Afdelingscongres JD Brabant

22 juni 2019
Café Bakker, Tilburg
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1. Agenda
15:00 Inloop
15:05 Opening Steven Elders
-Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
-Vaststellen agenda
-Vaststellen notulen vorige afdelingscongres (26 februari 2019)
15.10 Financieel blok
15.25 Bestuursverantwoording
15.50 Verkiezingsblok
-KasCo
-Afdelingsbestuur
16.00 Pauze
16.10 Verkiezingsuitslag
16.20 Rondvraag en sluiting
16.30 Borrel
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2. Financieel Blok
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3. Bestuursverantwoording
Voorzitter – Steven Elders

Ik kijk terug op een bewogen half jaar. Compleet onverwachts werden Bastiaan en ik lid van het
afdelingsbestuur. Het waren functies waar wij niet op waren voorbereid en er waren veel activiteiten
die nog voortvloeiden van onze voorgangers of die opeens op ons pad kwamen. Annelies, Bastiaan
en ik waren in eerst instantie met z’n drieën begonnen en moesten erg in onze functie groeien. We
hebben in het begin twee ad interimbestuursleden gehad waarvan we er helaas van één afscheid
moesten nemen, maar gelukkig werd Jeffrey verkozen waardoor we vier man sterk konden bouwen
aan de afdeling. En zo groeiden we stukje bij beetje beter in onze rol. Daarnaast leerden we elkaar
steeds beter kennen wat de samenwerking bevorderde. Eerst deden we nog veel aan ‘troubleshooting’ maar er kwam steeds meer structuur bij en we wisten beter wat onze mogelijkheden
waren.
Hiervoor kenden we elkaar namelijk niet waardoor er soms miscommunicaties ontstonden. Als ik
terugkijk ben ik erg tevreden met wat we neergezet hebben. Het contact met het LB is goed en de
contacten met andere PJO’s zijn erg intensief. Als hoogtepunt het Tilburg Dinertje in het voorjaar. We
sloegen de handen ineen en zorgden voor een goed eindresultaat. Ook werd er vrijwel iedere week
een activiteit neergezet. We hebben gezocht naar de balans tussen inhoudelijk en gezelligheid en we
hebben qua activiteiten veel geprobeerd. Ik denk dat onze afdeling er in de basis goed voorstaat en
dat mijn opvolger goed verder kan bouwen aan de groei.
Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor de steun, adviezen en opbouwende kritieken die we
hebben gekregen. Hiermee werden we vaak erg geholpen. En het bijzonder de andere
bestuursleden: zonder jullie kon ik dit niet doen.
Dankjulliewel en tot snel!
Steven

Secretaris – Annelies Becker
Lieve leden,
Een half jaar geleden trad ik toe tot het bestuur Elders I. Het was toen spannend of er überhaupt een
bestuur gevormd kon worden aangezien ik de enige was die zich had gekandideerd. Drie, later vier,
gloednieuwe bestuursleden is natuurlijk even spannend. Ik had al snel mijn draai gevonden. De
functie van secretaris past goed bij me. Veel geregel en het overzicht bewaren. Ook de nieuwsbrief
schrijven en Jeffrey helpen met politiek en pers ging soepel. In het begin waren de taken wat ongelijk
verdeeld en was de werkdruk voor mij erg hoog. Toen Jeffrey erbij kwam ging dit al veel beter. Als
bestuur heb je natuurlijk de vaste taken: de nieuwsbrief, regelmatig activiteiten, vergaderen, AAV’s,
borrels, samenwerkingen en wij hadden ook nog eens twee campagnes. De wat ambitieuze ideeën
op de bestuurstraining zijn hierdoor niet helemaal waargemaakt. Vooral het gebrek aan nieuwe
leden werven is onze grootste blunder.
Ik kijk met gemixte gevoelens terug op onze bestuursperiode. Het was soms vallen en opstaan, niet
bezochte activiteiten en de website… Ja de website was niet mijn beste vriend.
Maar we hebben ook veel mooie activiteiten neergezet. Persoonlijk ben ik trots op de
Politiek&Filosofie-avond en de PJOspelletjesavond. Ik hoop dat er van beide een deel twee gaat
komen. Ook ging de samenwerking steeds beter en hebben we ook wel echt wel veel lol beleefd met
zijn vieren.
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Op mijn persoonlijke presteren kijk ik ook wisselend terug. Ik was wat chaotisch met de Drive’s (er
waren er drie) en de nieuwsbrief ging er echt niet altijd op de eerste van de maand eruit. Wel ben ik
trots op mijn contact met het LB, D66, andere afdelingen en andere PJO’s. Zo heb ik naar Enschede,
Middelburg en Maastricht mogen gaan voor JD-activiteiten, menig D66vergadering bezocht en zijn er
twee PJO-activiteiten geweest dit jaar. Het was een heel erg druk half jaar, maar ik heb veel mogen
leren.
Ik heb mij ook opnieuw gekandideerd om de juiste lijn door te zetten en enkele blunders goed te
maken. Ik voelde vrij veel druk in het begin van mijn functie en durfde niet goed om hulp te vragen.
Gelukkig was Wesley lief en mocht ik hem altijd om hulp vragen. Mijn oude congresteam heeft twee
avonden georganiseerd en we hebben weer een bruisend twinningteam met drie lieve leden! Ik wil
dan ook heel graag de leden bedanken voor alle hulp, steun en vertrouwen. Dankjulliewel! Ik hoop
op een net zo mooi en iets soepeler half jaar
Veel liefs,
Annelies

