn, Steve,
Emma, Laurens (D66), Eva (D66), Peet, Michiel, Luisa, Ruben

Afmeldingen: Tim, Michiel R.

Vaststellen technisch voorzitter
Peet wordt aangesteld als technisch voorzitter voor deze AAV.

Vaststellen stem & notulen commissie
Michiel en Luisa worden aangesteld als SNC.

Vaststellen agenda AAV 22-06-2019
De agenda wordt per acclamatie vastgesteld.

Vaststellen notulen AAV 26-02-2019
De notulen wordt per acclamatie vastgesteld.
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Financieel blok
Bastiaan:
Een belangrijk punt: we zijn flink over de zaalhuur heengegaan. Twee keer wel zaalhuur betaald.
1. Politieke filosofieavond bij café meesters
2. De spreker die op het congres in Eindhoven zou komen, kon toch niet maar is later in Eindhoven in de
Oude Rechtbank langsgekomen.
Bestuur trainingen staan op 165 euro, een debiteur had nog niet terugbetaald maar inmiddels wel, maar
dat moet nog verwerkt worden.
Peet als Kasco: bonnetjes bekeken. Het ziet er goed uit. Wel viel het ons op, dat bij borrels er een grote
rekening open was blijven staan. Dus misschien niet meer werken met open rekeningen of met muntjes
werken. Bastiaan heeft het prima gedaan. We hoeven nergens over te stemmen.
Bastiaan:
Her-begroting, de zaalhuur omhoog en politieke acties en nieuwe ledendagen kunnen omlaag want die
zullen dit jaar niet veel meer voorkomen.
Ruben:
Waarom herbegroten?
Bastiaan:
KasCo adviseerde dit en boeken netjes overdragen.
KasCo:
Klopt, logische bijstelling.
Voorstel tot her-begroten:
Unaniem aangenomen.

Bestuursverantwoording
Verantwoording van Jeffrey (secretaris politiek en pers):
Hallo allemaal, ik zag jullie voor het eerst op 18 januari. Ik vond het erg gezellig, Annelies kwam met
witte wijn naar mij toe. Toen werd mij verteld dat ze nog iemand zochten. We hebben twee
verkiezingen gehad. Ik heb de Europese verkiezingen opgepakt. Het was stress soms, maar wel heel tof.
Ik heb dat met plezier gedaan en er zijn veel meer jongeren gaan stemmen. Komt natuurlijk niet alleen
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door de jd Brabant. Er waren ook wat dieptepuntjes: zoals bijvoorbeeld de motieschrijfavond. Dat vond
ik heel jammer, lag ook aan mij. Het politiek activisme van JD Brabant is een beetje kwijt. We hebben
geen persbericht geplaatst gekregen. Maar dat zullen we voor het volgende bestuur meenemen.

Verantwoording van Bastiaan (penningmeester):
Plotsklaps penningmeester. Wilde niet meer doen dan financiën. Paar activiteiten zoals PJO-debat. Veel
geleerd, lol gehad. Sluit me aan bij de vorige sprekers. Blij dat ik penningmeester heb mogen zijn
afgelopen half jaar, ondanks dat het niet het plan was.

Verantwoording van Annelies (algemeen secretaris):
Het was een heel turbulent half jaar. Veel campagnes. Naar mate het einde wisten we dat twee mensen
gingen stoppen. Er warren best wel wat nare puntjes: opstarten, website. We hebben best veel goede
activiteiten neergezet. Ik kijk goed terug op de politieke filosofie avond. We hebben ook activiteiten
gehad waar we met zijn drieën waren. Maar toen gingen we karaoken dus dat was ook leuk.

Verantwoording van Steven (voorzitter):
Wegens persoonlijke omstandigheden neem ik afscheid. Ik ben samen met Bastiaan onverwacht
begonnen, alleen Annelies was gepland. Er kwamen er twee bij maar eentje tijdens de rit kwijtgeraakt.
Veel meegemaakt afgelopen twee maanden. Naarmate de tijd vorderde groeiden we meer in onze
rollen. We kenden elkaar nog niet zo goed, maar naarmate we elkaar beter leerden kennen wisten we
elkaar sterktes en zwaktes. En ik ben blij dat we het afgelopen jaar hebben kunnen draaien zoals we
gedaan hebben.
Vragen:
Chris aan Jeffrey: Staan er persberichten klaar?
Jeffrey: Aan twee dingen gewerkt. Een daarvan stond klaar in campagnetijd maar dat leek ons onhandig
Ruben voor Steven: Wat heb je er als voorzitter aan gedaan om de kennis en ervaring van oud leden te
benutten?
Steven: We hebben een goede bestuurstraining gehad van Steve, goed verkend wat voor taken er
waren. Op de activiteiten veel met leden gesproken en ook actief input gezocht.
Steve voor Steven: Activiteiten waar je met zn 3en bent, dat is herkenbaar, wat hebben jullie gedaan aan
ledenactivering en benaderen van nieuwe leden?

