Notulen verkiezings-AAV

18-06-2018 te Nijmegen, Café de 4Heeren

Afdelingsvergadering 18-06-2018
Jonge Democraten Arnhem Nijmegen
Notulen door: Matthijs Paul, Marit Gorissen
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 18 juni 2018
19:45 – 22:00
Café de 4Heeren, Nijmegen.

20:00 Opening AAV
Benoeming Technisch Voorzitter: per acclamatie aangenomen
Installatie Stem- en Notulencommissie: per acclamatie aangenomen
Vaststellen Agenda 18-06-2018
Jasper: We zouden eigenlijk een nieuwe SoCo moeten instemmen, maar er is te weinig
tijd om nu nog de twee kandidaten voor te stellen en de SoCo te kiezen. Graag zouden we
de verkiezing van de SoCo verplaatsen naar de AAV van september. We hebben dan wel
een incomplete SoCo tot aan september.
TV: Dit voorstel wordt voergenomen
Wimer: Ik heb nog enkele amendementen toegevoegd die niet opgenomen zijn in de
presentatie bij de voorgestelde AR-wijziging van Auke, Gun de Secretaris een beetje rust.
Ik zal deze mondeling toelichten
De agenda is per acclamatie aangenomen
Vaststellen Notulen 14-05-2018: per acclamatie aangenomen
Mededelingen:
Geen mededelingen vanuit bestuur

Bestuursverantwoording
Wimer Heemskerk
Namens het hele bestuur, enorm bedankt voor het hele jaar. We zijn met een hoge
missie begonnen, welke we deels waar hebben kunnen maken en deels niet. Zo viel de
campagne zwaarder dan we verwacht hadden. Daarentegen hebben we ook veel dingen
wel kunnen bereiken, zoals een vaste locatie in Arnhem en de vele politieke acties. We
hebben veel nieuwe leden mogen verwelkomen en er zijn veel leuke activiteiten
georganiseerd.
Als voorzitter heb ik me bezig gehouden met het team, met aandacht voor de individuele
bestuursleden. De uitdaging van twee nieuwe bestuursleden in januari is naar mijn
mening goed aangepakt. Helaas heeft Daniel het bestuur moeten verlaten, maar ik ben
van mening dat we dit met elkaar goed hebben opgepakt.
De banden met D66 Arnhem en D66 Nijmegen zijn goed aangehaald en ik hoop dat we
dat als afdeling volgend jaar kunnen voortzetten. Daarnaast hebben we ons gezicht ook
goed kunne laten zien aan de JD op landelijk niveau.
V: Ingeborg: Wat wil je volgende periode anders doen of voortzetten?

A: Voor mezelf was het te druk, dus ik zal beter met mijn tijd om moeten gaan. Ik heb
ook geleerd waar mijn kwaliteiten wel en niet liggen. Ik heb veel bijgeleerd. Het belang
is weten waar je je als afdelingsbestuur op wilt focussen, voor mij zijn dat de leden.
V: Maarten: Waar zat de drukte in? Waren dat je nevenfuncties of was het het bestuur
an sich?
A:
V: Zouden dingen wel gehaald zijn als je geen portefeuillehouder was geweest?
A: Nee, dat denk ik niet. Het lag aan de druk van de stage