Penningmeester – Bastiaan van Hoorn
Iets minder dan een half jaar geleden zat ik op een zaterdagmiddag terug in de trein van Den Bosch
een paar vrienden te appen over hoe ik misschien wel een grote impulsieve vergissing had gemaakt
door mezelf tijdens de pauze van de AAV alsnog te kandideren voor penningmeester. Achteraf gezien
was dit allesbehalve een vergissing. In eerste instantie zou ik ‘alleen de bonnetjes’ doen, maar al snel
bleek dat het team waar ik in draaide een veels te leuke omgeving was om alleen die taak op me te
nemen. Zo volgde al redelijk snel het PJO-debat in Breda waar ik namens de JD in de organisatie zat.
En dit is slechts een klein voorbeeld van extra’s waarmee ik tijdens mijn bestuurstermijn blijelijk mee
werd verrast. Zo ook bijvoorbeeld een vreselijk leuk en leerzaam kaderweekend. Onder andere
hierdoor heb ik me samen met Jeffrey ingezet voor heb om feedback te leveren op de resolutie
onderwijs. In mei kwam echter de bestuurswissel voor mijn debatvereniging weer om de hoek kijken,
waar sindsdien het leeuwendeel van mijn vrije tijd in is gaan zitten. Desalniettemin kijk ik ontzettend
tevreden terug op een leuk en leerzaam jaar. De financiën liggen er nog steeds gezond bij en ik heb
vol vertrouwen in dat het komende bestuur kan voortbouwen op wat er het afgelopen halfjaar is
neergezet!

