NOTULEN ALV 08-07-2019
Aanwezig: Sander Dumas, Sam Groenendijk, Jesse Mooijman, Jesse Koops, Ivo van der Horst,
Giovanni Meijer, Gijs Kooistra, Patrick Schmiermann, Simon Putman, Pelle Depla, Casper Smeets,
Suzanne Bollen, Max van Leeuwen, Lotte Demarteau, Roelof Jansen, Ricardo Brouwer
• Opening door voorzitter
Lotte Demarteau opent de vergadering om 20:06 uur.
• Vaststellen agenda
Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
• Mededelingen
Pelle Depla meldt dat de agenda op de website niet volgens de huisstijl is. Dit is overigens verder niet
echt een probleem volgens de anderen.
De vergadering wordt enkele momenten geschorst, omdat de drankjes arriveren.
Lotte meldt dat er geen kandidaat-secretaris is en dat deze wel nodig is, gezien de statuten. We
zullen het hier over hebben bij de bestuursverkiezing.
• Vaststellen notulen ALV 05-02-2019
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld door de ALV.
• Bestuursverantwoording
Lotte vertelt over alle activiteiten van dit bestuursjaar. De actie op de Maaslijn, de campagne, de
Arnimma Academy et cetera. Er zijn vragen over het eerder stoppen van dit bestuur. Dit heeft te
maken met de stage van Sam in de VS en het vertrek van Lotte naar het LB.
Pelle Depla complimenteert het bestuur. Simon Putman sluit zich hierbij aan.
• Financiën
Sam Groenendijk meldt dat de KasCo naar de financiën heeft gekeken. Pelle, Giovanni Meijer en
Simon hebben naar de kas gekeken complimenteren Sam voor de overzichtelijkheid van de kas. Er
vielen een aantal dingen op. Er was 2500 begroot voor activiteiten. Er was 1240 euro begroot, deze
viel goedkoper uit. Er is 250% van de begroting besteedt aan activiteiten, dit werd gefinancierd door
projectsubsidie. 100 euro kwam uit afdracht. Dit is een beetje zonde, maar nu nog geen probleem.
Tip is om de volgende keer ook een begroting voor bestuurskosten te maken. Het is twee keer
voorgevallen dat er door de afdeling rekeningen betaald werden (drank/maaltijd), dit is niet de
bedoeling en de leden moeten dus wel goed blijven opletten. De target was om 85% van activiteiten
te financieren met projectsubsidie, dit is 94% geworden. Er miste 1 bonnetje van €14,50, dit is op een
uitgavepost van €2500 verwaarloosbaar. Er is wel twee keer teveel uitgegeven aan sprekerscadeau.
Er staat naar schatting rond de €300 op de rekening, dit is alleen even niet te controleren vanwege
meerdere storingen.
• Bestuursverkiezing
Er zijn drie kandidaat-bestuursleden. Sander Dumas als voorzitter, Gijs Kooistra als algemeen
bestuurslid en Casper Smeets als penningmeester.
Er is geen kandidaat-secretaris.

Giovanni Meijer vraagt aan Gijs waarom hij niet als secretaris wil, maar alleen algemeen. Gijs geeft
zijn visie waarom hij politiek secretaris wil worden.
Gijs vraagt Ricardo of hij door wil tot na de zomer, dit wil hij alleen als er geen andere optie is en dit
wel het belang van de vereniging dient.
De drie kandidaat-bestuursleden worden per acclamatie gekozen tot het bestuur.
• Stemming ingekomen motie
Ricardo Brouwer leest de ingekomen motie voor. Deze worden geamendeerd door Simon Putman en
Pelle Depla: drie keer per jaar een gezelligheidsactiviteit (A1). Gijs Kooistra amendeert: geen gratis
drankje, want dat is zonde van het geld (A2).
De indieners aanwezig, vertegenwoordigd door Giovanni Meijer, lichten de motie toe. Hij heeft zelf
gemerkt dat leden van vroeger nu niet meer actief zijn dit niet meer zijn, omdat zij een borrel
gezelliger vinden vanwege hun kennis over de politiek. Wel wil hij het amendement overnemen van
Simon en Pelle.
Gijs licht zijn amendement toe: hij blijft het zonde geld vinden. Simon reageert hierop dat hij het
voorheen ook veel geld vond, maar hij ziet nu dat het de binding dient. Het moet alleen niet meer
zijn dan één drankje. Pelle reageert dat heel veel projectsubsidie niet eens op raakt. Wanneer je dit
drankje weghaalt blijft er zoveel geld over dat we veel terug moeten geven. Er blijft nu ook geld over,
maar daar is bijvoorbeeld de nieuwe huisstijl van gefinancierd.
Lotte reageert namens het bestuur: wij denken dat het eerste drankje heel belangrijk is voor de
activiteit, voor mensen van de middelbare school of voor mensen met weinig geld. We zouden het
jammer vinden als mensen thuis zouden blijven omdat ze een drankje niet kunnen betalen.
Daarnaast wordt het ook gebruikt voor opkomstbevordering: mensen voelen zich meer welkom als je
hen een eerste drankje aanbiedt.
De indiener van A2 krijgt een tweede termijn: hij heeft het idee dat er weinig steun is, maar wil het
wel ter stemming brengen. Er wordt gestemd door middel van hand opsteken. Er zijn drie mensen
niet stemgerechtigd.
Het amendement wordt verworpen.
Max van Leeuwen doet verder geen toelichting in de tweede termijn. Pelle licht toe dat hij de motie
gezeik vindt om het zeiken, er zijn namelijk meerdere gezelligheidsactiviteiten geweest en daar
waren de indieners ook niet aanwezig. Lotte reageert namens het bestuur: wij zijn tegen de motie.
We hebben meerdere sociale activiteiten gehad en om dit vast te leggen is overbodig. De afdeling is
prima in staat dit zelf te regelen.
De motie komt ter stemming. De indieners verzoeken om schriftelijk te stemmen, de benodigde 25%
wordt niet behaald en er wordt per hand opsteken gestemd.
De motie wordt verworpen.
Simon Putman brengt een punt van orde in betreffende de KasCo. Hij treedt af al lid van de KasCo. Er
is niet besloten dat de KasCo uit drie personen moet bestaan. Lotte zet de verkiezing open voor
geïnteresseerden, bij geen belangstelling houden we twee aan.

Ricardo meldt dat hij aanblijft tot de volgende ALV, omdat er geen belangstellenden zijn. Hij meldt
ook dat hij dan sowieso af zal treden.
Roelof en Lotte stellen zich kandidaat voor de KasCo. Zij worden per acclamatie benoemd.
• Rondvraag/wvttk
Bij de WVTTK wordt afscheid genomen van het bestuur. Lotte bedankt de bestuursleden en geeft een
korte samenvatting van het jaar. Ze geeft cadeaus aan de scheidend bestuursleden. Sam neemt het
woord namen het scheidend bestuur en spreekt lovende woorden over haar. Namens het
scheidende bestuur biedt hij haar een cadeau aan.
Giovanni Meijer vraagt af hoe er gezorgd gaat worden voor een vrouwelijke* secretaris. Sander
antwoordt dat het nieuwe bestuur dit gaat doen door vrouwelijke* bestuursleden actief te
benaderen. Gijs oppert om vooral ook nieuwe vrouwelijk* leden aan te trekken. Casper antwoordt
dat vrouwen niet zomaar zullen komen en dat hij er wat dat betreft wel een hard hoofd in heeft.
Ricardo meldt dat hij behalve vrouwen ook mensen met een andere culturele achtergrond et cetera
willen hebben. De PvdA is divers, maar hoe inclusief zijn we? Daar kan de JS wat mee.
Roelof vraagt zich af hoe het contact met PvdA Nijmegen blijft nu hij vertrekt. Dominique vraagt
hetzelfde voor PvdA Arnhem. Ricardo licht de te komen pilot toe. Gijs licht ook zijn plannen toe hoe
hij de politieke banden wil aanhalen met lokale fracties.
Pelle meldt dat JS Arnhem-Nijmegen het recht heeft om bij de fractievergaderingen aanwezig te zijn.
Sam meldt dat er op de website van PvdA Wageningen nog bestuursleden op de website heeft staan
van JS Wageningen. Wat hiermee te doen? Lotte meldt dat het niet netjes is om dit te bespreken nu,
maar er moet een gesprek komen met het nieuwe bestuur en het landelijk bestuur.
Giovanni Meijer geeft de complimenten aan de voorzitter van de ALV.
• Afsluiting
Lotte sluit de vergadering om 21:32 uur.

