Notulen AAV JD Fryslân 10-07-2019
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering. Sjirk geeft aan dat het een informele AAV is en dat dit in
september wordt rechtgetrokken. De reden hiervoor is dat er geen nieuwsbrief is verstuurd met een
uitnodiging aan alle leden. In september zal het bestuur de AAV vragen om de notulen van deze
vergadering ter kennisgeving aan te nemen en zullen er nogmaals bestuursverkiezingen zijn. In de
tussentijd zullen de vanavond aangeraden kandidaten ad interim worden aangesteld om ingewerkt
te worden.
2. Instellen technisch voorzitter en SNC
Als technisch voorzitter is Marit aangesteld. Sjirk is als SNC
aangesteld.
3. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld.
4. Vaststellen notulen 17-10-2018
De notulen zijn niet vastgesteld.
5. Ingekomen stukken
Sjirk is een ingekomen stuk. Marit is een ingekomen stuk.
6. Vragen aan het bestuur
Vragen aan Stan
Introductie: Ik heb eindelijk mijn pas.
Naam: Jantine
Vraag: Waarom heeft het bestuur een non-alcoholisch drankje aangeboden aan de leden op een
vorige activiteit? Wiens idee was dat?
Antwoord: Dit was mijn idee. Door dit bekend te maken hoopte ik meer leden naar de activiteit te
trekken. Het was ook een manier om de nieuwe pas te gebruiken.
Naam: Marc
Vraag: Hoe staan we er financieel voor?
Antwoord: Alle uitgaven zijn binnen het geplande budget. We geven zelfs minder uit dan gepland.
Vervolgvraag: Is het budget effectief uitgegeven?
Antwoord: Het niet beschikken over een betaalpas heeft ervoor gezorgd dat er minder geld is
uitgegeven.
Naam: Gjalt
Vraag: Wat heb je gedaan zonder pas?
Antwoord: Los van mijn functie als Bestuurslid Organisatie heb ik meer dan 100 euro voorgeschoten
om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Dat heb ik later gedeclareerd. Ook heb ik mijn ervaring
gedeeld met de rest van het bestuur.

Vragen aan Barbara
Naam: Marc
Vraag: Hoe is het gegaan met de portefeuille promotie en ledenwerving?
Antwoord: Met het vertrek van Marit is er een gat gevallen in die portefeuille. De rest van het
bestuur heeft niet de energie die Marit had voor haar functie. Het is ons helaas niet gelukt om dat
weer aan te vullen.
Vervolgvraag: Waarom heb je de functie alsnog op je genomen?
Antwoord: Iemand moest het doen.
Vervolgvraag: Hoe is het gegaan met de portefeuille pers?
Antwoord: Ook dat moest iemand doen. Ik had de ambitie om samen met de portefeuillehouder
Politiek een stuk te schrijven. Ik heb helaas geen input gekregen om een stuk over te schrijven. Daar
heb ik overigens wel om gevraagd.
Vervolgvraag: Welke doelen had je gesteld en heb je deze gerealiseerd?
Antwoord: Ik ben niet goed in mijn grenzen aangeven en dat wilde ik leren tijdens mijn
bestuursperiode. Ik heb hier ook stappen in gezet, ook al had ik wel meer willen leren.
Naam: Marit
Vraag: Er waren mijns inziens meer gaten dan het gat dat ik heb achtergelaten met mijn vertrek. Heb
je nagedacht over je functie binnen het bestuur en binnen de JD, aangezien er belangrijke taken niet
zijn uitgevoerd?
Antwoord: Ik heb daar over nagedacht. Ik wilde niet opstappen, omdat ik mij niet van die kant wilde
laten zien. Ik heb te lang ontkend dat het niet goed ging. Ik wilde bewijzen dat ik aan kon blijven.
Vervolgvraag: Is dit de reden waarom je niet doorgaat in het bestuur?
Antwoord: Ja.
Opmerking van Gjalt: Ik ben erg trots op je dat je dit durft aan te geven.
Naam: Danny
Vraag: Wat vond je het leukst?
Antwoord: De kaderweekenden waren de leukste weekenden.
Vervolgvraag: Wat vond je het leukst met de bestuursleden?
Antwoord: Het bestuursweekend op Ameland en het ontdekken van de wondere wereld van Reddit.