Politiek en Pers – Jeffrey Verlegh
Beste leden,
Het was 18 januari toen ik jullie voor het eerst ontmoet heb. Ik kwam langs op de bestuurswissel
borrel en vond het heel gezellig! Ik kwam van het ene praatje in het andere praatje, en zo uiteindelijk
belandde ik zelfs in het bestuur.
Uiteindelijk heb ik het de afgelopen maanden met plezier gedaan. Zo hebben we twee verkiezingen
gehad tijdens onze bestuursperiode, de Provinciale Staten en die van het Europees Parlement. De
campagne voor Europa heb ik op me genomen. Het kostte wat moeite, rondjes bellen, tweetjes en
stress, maar vooral de actie met Felix Klos vond ik heel goed gelukt. Samen met Mathijs van de
DEMO hebben we daar aandacht op proberen te vestigen. Uiteindelijk is het percentage jongeren
dat is gaan stemmen gegroeid van 18% naar 35%. Natuurlijk is dat niet alleen aan ons toe te
schrijven, maar ik ben blij dat we als JD Brabant daar een bijdrage aan hebben kunnen leveren.
Als we dan wat verder terug gaan zijn er hoogtepunten en dieptepunten. Zo viel het PJO-debat,
waarin we het onderling niet helemaal eens waren, toch niet als heel succesvol te bestempelen. De
opkomst op activiteiten was soms heel hoog, soms diep teleurstellend. Een voorbeeld daarvan is de
motieschrijfavond, wat me brengt bij politiek inhoudelijk. Ik heb gemerkt dat het echte activisme er
een beetje uit is, dat de behoefte eraan niet (meer) zo sterk is. Natuurlijk ligt dat ook aan mij, maar in
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ieder geval is het zonde! Uiteindelijk hebben we toch nog feedback geleverd aan de werkgroep
Onderwijs en de werkgroep EU over hun resoluties. Ook nieuwe leden waren daarbij betrokken. Ook
zijn er met handtekeningen nog een aantal moties voor het congres ingediend vanuit Brabant. Al met
al maakt me dat toch weer tevreden.
Om dit dan even naar pers te brengen, het is me niet gelukt om een artikel geplaatst te krijgen. Die
fout ligt helemaal bij mij. Niet om het goed te praten, maar het heeft denk ik een aantal redenen. In
de eerste maanden duurde het even voordat ik wist hoe alles precies in z’n werk ging, ik was
tenslotte helemaal nieuw bij de JD. Eigenlijk daarna was ik druk bezig met politiek, resoluties en
campagne EU. Later ontbraken denk ik de thema’s zoals boven genoemd.
Om van daaruit even naar de toekomst te kijken, ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen
voor Conferentie Zuid (in Eindhoven). Daar organiseren we een sessie voor 200 mensen over
mobiliteit. Ik denk dat het een mooi moment is om weer want van ons te laten horen en ideeën op te
doen over waar we met de oudere sociaal-liberalen onder ons schuren qua gedachten. Verder zou ik
heel graag de kans willen grijpen in een volgend half jaar bestuur als secretaris om toch écht eens
(nieuwe) leden actief te maken. Wat mij betreft met een goede voorbereiding. Een bestuursplan, een
goede taakverdeling, het opzetten van commissies. Ik heb er zin in!
Dan wil ik afsluiten met jullie te bedanken, en ach laten we dat toch maar in D66-stijl doen. Dus
bedankt Vóór de leuke activiteiten, Vóór de interessante discussies maar natuurlijk het meest Vóór
de Brabantse gezelligheid.
Laten we dat zeker in stand houden en tot snel!
Jeffrey Verlegh
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4. Verkiezingsblok
4.1. Kas Controle Commissie
Naam: michiel ruland
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 27-07-1996
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/beroep: data science
Nevenactiviteiten: voorzitter ZeuS
Korte motivatie: centjes tellen lukt me ook achter een bar dus waarom niet ook voor de JD.

Naam: Ruben van den Bulck
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Geboortedatum: 09-08-1995
Beoogde termijn: ½ jaar / 1 jaar / 1½ jaar / 2 jaar
Studie/beroep: Bestuurskunde
Nevenactiviteiten: Wat hebben mijn neven hiermee te maken?
Korte motivatie: Hierbij een korte omschrijving van mijn loopbaan bij JD Brabant. Ik werd lid en
niet heel lang daarna was er een AAV. Ik had interesse in de functie ‘politiek’. Helaas was die
functie onofficieel al vergeven aan Thijs R. Roept toch vragen op over zijn huidige baan. Na een
jaar kwam de functie eindelijk vrij en werd ik verkozen. Toen mijn bestuursperiode ten einde liep
dacht ik nooit meer bestuurslid te worden bij JD Brabant en mijn dagen te slijten in de Kasco. Boy
what was I wrong. In de pauze van een volgende AAV werd ik overgehaald om toch maar weer het
bestuur in te gaan en moest ik dus mijn Kasco functie opgeven. Maar niet getreurd jongelui, ik heb
mijn kritische bril weer afgestoft, boekhoudkundige boeken opgegraven en hierbij mijn sollicitatie
ingediend. Als Kascolid mogen jullie een aantal dingen van mij verwachten. Allereerst zal ik een
kritische blik hebben om te kijken of gevaarlijke ouderen geen invloed hebben op onze financiële
huishouding. Daarnaast zal ik elke mogelijkheid aangrijpen om een vleestaks voor te stellen en ik
zal met weemoed oude verhalen ophalen. Natuurlijk zal ik ook de bonnetjes doorlezen. De inkt
begint bijna op te raken, dus stem voor Ruben van den Bulck als Kascolid!
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4.2. Afdelingsbestuur
Naam: Annelies Becker
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 17-06-1995
Beoogde functie(s): Voorzitter
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/beroep: Studie journalistiek B
Nevenactiviteiten: Yoga
Korte motivatie: Na een half jaar secretaris te mogen zijn van de mooiste afdeling, ben ik wel toe
aan een nieuwe uitdaging. Ik denk dat ik afgelopen periode weinig tot geen activiteiten heb gemist
en vaak zelfs er als eerste was en als laatste wegging. Hiermee wil ik aangeven dat ik zichtbaar ben
geweest voor de leden en dat lijkt me een van de taken van een voorzitter. Ook wil ik proberen
nieuwe uitdagingen aan te pakken. Zeeland erbij te betrekken en daar wellicht een
regiocommissie neerzetten. Hetzelfde voor Breda (West-Brabant). Deze ideeën speelde bij het
huidige bestuur ook al, maar we waren veel bezig met de basistaken. De nieuwsbrief, de
activiteiten en contact met D66 en andere PJO’s. Hiermee versloften de nieuwe spannende
ideeën. Ik ben heel blij dat Jeffrey en ik allebei door willen gaan! We hebben nu die basistaken
inmiddels onder de knie en kunnen we ons richten op bijvoorbeeld de ledenbinding en
voorgenoemde ideeën. De terugloop van de ledenaantallen is een treurige ontwikkeling. We
zullen dan, waarschijnlijk wederom zonder een promo-bestuurslid, hier veel aandacht aan moeten
besteden. Verder merken we dat de borrels op een vrijdag veel beter bezocht worden dan een
activiteit op de dinsdag. Wellicht is er meer behoeft aan ontspannende activiteiten. Ik hoop
komend half jaar te experimenteren met andere tijdstippen en activiteitsvormen. Een politiek
filmavondje, excursie naar een museum of een bier/wijnproeverij. Ik ben nog lang niet klaar met
mij in te zetten voor Brabant en ik hoop dat ik nog een poosje dit mag blijven doen!

