Algemene Afdelingsvergadering 14-05-2018
Jonge Democraten Brabant
Notulen door: Reinoud en Auke
Datum:
zaterdag 9 juni 2018
Tijd:
14.00 - 16.00
Locatie:
De Oude Rechtbank, Eindhoven

14.00 Opening AAV
Installatie Vergaderingsvoorzitter Michiel
Installatie Stem- en Notulencommissie Auke en Reinoud
Vaststellen notulen: per acclamatie vastgesteld
Vaststellen agenda: per acclamatie vastgesteld
Mededelingen:

14.10 Bestuursverantwoording
Chris Dams: verantwoording staat in congresboek. Tevreden met wat we afgelopen jaar
hebben neergezet. Heel nieuwe bestuur, binnen een week iemand opgestapt. Ellende en
reorganisatie. Een van de doelen was om oude leden te her-activeren. Met borrel en
activiteiten is het best goed gelukt om mensen te betrekken. Niet veel meer toe te
voegen aan het boek. Alle kritische vragen kunnen gesteld worden.
V: (Ruben) hoe zijn jullie omgegaan met de start/en wat heb je geleerd?
A: heel hard gewerkt en dat is het aller belangrijkste. Er moest een taak worden
opgevuld. Cas heeft dit overgenomen. Organisatietaken hebben we onderverdeeld. Zo
hebben we geprobeerd om alles te regelen. Ging niet altijd ging, maar aan het einde
ging het wel soepel. Als je aan het einde kijkt zie je dat we veel geleerd hebben. Wel
tegen dingen aangelopen. Met Kevin paar keer aan de lijn gehangen en aan andere
mensen advies gevraagd. Kennis is altijd moeilijk. Belangrijk om mee te geven aan
volgend bestuur.
V: (Ruben) is Spanje een veilig land? Er komen veel vrouwen in het kabinet? Hadden
jullie niet beter voor Rusland kunnen kiezen?
A: volgens mij komt het goed
Cas Lammerink: meeste staat al in congresboek. Ging voor voorzitter, maar werd
algemeen secretaris. Ondanks stroef begin ben ik tevreden en heb ik veel geleerd. Ik ga
solliciteren voor functie bescherming persoonsgegevens bij landelijk.
V:Mathijs: activiteiten in Breda organiseren?
A: over nagedacht en een casus aangedragen tijdens Kaderweekend. Met Liselotte
(trainer) over gehad en toen de hele casus behandeld. Nu hebben we uitgewerkt bestand
met technieken om toe te passen en mensen te betrekken door meer regelmatig
activiteiten te organiseren in Breda.
Chris: klein bestuur, dus we moeten keuzes maken.
V: (Ruben): hoe vind je dat je gepresteerd hebt?
A: sowieso mezelf behoorlijk heb ontwikkeld. Overdracht en communicatie met ?? had
beter gekund. Met organiseren zoals provinciaal statenbeleid vond ik erg leuk en gaf mij
veel voldoening.
Merijn Celie: nog half jaar te gaan. Mede-bestuursleden loopt bestuursperiode ten
einde. Met z’n alle hard gewerkt om er het beste van te maken. Best goed gelukt,
ondanks de problemen die we tegen zijn gekomen. Financien redelijk goed gelopen en
ook met KasCo overlegd. Daarbij zijn geen problemen tegen het licht gekomen.

V: Marijn niet iedereen had tijdig betaald voor Twinning? Effect gehad op organisatie?
A: Dit heeft niet tot problemen geleid? Van te voren alles geregeld en zelf betaald.
Linda Mooren: nu iets eerder van tevoren verkiesbaar gesteld. Tilburgs manifest?? Leuk
om te doen en groot opgepakt door Brabants Dagblad. Rest staat in het congresboek.
Als er vragen zijn hoor ik het graag.
Loes Klaren: ook last minute bij bestuur gekomen. Gestart als algemeen bestuurslid.
Trots op het nieuwe leden werven en daar aanspreekbpunt voor ben. Promoten en
flyeren voor gemeenteraadsverkiezingen was leuk. Volgende periode wil ik officieel
doorschuiven naar promotie en mijn huidige taken voortzetten.
V: (Bastiaan): hoe heb je binding vna nieuwe leden uitgevoerd en hoe ben je van plan
het komend jaar voor te zetten
A: nieuwe leden moment/mensen opgebeld en uiteindelijk best succesvol gelukt om
nieuwe mensen aan te trekken. Lastig om te onderhouden omdat mensen verspreid over
Brabant wonen. Komend half jaar met zomeroffensief weer nieuwe leden werven, onder
andere met een BBQ.
Cas: ervoor zorgen dat nieuwe leden blijven komen.
V: (Ruben) hoe bevalt de donderdag? En voldoende inhoudelijke activiteiten
A: Chris: donderdag niet heel ideaal. Wel tevreden met inhoudelijke activiteiten. Onder
andere FemDem is langsgekomen en organisatie voor acceptatie van homoseksuele
seksualiteit is langskomen. Al met al tevreden.
V: (Marijn) geen activiteiten in Zeeland georganiseerd?
Chris: we hebben al 3 steden en je moet keuzes maken. Bijna niet te doen om in nog
meer steden activiteiten te organiseren. Bij uitvraag in de twee provincies, bij bijv. de
campagnes, is niets uit Zeeland gekomen.
V: (Ruben) hoe is jullie samenwerking met LB en andere besturen geweest?
A: Cas: aantal keer met Pauline contact gehad om advies te vragen. Chris: twee dagen
geleden voor de invoering van de wet werd bekend dat LB een functie voor
gegevensbescherming openstelde
Merijn: met A/N Cantus georganiseerd. Dat was erg leuk.

