Notulen

13/09/2018

Deelnemers
Bestuur Douwes, iedereen aanwezig

Locatie: Bij Organisatie thuis, te Amsterdam
Tijd: 20:12 uur
1. Agenda en notulen vaststellen
Geen op- en/of aanmerkingen. Alleen dat politiek de vorige keer een hele fijne notulen heeft
gemaakt.
2. Mededelingen Voorzitter
Voorzitter heeft geen mededelingen.
3. Mededelingen Secretaris
a. Ingekomen en uitgaande post.
Argan heeft een voorstel gedaan voor een thema-avond op 2 oktober. Kunnen daar helaas
niet bij zijn, want dan is de thema-avond van Amsterdam Politiek.
b. Ledenlijst
Afgelopen 30 dagen hebben wij 7 nieuwe leden gekregen waarvan 6 combi en 1 alleen JD
lid. 6 van hen zijn de afgelopen 7 dagen lid geworden. Voorzitter heeft leden tot en met 10
september gemaild. De rest worden nog gemaild.
c. Agenda
Agenda is bijgewerkt tot en met eind december wat betreft onze eigen Jonge Democraten
activiteiten. Landelijk en D66 moeten nog verwerkt worden.
4. Mededelingen Penningmeester
a. Status rekening
Er staat op dit moment 550 euro op de rekening, er is nog 250 euro wat open staat aan
schulden bij de leden.
b. Update Kasco
● Bon kwijt van ons nieuwjaarsdiner 512 euro, voorzitter gaat er langs om de bon te
fiksen.
● De kas is kwijtgeraakt vorig jaar. Daar zat 132 euro in, oud bestuur legt dit in, het was
namelijk hun verantwoordelijkheid.

●
●

Vorig jaar tijdens een activiteit is er 100 euro voor drankjes betaald. In plaats van
zaalhuur, was niet de bedoeling en mag van KasCo echt niet meer gebeuren.
Verder geen bijzonderheden.

5. Mededelingen Commissaris Profilering
Heeft geen mededelingen.
6. Mededelingen Commissaris Politiek
Politiek wil eind oktober een week op vakantie. Iedereen mee eens, even in de agenda
zetten onder JDA bestuur, zodat iedereen het kan zien.
7. Mededelingen Commissaris Organisatie
a. Update themagroepen
Het gaat goed met de groepen, loopt goed. Moeten alleen even data geprikt worden.
Technologische innovatie is nieuw opgericht. Kunnen op korte termijn een activiteit
organiseren. Eind oktober moet haalbaar zijn.
8. Nalopen takenlijst

Uit overleg
datum

Taak

Wie?

Actie
ja/nee

Stand van zaken

29-08-2018

JD agenda op
telefoon

Iedereen

Ja

Iedereen toegang

29-08-2018

Toegang tot wolk
verlenen

Voorzitter

Ja

Iedereen toegang,
Profilering moet even
inloggegevens checken.

29-08-2018

Data
fractievergaderingen
verzamelen

Commissaris
Politiek

Ja

Elke maandag, als er
eentje uitvalt dan wordt
politiek op de hoogte
gesteld. Nadenken over
hoe vaak we willen gaan
etc.

29-08-2018

Leden polsen
Masterclass

Commissaris
Organisatie,
Penningmeester

Ja

Er zijn ideeën gepitched
naar organisatie door
leden. Commissie moet
zo snel mogelijk
opgesteld worden.
Bestuur stuurt de
commissie aan.

29-08-2018

Contact opnemen
Noa m.b.t. Kerstdiner

Commissaris
Politiek

Ja

Kerstdiner is heel veel
animo voor. Politiek wil
whatsapp groep
aanmaken. Aantal
inhoudelijke dingen zijn
al besproken, mensen
hebben al data
voorkeuren aangegeven.

29-08-2018

Contact opnemen
D-Cafe

Commissaris
Politiek

Ja

Zijn blij dat er veel jonge
mensen komen. Voor
ons ook goed om eens
daar te kijken. Dit
weekend hebben over de
relatie met D66.

29-08-2018

Promotekst
aanpassen
themagroepen

Commissaris
Organisatie,
Commissaris
Profilering

Nee

Promotekst was
verkeerd, zijn wij
vergeten te doen.

29-08-2018

Terugkoppelen
zomercongres

Commissaris
Organisatie

Ja

Regelen in Amsterdam is
heel moeilijk door een
deadline (indienen van
plan bij LB) die te dichtbij
ligt bij de daadwerkelijke
data van het
zomercongres.
Marjet is geïnteresseerd
om in het congres team
te stappen, misschien
Micheal ook.