Auke van Wersch
Ik vond het leuk om naast mijn secretariële taken ook wat organisatorisch binnen het
bestuur te doen, wat geresulteerd heeft in een symposium over privacy. We hebben als
afdeling een tijd geen secretaris gehad, waardoor veel taken niet uitgevoerd werden. Ik
heb geprobeerd hier meer overzicht en regelmaat in te krijgen. Naar mijn weten heb ik
alles naar behoren uitgevoerd. Daarnaast was er een goede en fijne samenwerking met
de andere bestuursleden.
V: Daniel: Hoe ga je ervoor zorgen dat er niet opnieuw kandidaten worden verkozen die
geen lid zijn?
A: Ik zal zorgen voor een goede overdracht voor Bas.
Jordy Broekmeulen
Inhoudelijk-financiële vragen kunne straks gesteld worden bij het financieel blok. Ik ben
in januari aangesloten in het bestuur, waardoor de begroting al gemaakt was, welke ik
overgenomen heb. Het is met het afgelopen half jaar goed afgegaan. Wel heb ik geleerd
dat ik beter contact had kunnen hebben bij al langer lopende projecten.
Naast het vervullen van de penningmeesterfunctie heb ik me ook ingezet voor een
actieve vereniging, wat onder andere zich geuit heeft in het gezelligheidsteam en
Twinning
V: Maarten: Op het congres hebben we gehoord dat er op landelijk niveau bezuinigd
moet worden. Hoe zie jij dat er komend half jaar bezuinigd kan worden
A: Wat je zo zal zien op de begroting is dat er nog best wat geld in de kas zit, wat we
waarschijnlijk wel gaan overhouden. Naast de eigen bijdrage van de leden, hebben we
ook veel projectsubsidies mogen ontvangen om de kosten te dekken. We kunnen in de
komende tijd meer teren op het geld wat we zelf nog overhebben.
V: Maarten: Wat is de reden dat jij een deel van de social media op je hebt genomen?
A: Daniel: Jordy vond het heel leuk om te doen en ik had op dat moment weinig
verstand van Instagram.
V: Daniel: Aan het begin van dit kalenderjaar ben jij in functie getreden. Zou jij
aanraden om de volgende penningmeester een periode van een half jaar te geven? Op
deze manier kan de penningmeester wel meewerken aan de begroting en ook uitvoeren.
A:Beide constructies hebben zo hun voordelen en nadelen. Het belangrijkste is dat er
een goede overdracht is, zodat je op de hoogte bent van alle lopende projecten.
V: Je hebt het niet als nadeel ervaren dat je niet hebt kunnen meeschrijven aan de
begroting waarmee jij nu werkt?
A: Gedeeltelijk wel, maar ik kijk er ook erg naar uit om een eigen begroting te gaan
maken voor komend jaar.
V: Jasper: Hoe heb je het contact met de KasCo ervaren?
A: Goed. We hebben zowel fysiek afgesproken als via de telefoon gecommuniceerd. Er is
een bonnencontrole geweest en waarschijnlijk gaan we in september nog samen zitten..

