Notulen AAV Jonge Democraten 
Fryslân 22 januari 2020

(Piratenpartij)

Installeren Technisch Voorzitter en SNC
De Technisch Voorzitter: Puck Rouffaer, en de Stem- en Notulencommissie: Perry Stet,
worden per acclamatie aangesteld.
[20:00] Opening AAV door voorzitter
De voorzitter opent de vergadering verkleed als piraat.
[20:01] Technisch voorzitter en SNC per acclamatie vastgesteld

Vaststellen Agenda
[20:03] De agenda wordt per acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 22 januari
[20:03] De notulen van de AAV van 18 december worden per acclamatie aangenomen.

Bestuursverantwoording
Rie fan Advys (Raad van Advies (RfA))
De raad van ervaren piraten (RfA) vind dat het bestuur snel en goed geschakeld hadden
tijdens de coronacrisis. Van fysieke activiteiten naar online. Het kwaliteit van het bestuur
was goed, het aantal actieve leden gaat ook goed. Wel vond de RfA dat niet elk
bestuurslid even zichtbaar was. Het RfA had voorgesteld te helpen bij het herschrijven
van de resoluties op het AR, maar hier is geen gebruik van gemaakt door het bestuur.

Verder is de RfA van mening dat de Jantine Meisterprijs niet van naam moet veranderen
om de piraatlegende die deze afdeling naar lucratievere wateren heeft genavigeerd te
eren.
Het ingediende organimo betreft de volgende AAV mocht eerder bekend gemaakt
mogen worden. Het RfA adviseert het bestuur ervoor te zorgen dat leden zich op tijd in
gaan schrijven voor deze fysieke AAV en BBQ.
Al met al is de RfA zeer tevreden over het bestuur en ziet geen reden om de crew te
kielhalen.
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend
Voorzitter
Kapitein-voorzitter vond de aav na de kerst niet heel soepel lopen, iedereen moest nog
aan elkaar wennen en ingewerkt worden, maar dit is snel daarna gebeurd en goed van
start gedaan. Er was een actieve planning, maar vanwege corona moest er
overschakeling vinden naar online events. Er is een afdelingsdiscord aangemaakt waar
iedereen online contact kon houden. Een Koebrug (huiskamer) discord omgeving. Ze
zijn 1x op radio Fryslân geweest. Als een echte piratencrew hebben ze samen met
leden resoluties geschreven om het RPP en AR te professionaliseren. De voorzitter zelf
is veel bezig geweest met promotie en ledenwerving/binding, bij vrijwel elk nieuw lid
heeft de voorzitter haar charmes in de strijd gegooid door op een terrasje de JD te
introduceren. De afdeling is in de pers gekomen met een landelijke brief. Verder zijn er
debatten, en trainingen georganiseerd, en is er actief gezocht naar nieuwe
bestuurskandidaten.
Persoonlijk:
De kapitein is enthousiast van start gegaan, maar nam ongezond veel verantwoordelijk
op zich en controleerde veel, hier heeft ze afstand van genomen en meer vertrouwen
gegeven en gekregen van haar bestuursgenomen. Ze voelde zich ook persoonlijk
aangetrokken dat een medepiraat vroegtijdig overboord is gesprongen op zoek naar
andere buit en zijn functie periode niet heeft afgemaakt, maar de voorzitter heeft ervan
geleerd dat sommige dingen buiten jezelf kunnen liggen. Ze vond het bestuur leiden
heel gaaf en vond het leuk om veel contact met leden te hebben en leden te werven. Ze
heeft geleerd hoe ze als echte kapitein een team kan sturen en samen te werken, en is
blij met zoveel kandidaten voor het volgend bestuur.
Algemeen Secretaris

Stuurman-secretaris had afgelopen half jaar veel lol en heeft veel geleerd. Is veel bezig
geweest met administratie en website beheer. Heeft veel moeite gestoken in het
versoepelen en versimpelen van leden vergaderingen, door dingen te automatiseren
zoals een voorstellensysteem in te dienen. De corona tijd gaf veel onzekerheden met
zich met betreft zijn studie, en had daarom wat meer moeite met het combineren van
zijn studie en de JD.