29-08-2018

Facebook updaten

Commissaris
Profilering

Ja

Eergister een update
gedaan op FB over
activiteit van dinsdag
11-09-2018. Staat ook
op instagram. Profilering
wil Instagram een
bedrijfsprofiel maken
zodat ook bereik etc. te
zien is. Er zijn nu
meerdere groepen en
pagina’s, gaan we dit
weekend over nadenken.

29-08-2018

Communicatie
Sofia-reis richting
leden opzetten

Voorzitter

Ja

Reis zit vol. Verhouding
is precies 50/50. Tikkies
gaan er deze week uit.

29-08-2018

Contact zoeken met

Voorzitter

Ja

JFVD heeft ons

andere PJO’s over
hun borrels

benaderd.
JOVD wil ook samen
borrelen.
DWARS nog geen
contact mee. Staat niet
goed als we twee keer
achter elkaar met een
rechtse partij borrelen.
Even wachten op
DWARS om af te
wisselen.

9. Evaluatie afgelopen activiteiten

September
2018
Datum

Activiteit

Aanwezigheid

Stand van zaken

Zaterdag
01-09-2018

Meeschrijven
programma D66 NH

Commissaris
politiek

Was leuk, was mooi. Zitten hameren
op middenhuur. Was slecht bezocht
vanuit Amsterdam heeft politiek
neergelegd bij D66 Amsterdam.

Zondag
02-09-2018

D66 Kandidaten MEP

Voorzitter

Was er niemand. Felix was er wel.
Het is Sophie geworden.

Dinsdag
04-09-2018

Terug-vooruitblik

Iedereen

Leuk en informeel, toegankelijk en
een rustig begin. Was erg leuk om
ook een gemeenteraadslid te
hebben. Moet wel een bruisend
persoon zijn. Moeten wij op waken.

Donderdag Afdelingsvergadering
06-09-2018 JOVD Amsterdam

Voorzitter,
Profilering en
Organisatie

Voorzitter en organisatie zijn er
geweest. Werd na 20 minuten een
besloten vergadering.

Zaterdag
08-09-2018

September congres JD

Iedereen,
behalve
secretaris

Jammer dat het eerste dagdeel de
ene helft van het bestuur er was en
het tweede dagdeel de andere helft.
Kwam raar op de leden over. Het is
misschien beter om met zijn allen te
komen.

Dinsdag
11-09-2018

Thema groepen
meet/up

Iedereen

Remco Noordsij kwam langs, was fijn
dat hij er was.
Er kwamen drie nieuwe leden kijken.
Alle drie zijn ze aangesloten bij een

themagroep.
Hadden het beter moeten promoten
(ter vergelijking Utrecht had 14
nieuwe mensen die erop afkwamen).
Wil je iets promoten, dan aankloppen
bij de penningmeester. Dan kan er
gekeken worden wat voor een budget
er is.

10. Update aankomende activiteiten

September
2018
Datum

Activiteit

Aanwezigheid

Stand van zaken

Dinsdag
18/09/2018

D-cafe, Alex en Pinar

Iedereen

Locatie: Alex en Pinar
Maandag nogmaals op FB gooien.
Zijn mede-organisator.

Dinsdag
18-09-2018

Verkiezings AAV Dwars
Amsterdam

Politiek en
secretaris

Polsen of zij de laatste vrijdag van
de maand november met ons willen
borrelen. Zijn niet uitgenodigd,
maar gaan gewoon kijken.
Contacten leggen.

Dinsdag
25-09-2018

Overdrachts AAV

Iedereen

Locatie: House of Watt
Met oud en nieuw bestuur van
tevoren eten. Rond 7 uur daar.

Vrijdag
28-09-2018

Nieuwe leden borrel

Iedereen, Politiek
moet werken tot
2100 uur.

Locatie: Cafe de Jaren
Bar omzetgarantie van 150 euro.
Vanaf 20.00 uur welkom.
Hoe laat willen wij met elkaar
blijven?
Zo lang mogelijk de groep
bijeenhouden.
Hoeven niet perse iedereen mee te
slepen de stad in.
01.00 uur een schappelijke tijd,
namelijk niet te laat om de
volgende dag niets meer te kunnen
doen en niet te vroeg weg.
Profilering mag maximaal tot 12 uur
blijven. Dat is akkoord bij iedereen.

