Algemene afdelingsvergadering 26-02-2019
JD Brabant
Trafalgar Pub-Eindhoven 19.30-20.30
19.40 Opening AAV
Benoemen technisch voorzitter en SNC
Cyriel per acclamatie benoemd als technisch voorzitter
Pim per acclamatie benoemd als SNC
Vaststellen agenda
Vragen aan bestuur in rondvraag.
Agenda vastgesteld.
Vaststellen notulen vorige afdelingscongres (5 januari 2019)
Notulen volgende keer op een of andere manier (eerder) delen aan leden.
Notulen vastgesteld
Goedkeuren jaarrekening
Bastiaan: Dezelfde begroting als 8 januari, kon toen nog niet worden goedgekeurd.
Kasco (Marijn): 1 kleine transactie waar geen bonnetje van was. Er kwamen geen facturen van de
JD-webshop. Verder geen grote problemen.
Hoe zit het met de Kasco?
Bij de volgende AAV Kasco verkiezingen uitschrijven.
Verkiezingsblok
Vragen aan Jeffrey:
Chris: Wat voor plannen heb je voor komend half jaar?
Jeffrey: Iets organiseren waar de leden input aan kunnen geven
Wesley: Doe je dit omdat je gevraagd bent voor deze functie? Of wil je dit ook daadwerkelijk
doen? En wat is een concreet punt wat je komend half jaar wil bereiken?
Jeffrey: De taakverdeling is nog niet helemaal duidelijk. Een hard iets is er nog niet, maar daar ben
ik zelf ook voor om iets te verzinnen.
Annelies: We hebben nog weinig tijd gehad om concrete ambities te hebben. Jeffrey gaat in maart
een artikel schrijven, eerste kleine voorzichtige ambitie.

Eliana: Ik snap dat je vanuit leden initiatief wilt, maar voor die input van de leden zal je zelf ook
eerst output moeten leveren.
Jeffrey: Daar ben ik het mee eens, maar ik alleen ben niet JD Brabant.
Chris: Hoeveel tijd denk je erin te kunnen stoppen?
Jeffrey: Ik heb 1 vak per blok aan de kant geschoven, dat is 6 uur ongeveer, 10 uur per week vind
ik prima.
Chris: Zou je niet geschikter zijn in een andere functie?
Jeffrey: Nee, ik heb het naar m'n zin in deze functie.
Vragen aan Steven over Nadwa
Eliana: Wat pakt ze goed op?
Steven: Ze is net twee weken in ad interim functie. Ze pakt het PJO-debat goed op
Wesley: Ze is ruim drie weken al in ad interim.
Eliana: Ze heeft drie nevenfuncties. Heeft ze wel genoeg tijd?
Steven: Ze stop met haar nevenfunctie bij ONE World, het geven van bijles is ook incidenteel.
Jeffrey: Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor haar agenda.
Chris: Steven, wat denk jij dat zij echt kan toevoegen? Ik heb nog niks gehoord over Nadwa. Te
weinig input kan gaan wringen.
Steven: Ik begrijp wat je zegt, dat willen we ook niet. Ik weet zeker dat ze het kan, campagne
doen we met z’n allen, het is vooral heel fijn er een extra handje erbij te hebben.
Chris: Doen jullie alles met z’n allen, of heeft iedereen echt een eigen verantwoordelijkheid
Wesley: Op mij komt het over dat de secretaris tot nu toe vooral de activiteiten organiseert.
Steven: De wekelijkse activiteiten zijn tot nu toe door ons georganiseerd, vooral door Annelies.
Maar Nadwa is al wel bezig met de grotere activiteiten.
De leden hebben Jeffrey dispensatie verleend om te stemmen.
Jeffrey verkozen
Nadwa niet verkozen
Rondvraag
Wesley: Jullie zijn nu twee maanden bezig, hoe bevalt het?
Steven: Ik vond het in het begin best moeilijk om m'n rol te vinden. Ik denk dat wij tot nu toe
elkaar goed hebben leren kennen. Tot nu toe gaat het als team steeds beter en ik denk dat we
ook steeds leukere activiteiten gaan organiseren.

Annelies: Heel anders dan ik had verwacht, veel brandjes blussen in het begin. Het gaat steeds
beter en er komt nu een bestuursplan, dat zal rust geven.
Bastiaan: Ik dacht enkel de bonnetjes te doen, ik doe nu meer dan de bonnetjes en vind het leuk.
De promo zal nu ook op mij vallen wanneer ik een activiteit organiseer, maar vind het leuk om te
doen. Als ik m'n tweede termijn zal doen bij mijn debatvereniging dan zal ik in juli hier aftreden.
Eliana: Wat zijn jullie campagneplannen?
Annelies: We zijn een jongerencampagne aan het starten voor de PS.
Eliana: Ik heb gisteren in m'n eentje posters gaan plakken omdat er geweigerd is een oproep te
plaatsen in de app.
Annelies: Ik heb daar geen weet van.
Steven: Ik wilde niet al onze kanalen inzetten.
Steven: We willen een Europa-activiteit organiseren.
Eliana: Jullie wilde de puntjes op de i zetten, zonder dat de i er al was. Is er een soort draaiboek
voor jullie of toekomstige besturen?
Annelies: we gaan morgen aan het bestuursplan zitten en de ervaring doorgeven aan komend
bestuur
Hoe is de bestuursoverdracht gegaan:
Steven: voor mij ging het moeilijk van start, door de situatie van Chris. Maar opzich is het wel
prima gegaan
Annelies: Mijn overdracht met Wesley was prima en heel gezellig. Wesley is nog steeds
behulpzaam. Het is wel lastig dat niemand is blijven zitten als bestuur en we daardoor in het
duister tastten. Inmiddels zijn we daar wel uitgekomen.
Bastiaan: Mijn overdracht ging bijzonder soepel, Merijn had alles voor me klaar staan. Contact en
ondersteuning met de Kasco ging prima. We hebben als bestuur last van kinderziektes door
gebrek aan ervaring. Daar willen we heel graag aan werken.
Eliana: Wanneer is er weer ruimte voor een volgende activiteit van mij?
Annelies: Morgen gaan we het hierover hebben, waarschijnlijk april.
Sluiting agenda