Vragen aan Yoël
Introductie: Ik heb naast het voorzitterschap en de portefeuille Internationaal ook de portefeuilles
Politiek en Scholing gehad. Vanwege landelijke bezuinigingen is er weinig aandacht geweest voor de
portefeuille Internationaal. Er zal wel een twinning georganiseerd worden met Oekraïne, maar dat is
voornamelijk door Roy en Jildert georganiseerd. Daarnaast is er eind mei een artikel geplaatst in het
Friesch Dagblad en heb ik gesproken met de gemeenteraad in Leeuwarden en fracties in Heerenveen
en Smallingerland. Daarnaast heb ik een training Duurzaamheid georganiseerd met Annabel. Ik heb
geprobeerd de afdeling zo goed mogelijk voort te kunnen laten gaan. Daarnaast heb ik mij
gekandideerd voor een landelijke functie waar ik helaas niet voor verkozen ben. Als voorzitter heb ik
na het congres een wat minder actieve rol ingenomen, vanwege drukte in mijn privéleven.
Naam: Marc
Vraag: Waarom heb je een paar maanden een minder actieve rol ingenomen?
Antwoord: Het gaat om een maand, niet meerdere maanden. Het was erg druk op school.

Naam: Marc
Vraag: Waar ging het artikel in het Friesch Dagblad over?
Antwoord: Het gaat om ons voorstel voor burgeragendering. In Leeuwarden wordt het beleid hier op
aangepast.
Naam: Marc
Vraag: Heb je je doelen behaald? Wat vond je het leukst?
Antwoord: Een aantal zaken is wel gelukt, zoals het enthousiasmeren van de PROTA-samenwerking
en het organiseren van leuke activiteiten. Ik had graag meer leden willen werven en een debat met
Groningen willen organiseren.
Naam: Danny
Vraag: Is het artikel in het Friesch Dagblad gecommuniceerd met de leden?
Antwoord: Dat is vergeten wegens het langs de raad en de raadsfacties gaan. Het niet
communiceren was een fout. Bij deze deel ik dat graag alsnog.
Vervolgvraag: Zal dit alsnog gecommuniceerd worden met de leden?
Antwoord: Ik zeg toe dat ik het zal delen via whatsapp.
Naam: Danny
Vraag: Hoe veel leden gaan naar Oekraïne?
Antwoord: Vier.
Jantine dient een Motie van Orde in waar Marc. Ze wil agendapunt 7a
toevoegen ‘Budget Jantine Meisterprijs’. De motie wordt niet overgenomen,
in stemming gebracht en aangenomen.
Jantine wil alsnog een agendapunt ‘Mededeling’ toevoegen als 7b. De motie wordt niet
overgenomen, in stemming gebracht en aangenomen.
Marc dient een motie van orde in om vragen aan Marit te stellen. Dit wordt aangenomen. Stan
vraagt om dit voor 7a te behandelen, dat wordt aangenomen. Toegevoegd als agendapunt 7aa.
7aa. Vragen aan Marit
Vragen aan Marit
Introductie: Ik heb drie maanden in het bestuur gezeten met de portefeuilles promotie en
ledenwerving, wat ik wel gewend was. Het bestuur was eigenlijk te klein en er zaten op dat moment
al ‘gaten’ in het bestuur. Ik heb mijn best gedaan en meerdere keren geprobeerd om campagne te
voeren voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Ik kreeg alleen respons van Danny, waardoor
er geen campagne is gevoerd. Dat vond ik erg jammer. Na de campagne heb ik besloten dat het
bestuur niet de ervaring was die ik ervan verwacht had. Ik had graag meer uit het bestuur willen
halen, maar ik had veel andere dingen aan mijn hoofd.
Yoël en Jantine geven aan dat er wel campagne is gevoerd bij de Europese verkiezingen.
7a. Jantine Meisterprijs
De Jantine Meisterprijs was in het leven geroepen en toen was er niet duidelijk wat voor prijs dit
moest zijn. Roy had hem gewonnen, maar hij heeft die prijs nog steeds niet. Daarom zou er een
kleine variant voor Roy komen en een grotere variant komen voor de wisselbokaal, zodat het
voortaan keurig geregeld kan worden.
Stan gaat de wisselbokaal regelen en komt in september met een wijziging voor de begroting zodat
het verhaal financieel kloppend is.