Oktober
2018
Datum

Activiteit

Aanwezigheid

Stand van zaken

Maandag
01-10-2018

Randstad debat

Iedereen

Stellingen moet uiterlijk 14-09-2018
aangeleverd worden.
Morgen inleveren, kan gewoon in
whatsapp groep gegooid worden.

Dinsdag
02-10-2018

Amsterdamse politiek waterschappen

Iedereen

Locatie: Cafe P96 is geregeld.
Iedereen vertrouwd

Vrijdag
12-10-2018
t/m
Zondag
14-10-2018

Kaderweekend

Iedereen

Iedereen heeft zich aangemeld,
alleen secretaris moet zich nog
aanmelden.
Programma is tot zondag 5 uur en
iedereen blijft daar tot die tijd.
Sam en Martine van KasCo komen
ook langs. Anne Lieke kan helaas
niet.

Dinsdag
09-10-2018

Europa

Locatie: Cafe P96 i s geregeld.
Gaat waarschijnlijk over Hongarije
en Polen.

Dinsdag
16-10-2018

Rob Jetten

Locatie: Cafe P96 i s geregeld.
Voor ‘grote’ namen of veel sprekers
is het misschien een goed idee een
andere locatie.
Profilering heeft een promotekst
geschreven, iedereen vind hem top.

Dinsdag
23-10-2018

Onder voorbehoud
technologische
innovatie

Vrijdag
26-10-2018

Buiten je bubbel borrel
X JFVD Noord-Holland

Locatie: Cafe de Jaren

Dinsdag
30-10-2018

Moeten wij zelf gaan
invullen.

Kunnen er een
gezelligheidsactiviteit van maken. Is
wel budget voor.
Een activiteit om voor de
borrelcommissie te organiseren.
Alle niet politieke

November
2018
Datum

Activiteit

Aanwezigheid

Stand van zaken

Vrijdag
02-11-2018
t/m
Maandag
05-11-2018

Twinning Sofia

Secretaris,
politiek en
organisatie

Aparte commissie, geen
bijzonderheden.

Vrijdag
07-11-2018
t/m
11-11-2018

Introductieweekend JD
Landelijk

Maandag
12-11-2018

Masterclass

Iedereen

Leden worden gepolst

Maandag
19-11-2018

Masterclass

Iedereen

Leden worden gepolst

Maandag
26-11-2018

Masterclass

Iedereen

Leden worden gepolst

Apart agendapunt

Over meer
dan 2
maanden
Datum

Activiteit

Aanwezigheid

Stand van zaken

Maandag
03-12-2018

Masterclass

Iedereen

Leden worden gepolst

Vrijdag
01-02-2019
t/m
Zondag
03-02-2019

Wintercongres

Iedereen

11. Ingediende agendapunten

A.

Bestuursweekend

Indiener

Voorzitter

Inleiding

We gaan deze vrijdag naar Texel. Los van het niet-inhoudelijke deel
op vrijdagavond, zaterdagavond en zondag, hebben we de
zaterdagochtend en -middag voor inhoud. Bram en Remco komen
trainen, en ik zou graag willen dat iedereen vast nadenkt over wat hij
of zij wilt bijdragen aan het beleidsplan. Denk voor jezelf vast na:

Vragen en
discussiepunten

-

Besluiten en
vervolgafspraken

Wat is het doel van de JD?
Wat is het doel van de afdeling Amsterdam binnen de JD?
Hoe verhouden wij ons tot JD Landelijk?
Wat is het doel van het bestuur van de JDA voor de afdeling?
Wat is mijn functie daarbinnen en hoe wil ik daar vorming
aan geven?
Wat verdient dit jaar mijn absolute focus? Wat ging er op mijn
portefeuille goed of niet goed vorig jaar?
Wat wilt iedereen absoluut besproken en afgesproken
hebben dit weekend?

Vrijdagavond
Alleen met nieuwe bestuur
Zaterdagochtend/middag
Met zijn allen aan het beleidsplan gaan zitten, Remco en Bram
komen ons training geven. De bovenstaande vragen over nadenken
voor zaterdagochtend.
Zaterdagavond
Oud en nieuwe bestuur eten.
Thema’s waar we het over willen hebben:
Draaiboek, overdracht, nieuwe leden ‘pakket’, noodplannen boek,
wat gaan we doen met het RPP, procedures rondom geld.
Meenemen
Laptop, nette kleding.
Er is 400 euro budget voor het verblijf. We komen vrijdag aan en
gaan dan boodschappen doen.
Alle kosten die je maakt voor met zijn zessen op de wiebetaaltwat
knallen.

B.

