Algemene afdelingsvergadering 05-01-2019
JD Brabant
Bar le Duc ’s-Hertogenbosch 12:00-14:00
12:00 Opening AAV
Benoemen TV: Wimer Heemskerk
Per acclamatie vastgesteld
Benoemen SNC: Pieter van Brakel, Sanne Schol
Per acclamatie vastgesteld
Vaststellen agenda
Per acclamatie vastgesteld
Vaststellen notulen van 09-06-2018 en 18-12-2018.
Per acclamatie vastgesteld
Vragen: Niet van toepassing
12:05 Begroting 2019
Merijn:
Welkom bij het leukste gedeelte!
Komt er op neer dat we niet heel veel gekort gaan worden. Gaan er 200 euro op achteruit op de
afdracht. Is jammer, maar dat overleven wij wel. De bestuurstraining zijn met 100 euro per training
verlaagd. Twinning van 900 euro naar 600 euro. Dat zijn de veranderingen op inkomsten gebied.
Uitgaven is de zaalhuur is omlaag gezet. Weinig veranderingen. We hebben er voor gekozen eigen
bijdrage van leden niet meer te begroten, omdat we niet kunnen voorspellen hoeveel mensen er nou
eigenlijk komen op een activiteit.
We denken dat we voor het komende bestuur genoeg ruimte overgelaten is om eigen ideeen en
plannen toe te passen.
Vragen:
Q (Michiel): Is er een alternatieve begroting die we kunnen aannemen als er geen bestuur is, die we
dan kunnen gebruiken?
A: Nee die is er niet.
Per acclamatie wordt begroting aangenomen
12:15 Bestuursblok
Chris: is afwezig
Wesley:
Hebt mijn verantwoording kunnen lezen. Heeft er iemand vragen?

Mijn bestuursverantwoording heeft zich gekenmerkt dat ik in een bestuur kwam wat al gaande was.
Heb gekeken waar ik aan bij kon dragen. Heb veel dingen opgepakt, kon daardoor niet alles
nakomen. Had graag tijd soms anders willen besteden.
Minder trots op dat ik zo laat ben begonnen aan congresboek door drukte.
Vragen:
Wesley: Relatie met LB werd als niet goed ervaren, jij hebt er tijd in gestoken, hoe ervaar je dat nu?
A: Ja gaat goed, hebben kortere lijntjes.
Mieke: Is het LB uitgenodigd om bij deze AAV aanwezig te zijn?
A: Ze waren wel uitgenodigd, net zoals ieder ander lid. Volgens de nieuwsbrief. Zijn niet expliciet
verder uitgenodigd.
Ruben: Trots op de belrondjes, wat hebben die opgeleverd, wat had je anders kunnen doen?
A: Nieuwe leden zijn wel langsgekomen, maar het actief houden is echt heel erg lastig. Structuur van
Brabant maakt het niet aantrekkelijk om langs te komen.
Michiel: LB is op de hoogte van Brabant, was is de rol van LB hierin geweest? Hebben ze een
toereikende hand?
A: Chris heeft heel veel contact gehad met LB over hoe ze de situatie kunnen oplossen. Ben geen
Chris en heeft hij mij niet veel over verteld dus kan ik geen goed antwoord op geven.
Peet: Ben je er trots op dat Brabant het congres organiseert?
A: Ja ben er trots op. Heb gezegd wil het niet trekken maar wel coördineren. Dat is een beetje fout
gegaan. Want ben het nu wel aan trekken en dat was erg druk.
Michiel: Voorzitter hoort tijdens congres een speech te houden. Die is er waarschijnlijk niet met het
congres. Wie gaat het dan doen?
A: Officieel staat dan het nieuwe bestuur. Maar we hebben geen kandidaat als voorzitter. Wij nemen
die rol dan op ons. Als Chris zich goed voelt zal hij dat doen anders moeten we kijken wie dat doet?
Wesley: Je hebt super veel tijd gestoken in de JD waarom heb je je niet opnieuw gekandideerd?
A: Heb er teveel tijd in gestoken, heb teveel gegeven. Als ik nu weer teveel zou doen zou ik
afknappen op de JD. Doe daarom nu een stapje terug, zodat ik misschien later weer actief mee kan
doen.
Wesley: Ligt het er ook aan dat er niet genoeg mensen zich hebben gekandideerd?
A: Ja, dan had ik er misschien anders tegenaan gekeken.
Merijn:
Tijd als penningmeester is goed verlopen. Balans vinden tussen regels en eisen van LB en wensen van
de afdeling soms een uitdaging is. Bied een leuk spel om het goed voor elkaar te krijgen. Wil graag
mijn bestuursleden bedanken voor de steun. En de afdeling voor alle vragen over bitterballen.
Vragen:

Matthijs: Wat heb jij nou echt geleerd?
A: Om eerlijk te zijn niet heel veel. Penningmeester is niet een heel spannende taak. Heb geleerd om
om te gaan met leden. Had nog nooit een bestuursfunctie gedaan. Dus vanuit daar wel dingen
geleerd.
Bastiaan: In je verantwoording ben je best wel positief. Wat is jou redenering geweest om je niet
opnieuw te kandideren.
A: Penningmeester heb ik wel gezien, en andere functies zie ik niet zitten.
Bastiaan: LIgt het er ook aan dat er geen andere leden zich hebben gekandideerd?
A: Nee ik haal er gewoon niet zoveel energie meer uit?
Ruben: Moeten wij de biba groter in begroten om meer leuke dingen te doen?
A:  Is al maximaal begroot.
Michiel: Wat heb je gedaan om een nieuwe penningmeester te vinden en waarom is dat niet gelukt?
A: We hebben samen als bestuur gekeken wie er geschikt zouden kunnen zijn. Heb wat mensen
aangesproken, maar eigenlijk gaf iedereen aan geen zin en tijd te hebben.

Loes:
Het afgelopen jaar ben ik in het bestuur geweest als algemeen bestuurslid en toen promotie. Mijn
belangrijkste taak was het regelen van het zomeroffensief. Heb veel hulp gehad van JD brabant,
bedankt daarvoor. Was onder mensen veel interesse om langs te komen. Zijn ook een heel aantal
langs geweest, maar helaas niet blijven hangen. Wat ik jammer vind, wat ik niet heb gedaan, is een
eigen activiteit organiseren. Waren wel plannen, maar geen tijd voor gehad en te laat aan begonnen.
Moeten nog een maandje door en dat vind ik prima. Wil iedereen bedanken voor het afgelopen jaar.
Vragen:
Ruben: Waren best wel veel nieuwe mensen. Ben jij het met mij eens dat er weinig inhoudelijke
activiteiten waren en daarom misschien niet zijn blijven hangen?
A; Er zijn inderdaad meer gezelligheidsactiviteiten geweest dan inhoudelijk. Denk niet dat dat per se
heel veel invloed heeft gehad. Juist de borrels zijn laagdrempelig en informeel. Het moeilijke was
denk ik dat we in drie steden opereren. En dat het meer daaraan heeft gelegen dan de meer
gezelligheidsactiviteiten.
Naam?: Jij was het aanspreekpunt voor nieuwe mensen, hoe is dat bij jou tot uiting gekomen?
A: Ben de contactpersoon geweest voor nieuwe leden, ik was het herkenningspunt voor nieuwe
mensen. Dat heb ik volgens mij goed uitgedragen. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen maar ik
was het herkenningspunt.
Bram: Nieuwe leden gaan volgens jou niet makkelijk over op het bestuur, maar de stap van
commissie naar bestuur is misschien makkelijk, waarom is de tussen optie niet goed benut?
A: Daar hebben wij het over gehad tijdens de BV. Daar hadden we plannen over per stad. Dat je klein
kan beginnen. Maar dat was heel moeilijk omdat we voor een echt bestuur al te weinig mensen