Thomas Vissers:
Ik heb een uitgebreide bestuursverantwoording gemaakt, waarin alles staat. In het begin
van het jaar ben ik uitgegaan van 5 pijlers. Over mijn kerntaken ben ik tevreden, elke
week hebben we mooie en diverse activiteiten kunnen neerzetten. Daarnaast ben ik
bezig geweest met algemene bestuurstaken en gedeeltelijk met scholing en promotie. Ik
heb veel geleerd dit jaar, wat ik graag wil toepassen en uitbreiden in mijn nieuwe
beoogde functie.
V: Maarten: Is het gelukt om je meer te focussen op het MBO?
A: Ik zie dat meer als een taak van het gehele bestuur. Het was moeilijk om contact te
krijgen, omdat de infrastructuur binnen MBO-scholen minder aanwezig is dan op HBO- of
WO-instellingen. We zijn bezig met een activiteit op het ROC en met het opzetten van
een intromarkt. In Arnhem is er ook contact met een organisatie die actief zijn met
Mbo’ers.
V: Is er animo voor bij ROC’s en onder Mbo’ers zelf?
A: Ja die ligt iets lager maar dat ligt niet aan de mensen op het MBO, dat is omdat ze
minder politiek gestimuleerd worden.
V: Daniel: Hoe zie je de bezuiniging voor je met de verschillende grote projecten in het
oog?
A: De meeste activiteiten zijn kosteloos, de kosten zitten in de grote dingen. Daar kan je
projectsubsidie en ledenbijdrage voor vragen. De kosten zitten in principe niet in de
organisatie
V: Hoe denk je dat we de kosten van de verkiezingen kunnen opvangen?
A: We moeten kritisch blijven kijken naar wat je waaraan wilt uitgeven
V: Jasper: Je hebt het druk gehad met wekelijkse activiteiten. Wat wil je je opvolger
meegeven om te voorkomen dat het te druk is?
A:Het belangrijkste zijn de kerntaken. Zelf heb ik ervoor gekozen om er meer naast te
doen, maar dat hoeft natuurlijk niet.
Marten Porte
Het is druk geweest, mede door mijn rol in de USR en in de Gemeenteraadsverkiezingen.
De kerntaken zijn gelukt maar de extra taken hadden meer aandacht kunnen hebben.
Het politiek team liep redelijk. Ook de begeleiding naar congressen liep goed. De
Twinning loopt goed en het regiocongres ging ook goed. Ik had echter wel graag meer
tijd gehad voor de pers.
V: Maarten: In je bestuursverantwoording staat dat de pers is achtergebleven. Hoe zie
je daar verbetering in?
A: Het punt is dat je er tijd voor moet hebben omdat je er snel bij moet zijn. Halverwege
de week beginnen met een artikel is te laat om actueel te blijven. Ik hoop dat een nieuw
bestuur daar meer tijd voor heeft.
V: Zouden we moeten uitkijken naar iemand die pers daadwerkelijk opneemt in een
portefeuille?
A: Persoonlijk vind ik dat het hoort bij de functie politiek, maar het nieuwe bestuur moet
kijken wie welke competenties heeft.
V: Jasper: Hoe zie jij jouw rol in de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s en
onderhandelingen in Nijmegen en Arnhem?
A: in Nijmegen ben ik actief betrokken geweest bij de totstandkoming van het
programma. In Arnhem waren de contacten minder. Ik heb helaas geen rol gehad in de
onderhandelingen want dat wilde D66 niet.
V: Daniel: Hoe zie jij je rol in het RPP?

A: We zijn met een schone lei begonnen. Daar ben ik blij mee, echter is er niet veel
bijgekomen.
V: Rik: Wat is RPP?
A: Regionaal politiek programma.
Merel Peereboom
Het was een snel halfjaar, waarin ik verschillende taken op me heb genomen als
algemeen bestuurslid om zo de taken van de rest van het bestuur te verlichten. Het
scholenproject gaat af en toe moeizaam, omdat ik achter andere PJO’s moet aan gaan,
wat vertraging opleverde
V:
A:
V:
A:

Daniel: Is de samenwerking met andere PJO’s noodzakelijk?
Ja, scholen vragen altijd om meerdere PJO’s voor projecten
Zou een PJO-koepel de druk van dit soort projecten verlichten?
Wimer: Daar hebben we het voer gehad, maar dat gaat niet gebeuren

Patrick van der Heijden
Afwezig
Motie van orde: Jasper: Ik heb wel vragen over de promotie. Bij wie kan ik die stellen?
Wimer en Daniel zullen de vragen voor zover mogelijk beantwoorden.
V: Maarten: Daniel, kun je ons iets vertellen over de promotoe die onder jou gebeurd is?
A: Daniel: De overdracht was lastig, maar we hebben een goede RU intro gedraaid. Op
Facebook zijn er veel volgers bijgekomen. We hebben een mooi bedrag overgelaten voor
mijn opvolger. Chocomelk acties waren goed, daar zou een volgend bestuur kunnen
nadenken of ze dat meer op het MBO willen doen.
V: Maarten: oe kijk je aan tegen promo rond de verkiezingen?
A: Daniel: Ik was zelf kandidaat in Cuijk, dus ik heb veel voor mezelf gedaan. Als JD
hebben we een enkele acties opgezet. Dit was een bewuste keuze omdat we de
samenwerking met D66 goed wilden houden. We mogen tevreden zijn.
V: Ingeborg: Heb je het promoteam goed benut?
A: Daniel: Nee. Het promoteam was in het begin niet functioneel en we zijn op zoek
gegaan naar nieuwe leden voor dit team. Zelf heb ik er te weinig energie in gestoken.
Nog complimenten aan Ingeborg voor haar werk binnen het team.
V: Jordy: Hoe zit het precies met de uitgaven bij de promotie?
A: Het is mij overkomen dat ik te weinig geld had dus heb nu geld overgehouden. Dat is
nu gunstig.
V: Jasper: Kun je een korte update over het zomeroffensief geven?
A: Wimer: kraampjes zijn gereserveerd ern er ligt een scheman, maar de specifieke
invulling moet overlegd worden met het nieuwe bestuur. Dit willen we snel op orde
hebben.
V: Maarten: De bestuursverantwoording van Patrick klopt niet. Hoe kan dit?
TV: Dit kunnen we op dit moment niet beantwoord krijgen, we gaan door
V: Rik: Het valt me op dat Patrick weinig aanwezig is.
TV: Wimer is hier niet de persoon voor om dit toe te lichten
V: Rob: Wie wordt er verantwoordelijk voor het zomeroffensief?
A: Wimer: Patrick gaat dit doen in overleg.

