Notulen Algemene Ledenvergadering
Jonge Socialisten Arnhem-Nijmegen 5 februari 2019
Locatie: Grand Café Metropole, Steenstraat 68 te Arnhem
Tijd: 19:30 uur
Aanwezigen: Jan Daenen, Stijn Slaats, Lotte Dekker, Simon Putman, Friso Ages, Giovanni
Meijer, Casper Smeets, Sander Dumas, Thijs van Geerenstein, Pelle Depla, Jordy Oomen
en het bestuur: Roelof Jansen, Sam Groenendijk, Lotte Demarteau, Ricardo Brouwer.

1. Opening door voorzitter
Lotte opent de vergadering om 19:45 uur.

2. Vaststellen agenda
Roelof stelt vraag over Wvttklhbtqiap. Giovanni merkt op dat er nog een C voor cisgender bij
moet. Agenda wordt vastgesteld met toevoeging van Mededelingen als agendapunt 4.

3. Vaststellen notulen ALV 18 oktober 2018
Sam merkt op dat de notulen een goed beeld geven van de vorige vergadering. Lotte heeft
ze niet gelezen bekent ze. Notulen worden vastgesteld.

4. Mededelingen
Geen mededelingen.

5. Bestuursverantwoording
Lotte neemt ons mee langs de georganiseerde activiteiten. Het is goed gegaan, inhoudelijke
sterke activiteiten met veel gezelligheid. Opkomst kan beter. We doen veel moeite en doen
ook ons best dit te verbeteren. Er zijn geen vragen over de georganiseerde activiteiten.
Lotte brengt de komende activiteiten onder de aandacht. Jan vraagt zich af wat de Arnimma
Academy is. Lotte geeft toelichting: is een scholingstraject van verschillende avonden waarin
verschillende politieke stromingen aan bod komen. Jan vindt dit een goed idee.
Giovanni vraagt of er leuke sprekers zijn die we kunnen verwachten. Lotte vertelt dat er
leuke sprekers gezocht worden, nog geen garanties over de namen. Friso biedt hulp aan
voor de thema-avond over Europa. Lotte gaat dit aankaarten in de volgende
bestuursvergadering.
Giovanni vraagt zich af of het goed gaat met minder bestuursleden. Lotte antwoordt dat het
goed gaat, ondanks de drukke agenda’s van verschillende bestuursleden. Communicatie
gaat wel vlotter met een klein team. Nadeel is dat iedereen wel veel meer moet doen en
meer taken heeft.

Ricardo geeft toelichting over de zoektocht naar een ander bestuurslid. We kunnen extra
handen gebruiken in een jaar met vier verkiezingen.
Thijs komt binnen.
Roelof geeft toelichting op Simon’s vraag of alle bestuursleden het nog leuk vinden en zin
hebben in de verkiezingen. Roelof: ja – kent nog niet veel mensen binnen partij. Ricardo: ja –
campagne Gelderland kost wel veel tijd en energie. Sam: ja – tweede termijn
penningmeestersschap erg leuk. Lotte: ja – gezondheid laat het soms afweten, maar ze
heeft er veel zin in.
Simon complimenteert Sam met zijn inzet en stelt een voorstelrondje voor, omdat nog niet
iedereen elkaar kent. Simon trapt deze ook af en iedereen stelt zich voor.
Pelle en Jordy komen binnen tijdens het voorstelrondje en stellen zich na Jan voor.

6. Jaarrekening 2018
Sam licht de jaarrekening, zoals bijgevoegd bij de notulen, toe. Dit jaar eerste jaar dat we
geen budget kregen van het LB, maar vooral op basis van projectsubsidie moeten werken.
Pelle vraagt zich af of de €510,53 van de reserve is afgegaan door miscommunicatie. Sam
licht toe dat dit niet helemaal is zoals hij dat nu zegt. Pelle vraagt zich af of we de
miscommunicatie eruit gaan werken, Sam stelt dat dat wel de bedoeling is en ook ons doel.
Stijn vraagt of er geen reiskosten zijn gedeclareerd en waarom deze wel zijn begroot. Sam
vertelt dat niemand reiskosten heeft gedeclareerd.
Giovanni vraagt zich af of het niet declareren van reiskosten komt doordat het bijvoorbeeld
niet op de website staat dat dit kan. Sam zegt dat we dit niet op de website hebben, maar het
bestuur communiceert dit actief naar leden die dit nodig hebben. Lotte vertelt dat het
overgrote deel van deze leden dit weet.