waren. Had het graag verder willen uitwerken, maar er was gewoon te weinig animo. Is helaas nu
niet gebeurd en uitgewerkt.
Linda:
Ben nog een half jaar doorgegaan. Heb spijt van de keuze dat ik ben doorgegaan. De eerste maanden
wel echt hard gewerkt, daarna iets minder. Daarna heb ik nog een aantal persberichten geschreven.
ZIjn helaas niet gepakt. Daarna heb ik weinig gedaan behalve aanwezig zijn. Had graag meer gedaan.
Een half jaar met aan het begin een piek en daarna een dal.
Ruben: Heb jij nog een plan om mensen in de zaal te overtuigen om zich nu te kandideren?
A: Zou het mensen zeker aanraden. De laatste keren heb ik mij in de pauze nog gekandideerd. Als er
meer mensen zich zouden kandideren zouden er misschien meer mensen opstaan.
Michiel: Mocht het zo zijn dat er 1 iemand wordt verkozen, dan is dat niet genoeg. Hoe kijk jij er
tegen aan?
A: Ik vind het echt heel jammer, had gehoopt dat meer mensen zich hadden gekandideerd. Ga mij nu
niet opnieuw kandideren. Heb er gewoon te weinig tijd voor en zeker met minder mensen wordt de
werkdruk alleen maar groter. Als lid blijf ik zeker actief, daarbuiten zie ik er verder geen toekomst in.
Algemene vragen voor bestuur:
Michiel: Als je kijkt naar het algemeen, hoe vaak is dan het LB betrokken geweest?
A (Linda): Er is zeker communicatie geweest. Maar het is een paar keer fout gegaan in de
communicatie. LB en Brabant zou beter en meer moeten communiceren dan was het allemaal
misschien beter verlopen. Ik had misschien meer initiatief kunnen tonen.
A (Wesley): Heb contact met LB direct gezocht vanuit functie en vanuit het congres organiseren. Had
korte lijntjes.
A (Linda): Voor mij was het contact met Marit heel goed. De PS verkiezingen ging het vaker over, ik
wist dat ik daar niet meer bij zou zijn dus vond het lastig om me daarbij te betrokken. Ze zijn ook op
onze biercantus geweest.
A (Merijn): Had contact met LB penningmeester, dat ging wel heel erg goed. Wel veel verschillende
mensen. Ze antwoorden wel heel snel. Heb er vanuit mijn functie weinig op aan te merken.
Peet: Stel dat er geen nieuw bestuur is, jullie hebben aangegeven een maand door te gaan om over
te dragen, blijven jullie dan activiteiten organiseren?
A: Er staan nog 2 activiteiten op de agenda. Dus die gaan sowieso nog plaatsvinden. Dat is dan het af
sluitstuk van de afdeling.

12:25 Presentatie verkiesbaren
Annelies (kandidaat Secretaris) - stelt zich kandidaat voor een half jaar : Is niet aanwezig.
Wesley licht toe:
Annelies voelt zich heel er geroepen om actief te worden. Wist in eerste instantie niet zo goed wat ze
wilde heeft zich nu gekandideerd als AS.

Steven: Nu er maar 1 kandidaat is zou ik mij graag alsnog willen kandideren als voorzitter.
Michiel: motie van orde, zou graag de verkiezing verplaatsen naar na de pauze.
Wordt overgenomen.
In de pauze besluit ook Bastiaan zich kandidaat te stellen. Hij stelt zich kandidaat als penningmeester.
Per acclamatie worden de twee kandidaatstelling goedgekeurd.
Steven (kandidaat voorzitter) - stelt zich kandidaat voor een jaar
Studeer bestuurskunde, ben echt brabander. Ben sinds 2013 lid, maar kom niet zo heel veel. Dus
misschien dat sommige mij niet kennen. Ben fractiemedewerker voor Eindhoven.
Er wordt uitgelegd dat als je voor Steven stemt je instemt dat hij de functie van fractiemedewerker en
bestuur mag combineren.
Bastiaan (penningmeester) - stelt zich kandidaat voor een half jaar
Ben sinds een jaar lid van JD. Ben al bestuur ergens anders dus heb in eerste instantie gezegd het niet
te willen doen. Heb er niet heel veel tijd voor. Heb net in de pauze overlegd hoeveel zin het dan heeft
om me te kandideren. Mensen zeiden dat het oké is als ik er minder tijd in steek. Voor het komende
half jaar wil ik best kijken hoe het bevalt.
12:30 Politiek blok

Politieke Moties
PM

Circulaire economie

Onderwerp:
Dictum

Deze motie ter overweging genomen moet worden om zo bij te
kunnen dragen aan een circulaire economie.
Op deze manier wordt een circulaire economie gestimuleerd
door onderdelen van gebruikte producten her te gebruiken. en
roepen we grondstofuitputting een halt toe

Woordvoerder:
Joris Sauvé - niet aanwezig
Wesley licht toe

Je betaalt verwijderingskosten voor je afval. Hij wil juist dat je
geld toe krijgt zodat je de circulaire economie steunt.

Voor

Neutraal

Tegen
Ruben:
De vervuiler betaalt, in dat hef je
al een heffing op producten.
Maar onze grotere algemene
visie sluit hier niet bij aan. Het is
geen algehele omvattende
oplossing.
Bram:
Winkeliers zelf afspraken maken
is geen goed idee. Mag het wel
wettelijk?