Motie van Orde: Thijmen: Kunnen we de pauze inkorten of schrappen?
TV: Nee, maar we gaan strenger op de tijd letten. We doen de pauze na het
verkiezingsblok.
Motie van Orde: Maarten: We hebben een secretaris promotie met een bepaalde
termijn. Nu is er ook iemand verkiesbaar. Hoe zit dat?
Wimer: De huidige secretaris promotie is aangesteld tot september

Verkiezingsblok
Motie van orde: Daniel: uitslagen genoemd.
Stemmen worden voorgelezen

Voorzitter
Wimer Heemskerk: Afgelopen jaar heb ik het voorzitterschap met plezier vervuld. Delen
van onze visies hebben we kunnen waarmaken, delen niet. De ervaring die ik afgelopen
jaar heb opgedaan zou ik graag willen toepassen en uitbreiden in een nieuw
bestuursjaar. Ik wil meer gaan focussen op de politieke output en het activeren van
leden.
Motie van Orde: Jasper: Wanneer komt het SoCo-advies?
TV: Motie wordt aangenomen, het advies laten we nu uitspreken.
SoCo: Japser. …
V: Thijmen: Je wilt na een half jaar kijken of je nog doorgaat, waarom kandideer je je
voor een jaar?
A: In principe ga ik voor een jaar. Als er andere mensen zijn, dan wil ik die willen kans
geven
V: Rob: Ga je volgend jaar genoeg tijd hebben als fractievoorzitter en voorzitter van JD
Arnhem-Nijmegen?
A: De taken die me dit jaar veel tijd hebben gekost, vervallen nu grotendeels
V: Maarten: Wanneer is dit jaar een geslaagd jaar?
A: Belangrijst als we nog 7 bestuursleden aan het eind van de rit hebben die het goed
hebben gedaan.
V: Daniel: Wil je als fractievolger JD standpunten vertegenwoordigen?
A: Nee

Algemeen Secretaris
Bas Smit: Ondanks dat ik vandaag erg dood ben, heb ik veel zin om aan de slag te gaan
als algemeen secretaris. Ik zou graag de social media strategie uitbreiden, zodat de
afdeling meer in de spotlight komt te staan in aanloop naar de verkiezingen in het
voorjaar van 2019.