7b. Mededelingen
Jantine deelt mee dat de agenda eerder klaargemaakt had moeten worden en dat ze niet op de foto
wil.
7. Presentatie kandidaat bestuursleden
Janne Dam
Janne stelt haar voor. Ze heeft haar propedeuse gehaald. Ze wil graag van de JD de grootste PJO van
Fryslân maken en de JD weer prominent op de kaart zetten. Daarmee zet ze in op zichtbaarheid en
ledenwerving. Persoonlijk wil ze graag een marathon lopen. Ze zegt daadkrachtig te zijn en graag
feedback te ontvangen. Wel is ze standvastig, wat ook negatief ervaren kan worden. Ze komt van
origine uit Tilburg, maar woont nu in het mooie [?, red.] Leeuwarden.
Naam: Danny
Vraag: Hoe ben je hier gekomen?
Antwoord: Ik heb gekeken naar de verschillende opleidingen voor bestuurskunde. In Leeuwarden
waren de leerlingen het meest maatschappelijk betrokken en stond de studie het hoogst
aangeschreven. Daarom studeer ik nu hier.
Naam: Danny
Vraag: Welke marathon wil je lopen?
Antwoord: Dat maakt me niet uit, het gaat mij om de afstand.
Opmerking vanuit de zaal: Laten we als JD samen lopen.
Naam: Yoël
Vraag: Hoe ga je inzetten op zichtbaarheid en ledenwerving?
Antwoord: Ik wacht tot het beleidsplan met concrete plannen, omdat ik vind dat we dat als bestuur
moeten besluiten.
Naam: Danny
Vraag: Wat zorgt ervoor dat jongeren politiek actief willen worden, specifiek bij ons?
Antwoord: Volgens mij is dat toegankelijkheid. De JD vindt vaak een middenweg, wat jongeren de
ruimte geeft om zich verder te oriënteren op hun politieke visie bij de JD.
Naam: Jantine
Vraag: Ben je lid van Trias?
Antwoord: Ja, dat ben ik.
Vervolgvraag: Wil je daar wat mee doen?
Antwoord: Dat zou ik graag willen doen. Trias heeft al eerder samengewerkt met pjo’s, zoals de
JOVD. Daar wil ik me graag voor inzetten.
Vervolgvraag: Hoe zie je de samenwerking met PROTA?
Antwoord: Ik zal daar aan blijven trekken, zelfs als het een dood paard is.
Vervolgvraag: Is Trias niet te rechts?
Antwoord: Trias is in principe neutraal en de werkelijke verdeling links en rechts is vrij evenwichtig.
Opmerking van Stan: Het volgende Trias bestuur is vooral links.
Opmerking van Yoël: We trekken niet meer in ons eentje de kar bij PROTA. Ook de anderen zijn er
actief mee bezig.

Yoël Mahabier

Yoël wil zich graag kandideren als secretaris. Hij was het afgelopen jaar voorzitter en daar heeft hij
veel van geleerd. Hij blijft houden van de JD Fryslân en denkt nog veel te kunnen leren als secretaris.
Hij wil graag de website updaten en iedere maand een nieuwsbrief sturen en het AR herzien.
Opmerking van Danny: Of in de prullenbak gooien, zoals Sjirk.
Naam: Jantine
Vraag: Het secretariaat is natuurlijk de mooiste functie. Hoe doe jij de aankondiging van de AAV?
Antwoord: Met een nieuwsbrief.
Naam: Sjirk
Vraag: Hoe verhouden je ambities je tot je verplichtingen op school?
Antwoord: Ik zal mijn best doen mijn ambities te realiseren, maar niet ten koste van school.
Naam: Stan
Vraag: Wat is je grootste leerpunt?
Antwoord: Het verbeteren van mijn schrijfvaardigheid en het notuleren.
Naam: Sjirk
Vraag: Hoe zie je je overdracht?
Antwoord: Daarover ga ik in gesprek met de landelijk secretaris en de afdelingssecretaris.
Naam: Danny
Vraag: Hoe ga je je kennis actief overbrengen?
Antwoord: Er zijn bij iedere vergadering, mits dat iedere twee weken is. Ik weet veel van het reilen
en zeilen binnen de vereniging en ik wil graag mijn expertise delen als er zich relevante
gebeurtenissen voordoen.
Vervolgvraag: Welke ruimte is er dan voor de rest van het nieuwe bestuur in het delen van kennis?
Antwoord: Ik wil mij misschien kandideren als vice-voorzitter.
Vervolgvraag: Hoe zie je je overdracht als voorzitter?
Antwoord: Daarover heb ik al gesproken met Janne. Ik zal het overdrachtsboek ook updaten.
Naam: Janne
Vraag: Wat ga je doen als het notuleren niet goed lukt?
Antwoord: Contact opnemen met Maarten Jan, Jantine en Sjirk. Het is
vooral een kewstie van oefenen.