5

Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten
Steven: Nieuwe ledenbinding weinig gebeurt. Wilden eerst de afdeling goed leren kennen. We hadden
wel plannen maar daar is niks van gekomen, volgende bestuur heeft daar wel concrete plannen voor.
Annelies heeft wel Breda aangewakkerd.
Ruben voor Bastiaan: Penningmeester, wat heb je eraan gedaan dat het geld werd uitgegeven?
Bastiaan: Geld moet je uitgeven aan dingen die we nuttig vinden. Ik wilde zelf niet meer oppakken dan
financiën, en het verdere bestuur had geen activiteiten of acties georganiseerd waar geld in
geïnvesteerd moest worden.
Peet: Komende augustus is weer het zomeroffensief, wat voor stappen hebben jullie daarvoor al
ondernomen?
Jeffrey: We hebben al stappen ondernomen, samen met andere PJO’s. In Eindhoven bijvoorbeeld samen
met de JOVD, en in Tilburg samen met DWARS en JS. In Zeeland ben ik bezig met Roosevelt Academy en
HZ, dus wellicht lukt het om daar ook iets op te zetten.

Verkiezingsblok
Bestuur en Kasco

Presentatie kandidaten bestuur JD Brabant
Kandidaatstelling voorzitter: Annelies
Toelichting: Voorzitterschap bestaat uit twee onderdelen. Binnen het bestuur en buiten het bestuur.
Binnen het bestuur is het vooral een eretitel, want binnen het bestuur help je elkaar vooral. Je
ondersteunt elkaar en het loopt door elkaar heen. Buiten het bestuur vind ik het heel leuk om contact te
houden met D66, de andere PJO’s en leden. Ook nieuwe leden probeer ik echt te betrekken bij de JD. Ik
merkte dat ik vast zat in taakjes zoals de nieuwsbrief. Dan is de creativiteit ook weg. Ik heb veel ideeën
voor komend jaar, bijvoorbeeld minder activiteiten maar wel kwalitatief betere.
Vragen:
Steve: hoeveel tijd heb je voor de JD en hoe valt het te combineren met de andere dingen in je leven
Annelies: JD heeft best wel voorrang gehad, komend halfjaar ga ik dat wel minderen maar als ik er voor
ga dan ga ik ervoor.
Chris: Hoeveel uur?
Annelies: Genoeg uur dat het allemaal goed loopt.
Peet: Je gaf aan dat moeite had met de structuur als AS. Hoe ga je dat managen als VZ?
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Annelies: Niet per se moeite met structuur, maar als AS moet je notuleren maar ik wilde ook mee
brainstormen en dan schoot dat er bij in.
Chris: Het was een beetje inkomen als AS, dat zal bij deze functie misschien ook zo zijn. Je hebt ongeveer
3 maanden om echt iets voor elkaar te krijgen (vanaf september) en veel ambities. Hoe denk je dat je
dat kan waarmaken?
Annelies: Het zijn plannen en ideeën die al lopen. We hebben al contact met Zeeland, de lijntjes liggen
er. Vorige AAV waren we heel ambitieus begonnen, daar zijn we juist van teruggekomen. 1 a 2
activiteiten in Zeeland, Regiocommissie in Breda. Het loopt al allemaal. PJO-Brabant organisatie worden
om naar scholen te gaan. Dus het is ambitieus maar do-able.
Chris: Eigen stijl ontwikkeld om te binden met voorzitters?
Annelies: Ik geef geen commentaar over mijn persoonlijke leven.
Steven: Nog steeds ambities om Limburg te annexeren?
Annelies: Annexatie was meer grappend. Wat we in Zeeland doen, wilde ik misschien ook in Limburg. Af
en toe een activiteit. Afstemmen met Limburg en landelijk.