SoCo: Japser:
V: Daniel: Je hebt al een bestuursfunctie, nu staat in het HR dat dit niet te combineren
is?
A: Bas: Volgens mij kan dat wel gewoon
Motie van Orde: Wimer: het bestuur wordt pas in september ingesteld, dus we moeten
dan kijken.
A: Mocht het niet verenigbaar dan stap ik op bij het ander bestuur.
V: Daniel: Hoe wil je precies met de promotie omgaan? Wil je het overnemen van de
secretaris promotie of wil je die ondersteunen?
A: Dit kan hand in hand gaan, het is geen eenmansbestuur. Ik draag graag bij aan het
werk van de secretaris promotie in de vorm van ondersteuning.
V: Thijmen: Je schiet in de stress bij onvoorziene omstandigheden, hoe zie je dit in
bestuur?
A: Ik zie dit niet perse als een probleem. In een team heb je meerdere verschillende
personen nodig en je werkt als één team.
V: Maarten: Hoeveel slagen per minuut haal je?
A: Geen idee, maar ik kan wel notuleren
V: Marten: Ik hoorde je zeggen dat je geen betaalde Facebook-promotie wilt, want dit
werkt niet. Zou je hier een korte toelichting op kunnen geven?
A: Het algoritme wat Facebook gebruikt zorgt er voor dat als je minder dan 200 euro
betaalt voor een advertentie, dat het bereik erg klein is. Ik wil inzetten op dat mensen
berichten gaan delen.
V: Daniel: Facebook werkt niet meer goed als promotiekanaal. Wat wil je hieraan doen?
TV: Dit onderwerp hoort bij promotie, niet bij de secretaris
V: Maarten: Hoe ga je zorgen dat interne leden goed geïnformeerd blijven?
A: Afgelopen jaar werkte Facebook goed, maar mogelijk moeten we dus een alternatief
gaan zoeken. Dat kan via mailcontact of via een ander medium
Secretaris Organisatie
Manon Harte: Ik ben nog niet heel bekend binnen de afdeling en ben pas een half jaar
actief, sinds mijn afstudeerstage bij D66 Arnhem. Ondanks dat ik uit Nijmegen kom, is
een van mijn doelen om Arnhem meer te betrekken bij de afdeling. Daarnaast wil ik
meer gaan werken met input vanuit de leden, om zo een beter aanbod te creëren.
SoCo:
V: Daniel: Je wilt het werk van Thomas voortzetten, op welke manier wil je dat gaan
doen?
A: Ik wil vooral meer weten wat er speelt bij de leden, Dat wil ik gaan bereiken door
meer op een informele manier het gesprek aan te gaan
V: Daniel: Hoe zou je Arnhem meer willen betrekken?
A: We hebben sinds kort een locatie in Arnhem. Misschien dat er wat vaker in Arnhem
een activiteit wordt georganiseerd.
V: Merel: Is die extra activiteit in Arnhem dan in plaats van een activiteit in Nijmegen of
wordt het een extra activiteit?
A: In principe gaan we dat op de maandag houden, dus dan worden het twee activiteiten
in Arnhem.

V: Auke: Komen er meer activiteiten op het rechtervlak?
A: Daar heb ik geen antwoord op
V: Maarten: Welke ervaringen neem je mee uit je verenigingswerk bij je
studievereniging en bij Apeliotes? En hoe wil je werkgroepen gaan gebruiken voor
activiteiten?
A: Vanuit mijn werk bij mijn studievereniging weet ik waar eventuele stressfactoren
zitten en hoe ik hiermee om moet gaan. Over de tweede vraag kan ik nog weinig
zeggen, want daar noet het gesprek nog aangegaan worden.
V: Ingeborg: Je stelt stellig dat Arnhem twee activiteiten per maand gaat krijgen. Hoe
wil je dat doen met de balans van ledenaantallen tussen Arnhem en Nijmegen?
A: Het is ook een beetje een vicieuze cirkel in mijn opzicht. Om die te doorbreken moet
Arnhem ook meer aanbod krijgen. Misschien kunnen we juist een grotere activiteit naar
Arnhem brengen.
V: Zijn er ook andere manieren om Arnhem meer aandacht te geven zonder dat de
activiteit van de Nijmeegse leden geschaad wordt?
A: Actiever benaderen van alle leden om naar alle activiteiten te gaan.
V: Bas: Heb je al ideeën voor activiteiten rondom de verkiezingen?
A: Ik zit er aan te denken om bij de Europese verkiezingen een reis naar Brussel te
organiseren. Ik weet niet in hoeverre dat haalbaar is op financieel gebied, maar we
kunnen altijd kijken wat de mogelijkheden zijn.
Secretaris Politiek
Thomas Vissers: Lees vooral mijn kandidaatsformulier, daar staat alles in. Toevoeging is
dat ik graag actief betrokken wil raken bij de verkiezingen voor de provinciale staten.
SoCo:
V: Daniel: Je wilt het RPP uitbouwen, wat zijn precies je ideeën hierover?
A: Ik wil een sterk mandaat voor de standpunten, om zo ook naar buiten te laten zien
dat we serieus bezig zijn. Dit kan via gesprekken en moties, die door het jaar heen
plaats vinden.
V: Jasper: Vind je het lastig om kort en bondig te blijven?
A: Schrijven is iets anders. In mijn kandidaatsformulier wijd ik uit zodat je weet wat
mijn visie is.
V: Maarten: Hoe let je op de kwaliteit van moties? Hoe is je visie op perstaken en dat
uitingen de doelgroep bereiken?
A: Ik wil strenger op de teams zitten: vrijblijvendheid is niet hetzelfde als vrijwilligheid.
We moeten snel gaan inspelen op lokale zaken, en in andere media, zoals Facebook en
misschien bladen zoals Vox (van de Radboud Universiteit)
V: Bas: De ideeën zijn mooi, maar durf je ook tegen D66 in te gaan?
A: Zeker, wij zijn geen D66.
Secretaris Promotie
Marijn ten Hagen: Ik ben nog niet heel lang actief, maar wel enthousiast. Ik wil vooral
gaan kijken naar hoe we Arnhem beter bij de afdeling kunnen betrekken. Veel jongeren
weten niet dat ze actief kunnen worden in de poltiek bij een PJO. Ik vind dit een alstig
vraagstuk, dus wil ik eerst met het promotieteam voerleggen en kijken of we smaen met
ideeën hiervoor kunnen komen.