Michiel:
Fundamenteel probleem met de
motie. Wij gaan als politieke
jongeren zeggen dat winkeliers
afspraken moeten maken. Het is
niet een heel liberaal idee.

Woordvoerder:

Nvt

Stemming:

Met overweldigende meerderheid verworpen.

PM

Verduidelijking “na openen beperkt houdbaar” op verpakkingen

Onderwerp:
Dictum

Deze motie ter overweging genomen dient te worden tegen
voedselverspilling.

Woordvoerder:
Joris Sauvé

De term na openen zoveel dagen houdbaar zou er op moeten.
Beperkt houdbaar zegt niks men gooit dan zomaar dingen weg.

Voor

Neutraal

Tegen
Ruben:
Juist met het huidige systeem
wordt er voedselverspilling
tegen gegaan. Met de dagen
erop gooien mensen het eerder
weg. Met beperkt houdbaar kan
iedereen zelf beslissen op het
nog kan ja of nee.

Peet:
Mensen kijken alleen naar het
cijfertje. Juist de echte
deadline zou moeten werken.

Bram:
Stem tegen, zout blijft zout.
Bastiaan:
Je ontmoedigt om de
consument zelf na te denken.
Meeste consumenten denken
niet zelf na. Je wil dat mensen
zelf de afwegingen blijven
maken.

Woordvoerder:

Ik heb liever dat er op staat tot hoe lang het nog kan. Ik beslis
het nu zelf maar zou het liever zien dat er echte deadlines
staan. Zo weet ik precies wanneer ik het nog kan eten.

Stemming:

Wordt met overweldigende meerderheid verworpen.

PM

Universeel Pick-up point

Onderwerp:
Dictum

Deze motie ter overweging genomen moet worden om zo bij te
kunnen dragen aan de vermindering van C02-uitstoot als
gevolg van pakketbezorging aan de deur.

Woordvoerder:
Joris Sauvé

Verschillende pick-up point op verschillende plekken niet
handig. Er moet een universeel punt komen.

Voor

Neutraal

Tegen

Michiel:
In Amsterdam tot 31
bestelbussen per dag. Dat is
verschrikkelijk. Onderzoek
blijkt dat mensen tot hun AH
willen lopen om iets op te
halen. Maak daar dan een
punt.

Bram:
Bedrijven hebben dat al stel het
open voor particulieren.

Ruben:
Leve duurzaamheid maar wees
liberaal. Universele pick-up
points gaat tegen de liberale
gedachten in. Stem liberaal
stem tegen.
Michiel:
Nu heb je verschillende bussen
die langs adressen gaan. Juist
niet duurzaam. Nu gaat
iedereen zelf met de auto om de
pakketten op te halen.
Stimuleert dus meer uitstoot.

Woordvoerder:
Stemming:

Motie wordt aangenomen

PM

Mislukt experiment

Onderwerp:

Kabinet België

Dictum

We Vlaanderen inlijven en het klein Brabant noemen.

Woordvoerder:
Wesley van der Heijden

Laten wij vlaanderen opnemen. Meer Brabant meer beter.
Motie van orde: open forum
wordt overgenomen.

Voor

Neutraal

Peet:
Is een correctie van een
historische fout. Door dit aan te
nemen kunnen wij eindelijk
een stem geven aan het
corrigeren van de historische
fout.

Bram:
Als het onderdeel van Brabant
wordt, krijg je een gigantische
afdeling. Succes voor het
bestuur, je krijgt er veel bij.

Matthijs:

Tegen

Bastiaan:
De redenering is raar. Dit
suggereert dat de JD nog in
competenter dan België?

Ruben:
Onze broeders in het zuiden
verdienen onze steun. In het
vervolg hebben we dan een
grotere pool voor bestuur.
Michiel:
Michiel:
Hierna Limburg inlijven dan
worden we de afdeling groot
Bourgondië.
Woordvoerder:

Ik laat het aan de begrijpende lezer over om te intepreteren.

Stemming:

Wordt unaniem aangenomen.

12:50 Pauze
13:05 Inhoudelijk blok

Organimo's
ORG

Meer geld is meer beter!

Onderwerp:

Financiën

Dictum

Het LB in contact treedt met de keten JD sports. Hen het
domein jd.nl te koop aanbiedt voor een bedrag van ten
minste.....

Woordvoerder:
Wesley van der Heijden

JD sports wil JD.nl wel overkopen. Is vet goed om de reservere
aan te vullen.