Naam: Jeffrey Verlegh
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 27-12-1997
Beoogde functie(s): Secretaris
Beoogde termijn: 1⁄2 jaar
Studie/beroep: Technische Bedrijfskunde @ TU/e
Nevenactiviteiten: In vakanties administratief medewerker bij Visbeen Transport
Korte motivatie: Afgelopen halfjaar heb ik me actief ingezet als bestuurslid Politiek & Pers. Echter
is ledenwerving en ledenbinding nog niet geslaagd. Ik hoop dat mijn bijdrage als secretaris ervoor
gaat zorgen dat de vereniging goed georganiseerd is en blijft en dat we met het bestuur mede
daardoor nieuwe leden aan kunnen trekken en kunnen binden. Ik heb daar een aantal ideeën
over. Ik zou graag teams en commissies nieuw leven inblazen, dat houdt leden actief en nieuwe
leden leren gelijk mensen kennen. Opties zijn het politiek/activiteiten team of een regiocommissie.
Om leden in die teams/commissies te krijgen, is het van belang om leden actief te benaderen, de
drempel is heel hoog om naar een activiteit te komen. Daarom is het denk ik ook belangrijk om
laagdrempelige activiteiten op te zetten, borrels, spelletjesavonden. Ook is het een idee om
(potentiële) leden op te zoeken ipv te lokken, bijvoorbeeld naar studieverenigingen, hogescholen
en universiteiten te gaan. Ik heb er in ieder geval zin in en ik hoop dat ik me nog een half jaar in
mag zetten!
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Naam: Joris Sauvé
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 16-10-1990
Beoogde functie(s): Penningmeester
Beoogde termijn: 1⁄2 jaar (voorlopig)
Studie/beroep: Jr. brandveiligheidsadviseur
Nevenactiviteiten: Penningmeester Twinningteam
Korte motivatie:
Graag wil ik mij kandidaat stellen voor de functie penningmeester om de vereniging door middel
van de begroting de verspillingen te ontdekken en te verhelpen. Dit geeft vaak verrassende
uitkomsten en nieuwe inzichten. Ook wil ik bij borrels vooraf melden hoe de financiën in elkaar
zitten, zodat leden meteen weten waar ze aan toe zijn en achteraf najagen van openstaande
rekeningen te voorkomen. Ook wil ik kijken naar manieren hoe wij als vereniging de financiën
duurzaam kunnen besteden, zodat wij onze bijdrage voor een duurzamere wereld kunnen
vergroten.
Momenteel vervul ik de functie penningmeester al voor het organiseren van de twinningweek. Ik
merk het leuk te vinden te zoeken naar manieren om het geld zo efficiënt mogelijk te besteden
zonder de waarde ervan te verliezen. Hopelijk kan ik jullie penningmeester zijn voor het komend
half jaar.
Joris Sauvé
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