SoCo:
V: Thijmen: Welk bestuur heeft voorrang bij tegenstrijdige belangen, JD of D66?
A: Als er sprake is van mijn bestuursfunctie bij D66 Arnhem, kan ik voor de JD
campagne blijven voeren, wel in naam van de JD natuurlijk.
V: Ik hoor veel over de promotie bij andere functies. Zou jij eerder willen delegeren of
willen samenwerken?
A: Samenwerken. Daarbij is het ook handig om in een bepaalde situatie te overleggen
wat op dat moment het handigste is.
V: Maarten: Hoe ga je ervoor zorgen dat leden van andere afdelingen ons weten te
vinden?
A: Ik heb daar nog niet concreet over nagedacht, maar het lijkt mij dat het tijdig
plaatsen op Facebook al een goede stap is.
V: Ingeborg: Wil je, net zoals nu, elke maand vergaderen met het promotieteam?
A: Als het goed gaat, ja
V: Daniel: Hoe zit het met de verenigbaarheid van de twee besturen?
Motie van Orde: Rik: Ligt dat niet aan D66 Arnhem?
A: Marijn: Ze hebben mij gevraagd om hiervoor te solliciteren. De vraag is echter of het
gaat lukken. Tegen die tijd kunnen we dat behandelen.
V: Amy: Hoe zie jij meer mensen uit Arnhem bij het promotieteam komen?
A: Daar moeten we het over hebben in het promotieteam. Ik kom zelf ook uit Arnhem.
Scholing en Vorming
Ingeborg Spoor: Ik hou van deze afdeling en wil daarom graag nog een bestuursjaar
doen. Ik heb voor Scholing en Organisatie gekozen, omdat ik de docentenopleiding doen,
waardoor deze functie heel erg goed bij mij past. Ik zou graag veel verschillende
trainingen organiseren, maar ook de borrelcultuur is van belang, dus daar wil ik me
graag voor in zetten.
SoCo:
V: Thijmen: In het AR staat deze functie niet beschreven.
A: Wimer: Wij kunnen besluiten om een extra functie toe te voegen. Dit gaat ook om
scholing binnen de afdeling
V: Thomas: Ga je dan ook lid worden van het gezelligheidsteam?
A: Ik ben al lid!
V: Maarten: Waarom is jouw kandidatuur in principe voor een half jaar?
A: Ik wil weg kunnen als de situatie dat nodig heeft. Daarnaast kan ik een extra half jaar
doen als mij gemotiveerd voel om dat te doen.
V: Maarten: Waarom vind je langsgaan bij scholen bij jouw functie passen?
A: Het is een nieuwe functie, gericht op scholenprojecten.
V: Daniel: Ga je je contacten die je op hebt gedaan bij je opleiding gebruiken?
A: Ja zeker, ik ken veel mensen, die ik altijd kan benaderen
V: Wil je oude leden inzetten als trainers?
A: Ik denk dat een bepaalde balans tussen het bestand van oude leden en externen een
goede oplossing is.