Penningmeester
Kwartiermeester-Penningmeester kijkt terug naar een tevreden half jaar. Helaas had hij
de betaalpas erg laat ontvangen, want problemen met zich meebracht, maar dit is
allemaal met goedkeuring van de landelijk penningmeester en kasco goedgekeurd.
Halverwege heeft hij ook de portefeuille pers en politiek opgepakt en vertegenwoordigt
de JD bij het noordelijk D66 congres, waar hij ook secretaris is van deze groep. Hij heeft
geleerd beter te plannen, beter om te gaan met stress en dingen op te pakken wanneer
het lastig is.
Provisions and supply (Financieel verslag)
De cijfers in het geel zijn voorgeschoten omdat hij nog geen toegang tot de betaalpas
had. Dit alles is in samenspraak geweest met de landelijk penningmeester en hier zijn
declaraties en bonnetjes voor aanwezig. Vanwege corona is er minder uitgegeven.
Bewakers van de schatkist (KasCo)
Geen onregelmatigheden gevonden, jammer dat het terugstorten van de 39 euro zo
lang heeft geduurd, dit was beloofd door de oude kwartiermeester en landelijke
penningmeester.
Bestuurslid Organisatie
Matroos-Organisatie hield zich vooral, je raad het al, bezig met het organiseren van
activiteiten. Er was een jaarplanning gemaakt, die dankzij de corona crisis gelijk
overboord werd gegooid. Er is een nieuwe jaarplanning gemaakt en een draaiboek
gemaakt waarin de verwachtingen en de doelen voor de activiteiten werden bepaald en
op gereflecteerd. Matroos-organisatie heeft veel van de RPP en AR resoluties en
amendementen gecoördineerd.

Vragen aan het bestuur

1.
Naam Vraagsteller:
Bestuurslid/leden:
Vraag:
Antwoord:

Gjalt
Bestuurslid Organisatie
Wat is de reden dat alle online activiteiten via discord zijn
gegaan, en nu pas voor Zoom is gekozen?
Zoom was in de beginperiode erg veel in het nieuws met
schandalen of privacy gerelateerde onderwerpen. Daarnaast
had niemand van het bestuur ervaring met zoom, maar wel met
discord. Er is nu voor Zoom gekozen omdat Zoom een
poll-functie heeft voor stemmingen en Zoom door het landelijk
bestuur geleverd en aanbevolen werd.
Vervolgvraag van Gjalt: Hoe vonden jullie discord in de
tussentijd gaan?
Antwoord van Bestuurslid Organisatie: We hadden wel een
aantal technische problemen gehad met discord, en dit is in het
draaiboek meegenomen voor nieuwe activiteiten, maar de crew
wilt langzaam weer navigeren naar fysieke activiteiten.
Gjalt brabbelt wat, maar stelt geen vraag dus dit wordt niet in
het logboek opgeschreven.

Vanwege een sterke meewerkende wind vaart de vergadering op een lekker tempo
door en wordt besloten de pauze naar een later moment te schuiven.

Organimo's
ORG01
Onderwerp:
Dictum

Woordvoerder:
Yoël Mahabier

Minder gemix
AR
Het bestuur zich moet inzetten voor het vertalen van het
afdelingsreglement en deze vertaling, naast het Nederlandse,
aan leden aanbieden.
Make Fries Great Again! We zijn een 2 talige (3 als je pirate
speak meetelt) a
 fdeling en ieder lid moet zelf het ARRRRRR
(AR) kunnen raadplegen in de taal waarin het lid zich prettig
vind.

Voor

Woordvoerder:

Stemming:

Neutraal

Tegen
Sjirk: Hou er rekening mee
dat het veel werk is, en de
huidige situatie is prima
Het is inderdaad veel werk, maar de huidige situatie met
vertalingen tussen haakjes geeft toch een voorkeur aan, dit
willen we voorkomen.
Aangenomen 4 voor 1 tegen

Motie van orde: Yoël: We willen de extra organimo graag nu behandelen.
Wordt overgenomen
ORG02
Onderwerp:
Woordvoerder:
Yoël Mahabier

Voor

Woordvoerder:

Stemming:

Sign me up!
Hybride AAV + BBQ
We willen een hybride aav organiseren, maar om de veiligheid
en richtlijnen betreft corona te hanteren willen wij dat iedereen
zich hier op tijd voor opgeeft en houden wij het recht mensen te
weigeren om de veiligheid te waarborgen.
Neutraal
Tegen
RfA: Landelijk bestuur raad dit
ook aan en is ook volgens het
regelement. Vraag wel om
toelichting hoe zo goed
mogelijk gegarandeerd wordt
dat mensen die zich opgeven
ook aanwezig mogen zijn.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen wordt naar een locatie
gekeken. Elke locatie heeft op dit moment een maximaal aantal
toegestane aantal mensen.
Unaniem aangenomen 7 voor 0 tegen

Amendementen op de Begroting
AMBEG01
Onderwerp:
Woordvoerder:
Yoël Mahabier

Pay respect where it's due
Bedankjes bestuursleden
Het is gebruikelijk bestuursleden te bedanken met een deel van
de plunder, maar hier is geen budget voor vrijgemaakt. We
willen hier een post van maken, de 40 euro wordt uit de post
onvoorziene kosten gehaald.

