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Voorwoord
Beste leden,
Daar is ie dan! Het bestuursplan voor de aankomende maanden. Hier is natuurlijk heel hard
aan gewerkt, met bloed, zweet en tranen wel te verstaan. We hopen dat we hiermee de
afdeling weer een stukje verder kunnen helpen. Onze focus voor de aankomende tijd zal
nieuwe leden zijn. We zien het namelijk als essentieel voor het voortbestaan van onze
afdeling.
De dinosaurussen onder ons zijn natuurlijk nog steeds méér dan welkom, maar om (vooral
politiek) actief te blijven is het toch wel belangrijk dat we weer wat nieuwe gezichten gaan
zien op activiteiten. Natuurlijk zijn er meer details en plannen, enfin dat kunt u allemaal
teruglezen in dit document.
Daarom presenteren we u bij deze met vol enthousiasme het bestuursplan van Becker I. Ons
motto? Meer leden, meer beter!
Annelies Becker – Voorzitter
Jeffrey Verlegh – Algemeen Secretaris
Joris Sauvé – Penningmeester
Joris Hetterscheid – Algemeen Bestuurslid

Algemene visie

Voor een vereniging is het essentieel om nieuwe leden te blijven verzamelen. Dit betekent
dat de groep actief kan blijven en alle activiteiten zich voort kunnen zetten. Een
onderliggend aspect hierbij is dat ‘slapende’ leden actief gebracht moeten worden.
Het actuele ledenaantal is dalend, en momenteel onder de 400 gezakt. Dit houdt in dat er
nog steeds een grote groep leden is die wel contributie betaalt, wellicht ook de nieuwsbrief
leest, maar niet naar activiteiten komt. Onze ambitie is daarom dan ook om de prioriteit te
geven aan nieuwe leden, deze leden te activeren en te binden.
Onderdeel daarvan is de relatie tussen JD Brabant en D66 Brabant. Deze is de afgelopen tijd
enigszins verwaterd. Echter zijn de Jonge Democraten beter bekend als D66-jongeren. D66
als merk verkoopt, dit is een groot onderdeel van de reden waarom mensen lid worden.
Daarom is dan ook de ambitie om deze relatie te verbeteren. Desondanks blijven we een
aparte vereniging, met een eigen mening.

Nieuwe leden

Het verkrijgen van nieuwe leden, ledenactivering en ledenbinding zal gaan plaatsvinden op
basis van 3 pijlers.

Enthousiasme
• Uitstralen: blij
met nieuwe
leden
• Continuïteit in
het appen en
vrolijkheid

Drempels
weghalen

Persoonlijk
contact

• Naar leden toe
gaan
• Samenwerken
met andere
verenigingen

• In het echt
• Mails/berichtjes
• Social media

Het is als nieuw lid best lastig om zomaar naar een activiteit te gaan. Deze persoon is alleen
en de groep JD’ers die elkaar al kent is groot. De drempel is dus vrij groot. Het is daarom van
belang om deze drempels weg te halen. Dit zal gedaan worden door de leden op te zoeken,
in plaats van dat we als bestuur de leden naar de activiteiten proberen te laten komen. Zo
kan er samengewerkt worden met andere verenigingen, maar ook kan er een actie of
activiteit plaatsvinden bij een van de onderwijsinstellingen die we in Brabant kennen.

Verder is het belangrijk om vooral positiviteit en enthousiasme uit te stralen hierbij. De
Jonge Democraten Brabant moeten een uitstraling hebben waarbij men zich prettig voelt.
Daarom is ook gekozen voor persoonlijk contact met leden. Belangrijk is om dit niet alleen in
het echt te doen, maar juist ook in te zetten op een persoonlijke stijl in mailtjes, berichtjes
en posts op social media.
Verder zal er een belronde plaatsvinden met nieuwe maar ook oudere leden om te kijken
wat de verwachting van de JD is en hoe deze ingevuld kan worden wat betreft activiteiten.

Activiteiten

Komend half jaar hebben we al een aantal mooie activiteiten gepland staan, zoals een
Twinning en Politiek & Filosofie 2. Het aantal activiteiten wordt teruggebracht van 4 naar 3
in de maand, op deze manier willen we voorkomen dat leden verzadigd raken door het
aantal activiteiten. Ook willen we met de invulling van de activiteiten drempels verlagen
voor nieuwe leden, dat doen we ook door leden actief te benaderen.
Met de vrijgekomen tijd van het wegnemen van 1 activiteit is het mogelijk om de
inhoudelijke activiteiten wat groter op te zetten en wat meer kracht te geven.
We kijken uit naar een half jaar met leuke, mooie en gezellige activieiten!