V: Thijmen: Waar staat deze functie dan in het AR?
R: Maarten: Een voorstel vanuit het bestuur voor deze functie was chiquer geweest.
R: Auke: Er staat niks over dat in het AR.
R: Jasper: Een algemeen bestuurslid staat er ook niet in, maar hebben we wel gehad.

Financiën

Jordy Broekmeulen: Het schema laat zien dat er nog geld over is, wat te zien is aan de
percentages die ik heb toegevoegd. We hebben geen zaalhuur gehad. Daarnaast heb ik
gezelligheidsactiviteiten niet meer bij de post overige kosten neergezet.
V: Jasper: Wat houdt de winst bij de inhoudelijke activiteiten in?
A: Het symposium, waarbij we met organisatiesubsidie en ticketverkoop grotendeels
hebben kunnen financieren.
V: Maarten: Waarom noem je kopjes niet gewoon ‘kosten’ en ‘baten’? De toelichting is
incompleet en ik zie geen vergelijkbare getallen van voorgaande jaren.
A: Deze termen komen zo uit het boekhoudprogramma. De vergelijking tussen de
bedragen lijkt mij passender om aan het einde van het boekjaar te doen.
V: Daniel: waarom zijn de onderste bedragen niet gelijk?
A: Omdat we dat volledig gedekt kregen.
V: Daniel: Hoe ga je het geld opmaken?
A: Het doel is niet om het geld op te maken. We hebben veel subsidie gekregen,
waardoor we minder hebben hoeven te betalen. Dat zal de komende tijd niet zo zijn, dus
het is handig om wat geld over te houden.
V: Manon: Ik vind de termen in het schema ook onduidelijk.
A: Ik zal het meenemen in de eindejaar rekening.
V: Jasper: Ik ben het ermee eens dat we het geld niet allemaal uit hoeven te geven,
maar dit is wel de begroting waar de leden mee ingestemd zijn.
A: Dit komt door de projectsubsidies. Die hebben we hoog ingezet dit jaar en we hebben
alles vergoed gekregen, zodat we minder gebruik hebben gemaakt van ons eigen
budget.
V: Hoe zal dat komend half jaar zijn?
A: Waarschijnlijk zullen we minder subsidies krijgen door de bezuinigingen.
V: Maarten: We hebben 800 bij bestuursweekend, waarom gaan we 800 euro daarvoor
uitgeven?
A: Het gaat vooral om de huur van de locatie en het eten.

Politiek Blok
AR-Wijziging

Gun de Secretaris een beetje rust.

Onderwerp:

Indien Termijn Moties

Indieners:

Auke van Wersch

Woordvoerder:

Auke van Wersch

Betreft:

Artikel 4, lid 2

Toelichting:

Voorstellen worden heel laat ingediend en dit is geen doen.
Voorstellen kunnen tot 24 uur van tevoren

Vragen

Voor:
Marten: veel werk, dus stem voor
Jasper: het scheelt veel stress als indiensels ruimer van te voren worden
gedaan
Neutraal:
Wimer: precies 24 uur of minimaal?
A: Minimaal 24 uur van te voren
Tegen:
Daniel: Het hoort bij het werk. Je weet dat er een AAV aankomt
Maarten: Niet alles hoeft vastgelegd te worden

Motie van Orde: Wimer trekt wijzigingen in.
Instemming wordt gebracht AR-wijziging Gun de Secretaris een beetje rust.
De motie is met een overweldigende meerderheid aangenomen
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