Stan Hogeveen
Introductie: Door het gebrek aan een pas heb ik niet zo goed kunnen functioneren. Dat probleem is
nu opgelost. In Mahabier I stelde ik mij op als passief bestuurslid in eerste instantie. Dat wil ik nu
omzetten naar een actieve rol. Daarnaast wil ik zelf met ideeën komen in de nieuwe setting.
Naam: Sjirk
Vraag: Wil je nog steeds de portefeuille Organisatie op je nemen?
Antwoord: Ik gun het anderen, maar ik zou er geen nee tegen zeggen.
Naam: Gjalt
Vraag: Welke bestuurservaring heb je, gezien je een groot deel van de tijd niet goed hebt kunnen
functioneren wegens een gebrek aan een betaalpas?
Antwoord: Ik heb mijn functie niet volledig kunnen uitvoeren, maar ik heb hem desalniettemin wel
uitgevoerd. Dat heb ik gedaan door bijvoorbeeld meer dan honderd euro voor te schieten. Verder
heb ik inmiddels ervaring met het opstellen van de begroting.

Gjalt Suichies
Introductie: Ik kom uit Sneek en wil me graag kandideren. Sinds mijn 15e en 16e ben ik begonnen met
debatteren. Dat vond ik altijd erg leuk. Daarna ben ik bij de JS gegaan, maar daar heb ik me wegens
privé-redenen teruggetrokken. Ik wil me nu graag weer inzetten om mijn passie voor politiek over te
brengen aan de jongere generatie. Ik vind het heel leuk om te horen dat er een stuk in de krant staat.
Ik wil daar meer mee doen en met de fracties van D66 contact opnemen om de JD op de kaart te
zetten.
Naam: Yoël
Vraag: Hoe zie je de samenwerking met D66?
Antwoord: Ik wil graag samen met de voorzitter in contact gaan met de D66-fracties. Ik ga daar
open-minded in, zonder vooroordelen over bepaalde afdelingen.
Naam: Yoël
Vraag: Hoe zie je het contact met de pers?
Antwoord: Daar wil ik proactief contact mee opnemen.
Naam: Stan
Vraag: Hoe veel berichten zie je als minimum voor publicaties?
Antwoord: Als minimum is dat 1 per kwartaal, maar ik zet liever in op maximale output, laten we
zeggen 1 per maand.
Naam: Janne
Vraag: Waarom ben je geswitcht van de JS naar de JD?
Antwoord: Op mijn 18e ben ik bij de JS gegaan en ben daar op mijn 20e vertrokken. Mijn persoonlijke
ontwikkeling heeft mij een stukje naar rechts gebracht, bij de JD en D66.
Naam: Jantine
Vraag: Welke politieke activiteiten mis je?
Antwoord: De mogelijkheid tot debat met andere pjo’s, partijen en op scholen. Ik vind dat er te
weinig aandacht is voor politiek in het onderwijs, ik wil daar meer mee doen zodat de politiek meer
gaat leven onder jongeren.
Naam: Yoël
Vraag: Wat voor publicaties zie je het liefst? Zijn dat persberichten, acties of opiniestukken?
Antwoord: Ik heb het liefst dat we de JD op de kaart zetten en zichtbaar zijn. De vorm maakt daarbij
niet uit.
Vervolgvraag: Laat je je eigen mening doorschemeren in de publicaties?
Antwoord: Nee. Ik draag de mening uit van de JD.
Naam: Yoël
Vraag: Hoe zie je de politieke output op congressen?
Antwoord: Ik wil dat onze afdeling meer moties indient. Daarvoor wil ik mensen actief benaderen om
moties te schrijven en zienswijzen aan te passen.
8. Presentatie kandidaten kasko
Sjirk: Ik ben tot nu toe een jaar lang lid van de kasko en de RfA. Dat was lachen. Ik heb met Stan
gekeken naar de bonnetjes en waar nodig geholpen met financiële vraagstukken. Ik heb vragen
beantwoord en mijn zienswijze gegeven, vooral waar het om vastgestelde regels ging. Dat doe ik
graag nog een jaartje.