Voor

Neutraal

Tegen
Michiel:
Marten heeft met JD sports
overlegd, ze bieden slecht 75
euro en dan houdt het op.

Merijn:
Het gaat straks weer beter,
niet het domein weg geven.
Ruben:
Dit zet een deur open om meer
te verkopen. Bestuursleden,
etc ook verkopen.

Matthijs:
Ik googelde laatst JD en je
krijgt eerst JD sports te zien en
dan pas JD. Sports wil er dus
niks mee want levert niet
genoeg op.

Woordvoerder:

Marten moet gewoon nog een keer met JD sports in discussie.
Moet minstens 8000 euro bieden.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid aangenomen.

ORG

Brussel on fire

Onderwerp:

EP

Dictum

Het LB treurnis uitspreekt over de broedermoord die gepleegd
is door de LAC bij het vaststellen van de conceptlijst voor het
EP.

Woordvoerder:
Wesley van der Heijden

Alle vriendjes in het veld. Woont allemaal in de randstad of in
Brussel. Laten wij als JD er hard tegenin gaan.

Voor

Neutraal

Tegen

Michiel:
Vertelt een aantal anekdotes
over de kandidaten die
negatief zijn. Moeten anderen
mensen in.

Bram:

Bastiaan:
Zwaar over de top verwoord.
Wat krijgen we hier nou van?
Negatieve aandacht terwijl we al
een zinkend schip zijn.

Peet:
Ik ben in dubio, ik geef dit
gewoon mee. Treurnis
uitspreken kan ook betekenen
een keer tussen neus en lippen
door of bedoelt de inspreker

echt in de media treurnis
uitspreken.

Woordvoerder:

Ik laat aan LB over om een diplomatieke oplossing hiervoor te
vinden.

Stemming:

Motie wordt verworpen

ORG

Geld, klinkt als een makkelijk woord, maar probeer er maar
eens verantwoord mee om te gaan.

Onderwerp:

Congresmoneyzzzzzz

Dictum

We een budget voor een congres alleen vaststellen voor een
vast bedrag vanuit het LB. Een variabel bedrag wordt door het
congresteam bepaald in afstemming met het LB.

Woordvoerder:
Wesley van der Heijden

Wij als JD zijn heel goed in begrotingen opstellen. Begrotingen
voor congres zijn heel onduidelijk. Laat het gewoon vrij, zorg
dat mensen net wat meer bijdragen zodat we betere
congressen kunnen organiseren.

Voor

Neutraal

Tegen
Ruben:
Ik snap het probleem. Je geeft
best wel veel macht aan het
congres team. Dat moet je
voorkomen. Dat het congres
team te veel bijdrage kan
vragen. Het wordt dan een
spiraal waarbij het congres
alleen maar duurder en duurder
worden.

Peet:
In het verleden is dit wel eens
aangenomen, is te weinig mee
gedaan. Ik help nu mee en ik
zie dat de JD 17000 euro
sponsort. We weten van te
voren alleen de uitgaven kant
maar niet de inkomsten kant.
Maar ook daar kan je mee
spelen. Geef meer autonomie
dan kunnen we de congressen
beter regelen.

Woordvoerder:

Wij als JD-ers zijn competent genoeg om zelf te bepalen wat er
met het geld gebeurd.

Stemming:

Wordt met overweldigende meerderheid aangenomen.

Nieuw AR.
Wesley:
Motie van orde: er was al een AR, dit is officieel een resolutie en moet dus 6 weken van te voren
worden ingediend. Later behandelen.
Motie wordt aangenomen. AR vervalt.
13:35 Uitslag stemming

Annelies
Algemeen
Secretaris
Steven Elders
Voorzitter

Voor
13

Tegen
0

onthouden
0

Verkozen?
Ja

Voor
12

Tegen
1

onthouden
0

Verkozen?
Ja

Bastiaan
Penningmeester

Voor
13

Tegen
0

onthouden
0

Verkozen?
Ja

Steven:
Namens het voltallige bestuur. Dankjewel. We gaan er iets heel moois van maken.
Bastiaan:
Ga er vanuit dat ik meer mijn best ga doen voor bitterballen.
13:45 Rondvraag/sluiting
Naam(?): Er is een demopagina gekocht, krijgen we daarvoor een tikkie?
A: Ja de tikkie zal gestuurd worden. Iedereen die op de lijst staat.