7. Begroting 2019
Stijn vraagt waarom er wederom reiskosten zijn begroot. Sam zegt dat we nieuwe leden
hebben en verwachten dat ze komen en mogelijk willen declareren. Hier wil hij rekening mee
houden.
Sam licht de begroting toe. Giovanni vraagt zich af of het geld van PvdA Arnhem ook daar
besteedt moet worden. Sam zegt dat dit het geval is, we kijken ook bij PvdA Nijmegen. Pelle
vraagt of het gewest ook benaderd wordt. Lotte en Sam vertellen dat we hiermee bezig zijn.
Pelle vindt het een goed idee dat er €1240,- begroot is voor een politieke actie; de fietsactie.
Hij vraagt zich af waarom er niet meer acties begroot zijn. Sam zegt dat dit de informatie is
die we nu hebben. De fietsactie is ludiek, dus hij sluit niet uit dat er nog acties komen.
Pelle vraagt hoe het zit met de bankkosten. Die zijn op de jaarrekening wat hoger dan
begroot. Sam licht dit toe.
Giovanni vraagt bij welke bank we zitten. Dat is de Rabobank, gezien de PvdA. Giovanni
vraagt of we dat kunnen veranderen. Sam zegt dat hier actief voor gelobbyed wordt door
hem. Pelle zegt dat hier een motie voor is geweest op het congres. Het blijkt helaas niet
mogelijk gezien de grote hoeveelheid rekeningen. We worden eigenlijk gegijzeld door de
Rabobank.

Giovanni vraagt zich af, nu er iemand in het bestuur zit die bij het ROC werkt, wat daar
mogelijk is qua staan op introductiemarkten et cetera.
Stijn oppert om een kascommissie in te stellen, gezien deze er nu niet is. Wordt nu niet
gedaan.
De jaarrekening en de begroting worden vastgesteld.

8. Bestuursverkiezing
Sander Dumas stelt zich uitgebreid voor en licht zijn kandidatuur toe. Sander wordt per
acclamatie verkozen tot nieuw algemeen bestuurslid.

9. Rondvraag/wvttklhbtqiap
Roelof vraagt zich af of financiële stukken nu inzichtelijk gemaakt worden door ons. Hier is
niets over besloten. Simon merkt op dat het een ongewone werkwijze is en dat een
kascontrolecommissie hier wel uitkomst in biedt. Pelle oppert om bij de volgende
bestuursverkiezing het bestuur te vragen om vacatures op te stellen voor deze commissie.
Simon merkt op dat die handeling formeel nu ook al kan. Er wordt een schriftelijke stemming
gedaan. De stemcommissie bestaat uit Jordy en Friso. Er zijn 13 stemmen uitgebracht
(overeenkomend met het aantal stemgerechtigen); 11 voor en 2 tegen. Er wordt besloten dat
de te benoemen kascontrolecommissie uit minimaal twee personen bestaat. De commissie
wordt ingesteld tot de volgende ALV waar de jaarrekening wordt behandeld. Giovanni, Simon
en Pelle worden de kascontrolecommissie. Per acclamatie worden ze aangenomen.
Friso meldt dat er volgende week woensdag 13 februari vanuit JS Internationaal een activiteit
plaatsvindt. Hij geeft hier informatie over en nodigt alle leden uit.
Jan vraagt of iedereen 23 februari aanwezig is. Het antwoord is ja. Roelof complimenteert
het bestuur. Peter sluit zich hierbij aan.

10. Afsluiting
Lotte sluit om 20:58 uur de vergadering.