Teams/commissies

Door middel van het opzetten van teams en commissies kunnen leden zich ontwikkelen, en
blijft men actief voor de vereniging. Daarom zal er actief worden ingezet op het vormen
hiervan. Echter moet ook blijvend gekeken worden of het haalbaar is wat betreft
communicatie met het bestuur en of de groep voor een langere periode actief kan blijven.
Vanwege de reden dat de afdeling weinig politiek activisme meer kent is er al ingezet op het
vormen van het politiek team. De ambitie hiervan is om minstens 1 keer per maand bij
elkaar te komen. Mogelijke dingen die behandeld kunnen worden zijn het RPP,
persberichten en opiniërende teksten, moties voor congressen en eventueel het bespreken
en/of organiseren van activiteiten die politiek inhoudelijk zijn.
Een bijkomend voordeel hiervan is dat het ook bijdraagt aan het doel om een nieuw bestuur
te vormen voor het nieuwe jaar. Mensen met ervaring en verantwoordelijkheid in een team
of commissie zijn beter voorbereid en wellicht ook meer gedreven om plaats te nemen in
het bestuur.

Samenwerking

Samenwerking is essentieel voor de afdeling. Het houdt de afdeling actief, het groepsgevoel
blijft bestaan en zo onstaan er weer creatieve ideeën. Het bestuur zal dit zo veel mogelijk
proberen te stimuleren en te faciliteren.
Niet alleen binnen de afdeling is dit bevorderlijk, maar ook de samenwerking met externe
partijen is belangrijk. Zo zal er ingezet worden op samenwerkingen met D66, andere PJO’s
en andere verenigingen in Brabant.

Begroting

Doel is voor het einde van bestuursjaar 2019/2020 inzicht te hebben en overzicht te hebben
behouden over de inkomsten en uitgave van de JD afdeling Brabant. Naar aanleiding van de
algemene afdelingsvergadering is besloten dat er wel gebruik gemaakt zal worden van de
financiele middelen, maar dat de financiele positie ook zeker een belangrijk aspect zal
blijven. Zeker gezien het dalende ledenaantal is dit iets om in de gaten te houden voor de
lange termijn.
Om die reden is daarnaast ook als doel gesteld om in samenwerking met de landelijk
penningmeester voor het einde van datzelfde bestuursjaar via een prognose inzicht te geven
in de te verwachten uitgaven over langere termijn (5 jaar).
Onderstaande tabel geeft de huidige situatie weer en aan deze begroting zal het bestuur
Becker zich committeren tot en met het einde van 2019.

Bijlage - Taakverdeling en functiespecifieke ambities
Voorzitter (Annelies Becker)
- Whatsapp promoten
- Media opzoeken (pers)
- Aanspreekpunt regiocommissie Breda
- Overzicht van actiepunten bijhouden
- Contact met PJO’s
- Nieuwe leden bewegen
- Twinning
- Promofilm Brabant maken
- Vergadering voorzitten

Algemeen Secretaris (Jeffrey Verlegh)
- Nieuwe leden
o Mailen
o Begroeten op activiteit
o Toevoegen appgroep
- Politiek Team opzetten
o Moties
- Google Drive bijhouden
- Website verbeteren/opleuken
- LB contacteren over modernisering nieuwsbrief
- Twitter
- Notuleren
- Agenda maken
- AAV organiseren
- Antwoorden mailtjes
- Overzicht van de activiteiten
Penningmeester (Joris Sauvé)
- Begroting bijhouden
- Binnen budget blijven
- Contact met kasco onderhouden
- Prioriteit aan penningmeester taken
- Bedankjes regelen
- Declaraties van onkosten
- Kosten drankjes/reizen spreker
Algemeen Bestuurslid (Joris Hetterscheid)
- Organisatie (locaties regelen)
- Promotie
- Facebook
o Evenementen aanmaken 4 weken van tevoren
- Instagram
- Kerstdiner organiseren
- 1 grotere activiteit organiseren
- Contact met D66 Eindhoven