Kandidaatstelling algemeen secretaris: Jeffrey
Toelichting: Nieuwe leden, heel gezellig dat jullie er zijn. Maar nieuwe leden zijn wel echt belangrijk. Wat
mij betreft voor het nieuwe bestuur het kernding. Goeie voorbereiding nodig. Dit bestuur heel
chaotisch. We hebben uiteindelijke wel iets neergezet, maar goede voorbereiding wel nodig. Nu heb ik
al wat ervaring. Vormen van teams is belangrijk. Bastiaan, Linda en Emma willen in politieke team, heel
blij mee. Dat politieke activisme moeten we weer opnieuw aanwakkeren. Bijvoorbeeld groepjes in elke
stad, zodat nieuwe leden meteen in een groepje zitten. Relatie met D66, we mogen onze eigen mening
houden en is belangrijk. D66 is wel de reden dat mensen lid van ons worden, en we mogen best wel
samen optrekken.
Vragen:
Matthijs: heb je een plan voor de site?
Jeffrey: Het schijnt een crime te zijn, maar ik ga er wel naar kijken.

Kandidaatstelling penningmeester: Joris S.
Toelichting: Wat ik wil doen is mensen heel veel inzicht geven in de uitgaves van komend jaar. Met
name hoe de uitgaves die we doen inspelen op duurzaamheid en dergelijke. Dat je uitleg geeft hoe de
activiteit zich verantwoordt binnen de maatschappij. Zelf net jaartje lid, samenwerking zoeken met
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andere afdelingspenningmeesters om van elkaar te leren/versterken. Mijn functie stopt niet met
Penningmeester zijn, ik ga ook luisteren naar andere bestuursleden ook bij andere afdelingen om te
kijken waar ik een helpende hand kan zijn. Mensen achter hun vodden aanzitten voor niet betaalde
drankjes kan inderdaad door bijvoorbeeld.
Ruben: hoe zie je je de toekomstige samenwerking met de KasCo voor je?
Joris: Juist ook daarin weer van elkaar leren. Ik ga over de begroting maar ik kan uit onervarenheid of
dergelijke dingen over het hoofd zien. Dus samenwerking wordt gewaardeerd.
Peet: Je bent nu penningmeester van het twinningteam ga je je taak ook internationaal doen?
Joris: Ik wil de twinning wel onder mijn hoede houden ja.

Kandidaatstelling Algemeen Bestuurslid: Joris H.
Toelichting: Ik ben gestopt met mijn MBO-opleiding 3 jaar geleden, en gaan werken maar dat vond ik
niet leuk en dus ben ik gaan werken aan een 21 jaar toets en daarna HBO opleiding
Matthijs: Dank voor je kandidaatstelling. Waar wil je je komend halfjaar mee bezig gaan houden?
Joris: Eerst even de vereniging leren kennen, maar dingen organiseren heb ik altijd leuk gevonden.
Ruben: Hoe wil je oud leden betrekken en hoe zie je voor je dat je de vereniging leert kennen?
Joris: Veel actief naar activiteiten gaan, ook actief mensen uitnodigen ook de oud leden. Veel mensen
spreken en veel gaan.
Peet: Voor hoelang kandideer je je?
Joris: ½ jaar.

Presentatie kandidaten Kasco JD Brabant
Kandidaatstelling: Ruben
Toelichting: Weer gekandideerd voor KasCo, halverwege mijn KasCo jaar ben ik weer het bestuur in
gegaan. En toen was ik weer KasCo af. Nu geen bestuur meer, maar wel KasCo. Ik mag bij Miel in bed
bonnetjes checken, dus als er vragen zijn hoor ik het wel.
Vragen:
Steve: Er ligt nog veel geld op de plank, wat is je advies om geld uit te geven?
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Ruben: Vooral adviseren om grote activiteiten te organiseren. Grotere spreker, zaal of reiskosten. Het
geld is er, waarom niet?
Merijn: Betalen voor sprekers is niet de standaard bij de JD, wil je daarvan afwijken?
Ruben: Niet als standaard, maar af en toe als het geld er is.

Kandidaatstelling: Michiel R.
Toelichting via Annelies: Wilde meer betrokken zijn bij de JD.

Pauze + verkiezingen
Uitslag
Naam
kandidaat

Beoogde
functie

Annelies
Jeffrey
Joris S.
Joris H.

Voorzitter
AS
Penningmeester
Algemeen
Bestuurslid
KasCo
KasCo

Michiel R.
Ruben

Totaal
aantal
stemmen
13
13
13
13

Aantal
stemmen
Voor
12
12
10
13

Aantal
stemmen tegen

13
13

11
12

2

Aantal
stemmen
blanco

Verkozen
(ja/nee)

1
2

1
1

1

Speech Annelies
Jammer dat Steven en Bastiaan weg gaan. Maar ook vertrouwen in nieuwe team. Laten we er iets moois
van maken!

Boris IJland trofee 2019
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Steve houdt zoals elk jaar een tergend lange speech.
Gewonnen door Liselot.

Sluiting
Peet sluit de AAV
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