Jildert: Jildert is niet aanwezig bij de AAV. Sjirk geeft aan dat Jildert niet zijn eigen jaar zou
controleren en dat zijn motivatie “prima” was. Jildert is lid van de afdeling Groningen, maar we
hebben eerder leden gehad van buiten Fryslân.
Barbara: Ik wil graag betrokken blijven, omdat ik van jullie houd. Op deze manier ben ik wat minder
intensief betrokken.
9. Presentatie kandidaten RfA
Marc de Jong
Introductie: Ik wil graag bij de Rie fan Advys. Ik was het afgelopen halfjaar niet aanwezig, maar wil
graag de kennis delen met het bestuur die ik heb opgedaan in Duitsland.
Naam: Jantine
Vraag: Heb je een bepaalde visie over de structuur van de RfA?
Antwoord: Ik wil helpen om de visie van het verkozen bestuur tot uitvoering te brengen. Daarbij
neemt de RfA in principe een passieve rol in.
Naam: Yoël
Vraag: Wil je ingrijpen als je ziet dat het verkeerd gaat of alleen gevraagd advies geven?
Antwoord: Ik verwacht van het bestuur dat zij de RfA inschakelt als het niet goed gaat.
Naam: Danny
Vraag: Zou je de AAV informeren als het bestuur de RfA negeert?
Antwoord: Ja, maar informatie die de RfA deelt met de AAV dient eerst gecommuniceerd te worden
met het bestuur.
Naam: Danny
Vraag: Waarom ga je niet het bestuur in?
Antwoord: Ik moet het komende jaar weer stage lopen en afstuderen. Ik ga niet het bestuur in als ik
me daar niet vol voor in kan zetten. Volgend jaar wil ik wel het bestuur in.
Jantine Meister
Introductie: Ik heb me het afgelopen jaar niet zozeer bezig gehouden met het bestuur. Met de
andere kandidaten hebben we veel ervaring in huis om ons overal druk over te maken. Ik wil dat het
volgende bestuur de afdeling weer laat floreren. De invulling is in overeenstemming met het bestuur.
Ik doe de opleiding omgangskunde en wil graag op persoonlijk gebied de bestuursleden coachen,
mits ze dat willen. Ik denk dat dit een laagdrempelige manier is om te helpen.
Naam: Janne
Vraag: Op wat voor manier wil je contact hebben met het bestuur?
Antwoord: Dat is aan het bestuur, op basis van een voorstel van de RfA, we staan naast elkaar, niet
tegenover of onder elkaar.
Sjirk Bruinsma
Introductie: Wat Jantine zei.
Naam: Gjalt
Vraag: Hoe combineer je de KasKo en de RfA?
Antwoord: Het zelfde als dat ik vorig jaar heb gedaan.

Naam: Danny
Vraag: Hoe kun jij niet op de hoogte zijn van adviezen die tijdens jouw periode zijn gegeven?
Antwoord: Ik ga er vanuit dat ik op de hoogte was van alle adviezen van de RfA en dat ik daar achter
stond.
Opmerking van Danny: Ik ben oud, maar niet seniel.
10. Pauze/stemmingen
Er is een pauze.
11. Uitslag verkiezingen
Janne kandideert haar voor een jaar. Yoël voor een half jaar. Stan
kandideert zich voor een jaar. Gjalt voor een jaar. Sjirk voor een jaar beide keren. Marc voor een jaar.
Jantine ook voor een jaar.
Er zijn bij de peiling 9 geldige stemmen uitgebracht. De leden raden aan de volgende kandidaten ad
interim aan te stellen:
Als voorzitter wordt Janne Dam aangeraden met 9 stemmen voor en 0 stemmen tegen.
Als secretaris wordt Yoël Mahabier aangeraden met 6 stemmen voor en 2 tegen en 1 onthouding.
Als penningmeester wordt Stan Hoogeveen aangeraden met 8 stemmen voor en 1 tegen.
Als bestuurslid Politek en Pers wordt Gjalt Suichies aangeraden met 9 stemmen voor en 0 tegen.
Voor de Kasko worden Sjirk Bruinsma met 9 stemmen voor en 0 tegen, Barbara Vonk met 6 voor, 2
tegen en 1 onthouding en Jildert Oppedijk met 7 voor en 1 tegen en 1 blanco aangeraden.
Voor de Rie fan Advys worden Jantine Meister met 7 stemmen voor en 1 tegen en 1 onthouding, Sjirk
Bruinsma met 8 stemmen voor en 1 blanco en Marc de Jong met 9 voor en 0 tegen aangeraden.
12. Rondvraag
13. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. Aangezien het toch geen formele AAV was zijn plaatjes van
schattige dieren in de notulen toegestaan.