14:40 Financiën
Merijn: financiën staan er goed voor. Saldo is positief. Veel inkomsten vanwege de
Twinning gehad. Veel extra eigen bijdrage, vooral voor Twinning. Twee weken geleden
Kasco. Verder staan we redelijk volgens de planning. Veel contact met Loes over
zomeroffensief.
V: (Ruben) betekent verlies dat we het hebben uitgegeven? Facebookpromotie 10 euro?
A: dit betekent dat we 10 euro hebben uitgegeven. Je moet wel in de gaten geven
houden dat je echt geld uit geeft waar je wat aan hebt. Er is veel begroot. Bij andere
posten is ook geld over. Tijdens Kaderweekend discussie over gehad. Als je geld hebt
betekent niet dat je het uit moet geven. Ik zal dit wel meenemen voor komend half jaar.
KasCo-advies:
[Wie?]: ziet er prima uit, maar penningmeester benaderd om geen tikkies meer te
betalen.

15:00 Verkiezingsblok
Voorzitter
Chris: erg aan het twijfelen om door te gaan. Best vermoeiend half jaar geweest, want ik
werk ook fulltime. Er komt altijd wel iets. Uiteindelijk besloten om het wel te doen. Erg
leuk om te doen en trots op wat we afgelopen half jaar hebben gedaan. Ook een leuk
team om mee te werken.
V: (Ruben) wat ga je wel anders doen?
A: feedback gehad en daar zijn dingen uitgekomen waar ik iets beter op kan letten. Ik
ben vrij direct en dat kan iets te negatief overkomen. Daar wil ik iets aan doen. Qua
structuur wil ik niet veel aanpassen. We gaan een bestuursweekend organiseren.
Afspraken op papier zetten.
V: (Merijn) belangrijkste doel?
A: Dat er een nieuw bestuur komt. Mensen op de hoogte stellen van nieuwe
verkiezingen.
Algemeen Secretaris
Wesley: ging voor organisatie. Chris heeft mij gevraagd om voor secretaris te gaan. Lijkt
mij leuk en ik wil ervoor gaan om het nog meer gestructureerd te organiseren.
V: (Ruben) wat zegt deze foto over jouw persoonlijkheid?
A: we gingen campagnefilmpje opnemen voor D66 asten. Als het vierde keer niet lukt
klim ik in die paal. Dat gebeurde en het praatje rolde er zo uit.
V: (Mathijs): hoe zie jij hoe actief jij bent het komend half jaar?
A: Van plan om overal bij te zijn, want ik ga verhuizen naar Tilburg
V: (wie?) hoe zie je je rol in het bestuur?
A: ik ben zelf degene die de kar trekt.

Secretaris Pers & Politiek
Linda: drie maal is scheepsrecht dus ik sta hier weer. Wel langer over nagedacht. Studie
eindelijk afgerond en dus heb ik meer tijd. Bestuur gaat nu ook steeds beter lopen, dus
dat wil ik mede doorzetten. Campagne voor de verkiezingen organiseren en ik wil mijn
taken beter vormgeven dan afgelopen tijd.
V: (Ruben): heb je nog iets concreets waarmee we pers kunnen bereiken.
A: Met een politiek inhoudelijke activiteit bijvoorbeeld dat in ieder geval de leden weten
waar het over gaat. En mogelijk een politieke actie.
V: (Michiel): de verkiezingen zijn pas na afloop van jouw termijn
A: in eerste half jaar in kennis investeren en daarna in de planning van de campagne.
V: (Ruben): gezien je huidige woonsituatie word je misschien beïnvloed door VVD.
Kansen om VVD daar te beïnvloeden
A: weet welke portefeuilles bij welke personen liggen etc. Provinciaal is een andere stap.
Secretaris promotie en ledenbinding
Loes: nu ik studie heb afgerond heb ik meer tijd. Taak afgelopen half jaar. Qua nieuwe
ledenwerving wil ik doorgaan zoals het nu gaat. Leden graag behouden en hopelijk zie ik
nog veel meer evenementen.
V: (Ruben): wat zijn je concrete plannen voor zomeroffensief?
A: plan opgesteld en grote lijnen getrokken. Samenwerking met andere pjo’s ingezet.
Dingen die we gaan uitdelen met een speciaal thema.
V: (wie?) Plannen voor introductieperiodes?
A: dan vindt het zomeroffensief plaats.
V: (Ruben) ben je bereid zo lang functie uit te dragen als juristendingen?
A: vooruit, als jij dat wil Ruben, dan doe ik dat.

15:30 Promo-praatje
Notuleren niet nodig
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Ruben: speech van nieuwe voorzitter?
A Ja
Mathijs: nieuwe demo volgende maand met als thema periferie.
16:00 Afsluiting Algemene Afdelingsvergadering