Benoeming vice functies

Indiener

Voorzitter

Inleiding

Vragen en
discussiepunten

Bij de JD worden alle functies democratisch verkozen, maar de
vice-functies worden door het bestuur zelf toegewezen. We zijn
godzijdank compleet als bestuur nu, dus we hebben een
vice-secretaris, vice-pennie en vice-voorzitter nodig. Aangezien vorig
bestuursjaar de benoeming van vice-vz niet op de meest optimale
manier verliep, wil ik graag in samenspraak een passende procedure
bedenken.
-

Wie wilt er vice-AS zijn (notuleren als AS ziek/zwak/misselijk
is)?
Wie wilt er vice-pennie zijn (prosus aanvragen als pennie
wegvalt)?
Wie wilt er vice-vz zijn (avonden openen als VZ er niet is)?

Besluiten en
vervolgafspraken

Vice-AS
Organisatie wordt vice-AS.
Vice-penningmeester
Voorzitter want heeft ervaring als penningmeester.
Vice-voorzitter
Meerdere mensen vinden het leuk, er wordt anoniem gestemd.
Secretaris wordt vice-voorzitter.

C.

Kerstdiner

Indiener

Secretaris

Inleiding

Gebleken uit vorige vergadering is dat iedereen graag een
kerstdiner zou willen organiseren. Veel enthousiasme

Vragen en
discussiepunten

-

Hebben wij als bestuur een bepaald idee bij de invulling
hiervan?
Hoeveel geld mag het kosten?

Besluiten en
vervolgafspraken

Over laten aan de borrelcommissie.
Er mag maximaal 5 euro per persoon bijgedragen worden door de
JD Amsterdam.

D.

Jaarplanning LB 2018-2019

Indiener

Voorzitter

Inleiding

Het LB heeft de jaarplanning voor 2018-2019 zeer beknopt in één
plaatje gepresenteerd. Naast dat deze heel karig is, is deze wel
handig omdat bijvoorbeeld het kaderweekend in April en de datum
van het zomercongres er in staan. Deze is als bijlage 1 bijgevoegd.

Vragen en
discussiepunten

-

Besluiten en
vervolgafspraken.

Waar vinden we dat we absoluut allemaal aanwezig moeten
zijn?
Welke zijn “ter kennisname”?

6 oktober congres D66: geval heel graag maar hoeft niet.
12-14 oktober kaderweekend verplicht voor iedereen.
9-11 november introweekend: geval heel graag maar hoeft niet.
1-3 februari wintercongres iedereen erbij.
5 april Buiten Bubbel Borrel verplaatsen, naar laatste van de
maand. Iedereen erbij.
13-14 april kaderweekend iedereen erbij.
18 mei debattoernooi niet verplicht maar zeker goed om te gaan.
14-16 juni zomercongres, iedereen erbij.
12-14 juli verenigingsweekend, mensen moeten komen. Kijken
tegen die tijd wie.
7 september September Congres, iedereen erbij.

12. W.V.T.T.K.
Niet van toepassing.
13. Rondvraag
Secretaris w
 illen wij ook overal langs als bestuur?
Gaan we het dit weekend over hebben.

14. Afsluiting en volgende vergadering
Afsluiten 22:09 uur, volgende vergadering bij Penningmeester.
15. Afsprakenlijst

Uit overleg
datum

Taak

Wie?

Datum klaar

13-09-2018

Technische innovatie
werkgroep peilen voor
eerste activiteit

Penningmeester en
organisatie

20-09-2018

13-09-2018

Whatsapp groep aanmaken
voor borrelcommissie

Politiek en organisatie

17-09-2018

13-09-2018

Stukje schrijven voor de site

Iedereen

voor 25-09-2018

13-09-2018

Leden peilen en warm
maken voor het congres
team

Organisatie

27-09-2018

13-09-2018

Plannen voor congres
neerleggen bij het LB

Voorzitter en politiek

27-09-2018

13-09-2018

Tikkies eruit

Voorzitter

voor 17-09-2018

13-09-2018

Bericht over D-cafe eruit
gooien

Profilering

17-09-2018

13-09-2018

Promoten van nieuwe leden
borrel

Penningmeester

21-09-2018

13-09-2018

Stelling maken voor
Randstad debat

Iedereen

14-09-2018

13-09-2018

Promotekst op de site - Rob
Jetten

Secretaris

voor 17-09-2018

13-09-2018

Beleidsplan schrijven

Iedereen

voor 18-09-2018

13-09-2018

Beleidsplan versturen naar
leden

Secretaris

18-09-2018