Voor
KasCo: KasCo gaat akkoord en
raad aan voor te stemmen.
Woordvoerder:

Neutraal

Yoël: Doen

Tegen

Stemming:

Unaniem aangenomen 7 voor 0 tegen

AMBEG02
Onderwerp:
Woordvoerder:
Jeroen Bos

BBQ Budget
Consumpties Leden
We willen een bbq organiseren, ook om te vieren dat we
eindelijk weer bij elkaar kunnen komen. Omdat we vanwege
corona bespaard hebben op sprekers bedankjes kan er meer
geld naar leden consumpties toe. Het is volgens het regelement
en de landelijk penningmeester is ook akkoord.
Neutraal
Tegen

Voor
Kasco: is zelf ook aanwezig bij
de bbq, en vind het dus prima
Woordvoerder:
Stemming:

Jeroen: Stem voor
Unaniem aangenomen 7 voor 0 tegen

Motie van Orde: Jeroen: Zullen we nu de pauze inlassen?
Motie overgenomen
De pauze duurt 7 minuten zodat iedereen hun rumfles kan vullen of naar het poepdek
kan gaan.

Resoluties op het Afdelingsreglement

RESAR01
Onderwerp:
Woordvoerder:
Janne Dam

Voor

Woordvoerder:
Stemming:
RESAR02
Onderwerp:

Hoofdstuk 1: Afdeling
Afdeling
Dit hoofdstuk wordt netter gemaakt en geüpdatet, de
belangrijkste nieuwe artikel is dat leden bestuur documenten
kunnen opvragen, mits deze geen persoonsgegevens,
persoonlijke zaken betreft, of de afdeling publiekelijk kan
schaden.
Neutraal
Tegen
RfA vraag: Is het een idee
vertrouwelijke informatie te
censureren?
Ja, gaan we doen. Stem voor
Unaniem aangenomen 5 voor 0 tegen
Hoofdstuk 2: De Algemene Afdelingsvergadering
AAV

Woordvoerder:
Stan Beernink

Dit gaat over de AAV’s deze resolutie verduidelijkt de AAV’s. Er
wordt vastgesteld dat er altijd 2 snc’s aanwezig zijn, om de
logboeken goed bij te houden. Er worden deadlines vastgelegd
voor het indienen van voorstellen en voor het bestuur. Het geeft
ook de aav de mogelijkheid bestuursleden te ontslaan. En de
mogelijkheid tot variabele inspreektijd om AAV’s soepeler te
laten verlopen.

Voor

Neutraal
RfA: Vind het wel prima zo

Woordvoerder:
Stemming:

Tegen

Unaniem aangenomen 5 voor 0 tegen

RESAR03
Onderwerp:
Woordvoerder:
Yoël Mahabier

Hoofdstuk 3: Het Afdelingsbestuur
Het Afdelingsbestuur
Hoofdstuk 3 gaat over de verkiezingsprocedure, mensen gaan
op functies solliciteren ipv portefuilles. De taken en
verplichtingen van het bestuur is beter uitgewerkt, en alle
nieuwe artikelen zijn vrij logisch allemaal. Ook mogen
bestuursleden vanaf nu zelf ontslag nemen zonder dispensatie
te vragen aan de ledenvergadering, discharge moet wel via een
ledenvergadering. Ook heeft het bestuur de vrijheid hun eigen
interne taakverdeling te bepalen.

Voor

Neutraal
RfA: Geen problemen met
deze resolutie

Woordvoerder:
Stemming:

Tegen

Unaniem aangenomen 5 voor 0 tegen

RESAR04
Onderwerp:
Woordvoerder:
Jeroen Bos

Hoofdstuk 4: De Bijzondere Organen van de Afdeling
De Bijzondere Organen van de Afdeling
Het hoofdstuk over bijzonder organen wordt ook geüpdatet, het
RfA krijgt ook een aantal verplichtingen rondom AAV’s, zoals
twee weken van te voren hun schriftelijke verklaring aangeven.
Once a pirate, always a pirate; eenmaal lid van het RfA ben je
oneindig lang lid van de raad van ervaren piraten.

Voor

Neutraal
Tegen
RfA: T
 elt dit ook voor mensen
die nu lid zijn? Yoël: Ja,
huidige mensen via oude
procedure, dus gaat niet in.
Yoël: Nee, huidige RfA-leden zijn via het oude systeem
benoemd. Sjirk heeft zijn levensmissie gevonden.
Verassing….. U
 naniem aangenomen 5 voor 0 tegen

Woordvoerder:
Stemming:

