Notulen Alv 08/02/18
Opening: 20:28
Notulen: Regelnummers meenemen in de notulen.
Maarten completeert de notulen van de vorige ALV.
Mededelingen:
14 februari: stakingsactie, JS wil de dag voor de staking cadeautjes uitdelen aan
de leraren van meerdere scholen in Groningen. Lodewijk komt de 14e ook en de
JS graag een bijdrage hieraan willen leveren.
Kom op date met Lodewijk!
Maarten verzoekt of er een mededeling komt.
Julian geeft aan dat dit er komt.
13 februari: linkslullen.
Rolf: wat doen jullie dan? (met betrekking op LL)
Julian geeft uitleg over het concept LL.
Julian vraagt of er mededelingen zijn,
die zijn er niet.
Kas verslag:
Maarten: het was niet heel spannend, paar slordigheden maar die zijn
gecorrigeerd
In verband met contant betalingen moet er iets veranderen. Er is een voorstel
voor geschreven.
Julian: statiegeld komt vanaf 2018 in de boekhouding.
Henk-Jan is toegevoegd aan de kasco.
Resultaatrekening:
Nico: er is weinig geld over, komt nog wat binnen, bedragen verschillen nog al
Er zijn geen extra lasten bijgekomen.
Julian geeft aan dat er minder geld vanuit de PvdA binnenkomt.
Maarten: grote post overige, wat wordt daaruit betaald?
Nico: verschillende uitgaven hebben geen vaste post, dus daardoor veel overige.
Deze ruime post kan specifieker en hier wil ik ook wat aan gaan doen.
Maarten: door de krimp van de PvdA is de overige post naar verhouding vrij fors,
hierdoor graag wat specifieker.
Lise: hoe zit het met de LL kosten
Julian kosten zijn gelijk verdeeld over de verschillende PJO’s
Rico? was dit begroot voor 2017? (LL)
Julian: Ja dat was het

Begroting:
Nico: bedragen zijn vrijwel hetzelfde met vorig jaar.
Afdracht JS landelijk wordt minder. Dit proberen te compenseren door de huur
te laten vergoeden.
GPJK heeft nu andere regeling met betrekking tot declareren , maar niet heel veel
verschil met voorafgaande jaar.
Rolf: wat voor opening is het politieke seizoen?
Julian: Grote activiteiten in het verleden,
proberen dit ook met JS landelijk samen te doen in verband met de aftrap van de
verkiezingen wat in september de planning staat.
Lise: commissie kosten zijn vrij ruim begroot.
Er is een kascommissie, KEI-commissie, activiteiten commissie.
Dit gezamenlijk brengt flinke kosten met zich mee.
Rico: Wat doen jullie met de hok post?
Julian: onvoorziene kosten.
Rolf wat betekent het kopje sponsering?
Nico: aanwezigheidsactie.
Lise: andere naam voor sponsering?
Rico: naam wordt wel vaker gebruikt.
Julian vraagt of de begroting kan worden vastgesteld, deze wordt vastgesteld.
Vooruitblik 2018:
Julian heeft hier iets over op papier gezet.
We gaan ons meer investering in de nieuwe leden en zien de mogelijkheid tot
actieve inzet van deze (nieuwe) leden. Dit doen we bijvoorbeeld via een
activiteiten commissie. We kiezen voor meer binding. Leden krijgen een kaartje
als ze jarig zijn met de hand geschreven. Er is een app groep aangemaakt (Rolf
wilt daar graag in). 20 % van alle leden zit in deze app groep.
We willen graag inzetten op Werkbezoeken , zoals Jimmy ‘s.
Mede willen we op bezoek bij maatschappelijke organisaties.
LL is 1 keer in de 2 maanden, dit blijft, balans houden tussen inhoud en
gezelligheid is voor ons van belang.
Rico: wat is die activiteiten commissie?
De mensen zijn al gevonden en er is nu een datumprikker voor eerste afspraak.
Het bestuur en de commissie zullen Samen tot invulling van de activiteit, en we
gaan van 1 keer in de 2 maanden uit.
Lise hebben deze hun eigen begroting?
Nico: in de begroting is er een vrijgesteld voor de accie
Rico: geeft aan dat het slim is om daar een bestuurslid erbij te voegen.
Julian: gaat gebeuren
Rico: willen jullie ook iets met het referendum doen?
Julian: 2 dingen , als er geld is en als het bestuur er een keuze over heeft
gemaakt.

Lise: het is al over anderhalve maand, wat is ons standpunt?
Julian: JS landelijk is tegen de sleepnetwet, In maart is er een GPJK avond hier
over.
Lise: hebben jullie plannen om meer leden te werven voor de JS
Julian. Mensen triggeren voor de JS. Diverser bezig zijn op verschillende locaties,
zichtbaarheid is erg belangrijk.
Maarten: misschien wel goed is om een welkomsprogramma te organiseren en
denk hier lang van te voren over na
Julian: als JS heb je erg te maken met hoe de PvdA het ook doet, nu een beetje
mager is.
Vragen aan het bestuur:
Verder geen vragen meer
Rondvraag:
Niks voor de rondvraag
Sluiting:
22:09 uur

