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FINANCIEEL BLOK

BESTUURSVERANTWOORDING
VOORZITTER – ANNELIES BECKER
Lieve leden,
Een half jaar geleden veranderde mijn rol binnen het bestuur van secretaris naar voorzitter. Jeffrey
en ik waren inmiddels al op elkaar ingespeeld en we kregen twee Jorissen erbij. Ik was een beetje
zenuwachtig hoe ik deze vier toch wel verschillende en uitgesproken karakters tot een bestuur moest
vormen. Deze zorgen bleken compleet overbodig. We zijn een goed team en we vingen elkaar op
wanneer dat nodig was. Tuurlijk waren we het niet altijd met elkaar eens, maar we kwamen er altijd
uit. De rol van voorzitter past beter bij mij dan die van secretaris. Ik heb veel kunnen leren en ook
mogen groeien dit half jaar.
Doelen
We hadden een aantal doelen voor onszelf gesteld. De belangrijkste: nieuwe en slapende leden
actief krijgen. Dit is zeker boven mijn eigen verwachtingen gelukt. Gemiddeld komen er drie nieuwe
leden per activiteit langs. Dit is ook iets waar ik graag mee door wil gaan. Verder wilden we de
banden met alle D66afdelingen weer aanscherpen. In Tilburg en Eindhoven is dit gelukt. In Den Bosch
is er een beginnetje gemaakt. Breda was iets lastiger omdat we daar slecht een activiteit hebben
gehad en momenteel maar twee actieve leden hebben wonen.
Het nieuwe promofilmpje is nog niet af. Met de nieuwe AVGregels was het lastiger om te filmen op
activiteiten. We gaan hier met het nieuwe bestuur nog even over nadenken hoe we dat op gaan
lossen. Het ruwe beeldmateriaal staat klaar, dus de inzet was er zeker wel.
Bestuur
Een van de belangrijkste punten voor mij, dit kwam vooral door de trainingen op het
bestuursweekend, was om een band te creëren als bestuur en ook lol te hebben. Tuurlijk is het goed
om je rol serieus te nemen, maar we doen het allemaal vrijwillig en dat gaat beter wanneer je er zelf
ook energie uit kan halen. We hebben vaak samen gegeten, geborreld, geschaatst en vooral heel veel
samen gelachen. Ik ben erg trots hoe Jeffrey, Joris en Joris hun taken hebben uitgevoerd afgelopen
(half) jaar en zonder hen was het ook niet zo’n mooi half jaar geweest. Iedereen dacht mee en was
niet te beroerd om zijn handen uit de mouwen te steken.
Ook wil ik de leden bedanken die deze periode hebben geholpen. Met name het Twnningteam, met
in het bijzonder Liselot die echt de twinning heeft gemaakt tot wat het was. Jeroen die een
commissie Breda wil beginnen. Thijs en Chris die een activiteit hebben georganiseerd. Alle leden die
hebben geholpen met het zomeroffensief, meedachten, advies gaven en er elke keer weer zijn!
Dankjulliewel.
Dankjulliewel dat ik het afgelopen jaar jullie voorzitter mocht zijn! Ik heb ervan genoten!
Veel liefs, Annelies

ALGEMEEN SECRETARIS – JEFFREY VERLEGH

Het afgelopen half jaar ben ik met plezier secretaris geweest. Mede doordat ik de JD na een half jaar
beter had leren kennen en dus ook meer mensen kende, voelde ik me beter in mijn rol als secretaris.
Het aantal leden mag dan gedaald zijn, tot 378 op het moment dat ik deze verantwoording schrijf,
het aantal actieve leden is gestegen. Het aantal leden in de nieuwe leden groepsapp is boven de 30
gekomen. En dat we dat als bestuur hebben neergezet, ben ik best trots op. Ook het opzetten van
een politiek team, een van mijn doelen die ik tijdens de vorige AAV stelde, is gelukt.
Ook de activiteiten afgelopen half jaar vond ik geslaagd. In september kwam al mijn voorbereiding
voor conferentie Zuid tot een geslaagde activiteit, waar we zelfs stoelen bij moesten zetten. Dan het
pride debat in oktober samen met Wesley, vond ik een supertoffe ervaring. In november het Dure
Daken debat met de JOVD en de kerstactie in het centrum van Eindhoven in december. Wat mij
betreft een geslaagd half jaar.
De website heb ik een (kleine) update gegeven. Het kopje agenda is toegevoegd, wat tekstjes zijn
herschreven en een filmpje is toegevoegd. Ook is de organisatiepagina weer terug. Ook heb ik
Twitter afgelopen jaar actief gehouden.
Waar ik minder blij mee ben is het tekort aan tijd dat ik had. Af en toe moest ik helaas keuzes maken
tussen bijvoorbeeld, studie of JD, mijn relatie of JD, vrienden of JD. Ik vond het lastig om soms nee te
moeten verkopen.
Ik hoop dat deze lijn zich doorzet en dat de JD Brabant de gezellige, progressieve en liberale
vereniging blijft die het op dit moment is. Ik ga het bestuur missen, al moet ik zeggen dat ik de tijd
die ik over ga houden ook heel fijn ga vinden.
Brabant, bedankt en ik zie jullie snel weer bij een activiteit.

PENNINGMEESTER – JORIS SAUVÉ

Het afgelopen halfjaar gaf mij een stroef begin. Veel regels in het reglement waren in het begin
onduidelijk en/of moeilijk vindbaar. Daarnaast was het voor mij eveneens lastig wegwijs te worden
met het boekhoudprogramma. Gaande weg het jaar werd mij steeds duidelijk hoe de regels in het
reglement gelezen moeten worden en hoe deze te vinden zijn. De landelijk penningmeester verzorgd
in het nieuwe jaar een update van het landelijk financiënreglement omdat deze sterk verouderd is en
afgelopen jaren onvoldoende is bijgewerkt.
Wat betreft het boekhoudprogramma had ik er steeds meer moeite mee declaraties onder de
bestaande posten te plaatsen. Daarnaast vond ik dat de posten onvoldoende inzicht geven waar de
kosten vandaan kwamen. Om deze reden ben ik nu bezig de structuur aan te passen waarbij het
inzichtelijker wordt waar kosten worden gemaakt. Op deze manier kan, indien nodig, worden
ingegrepen.
Het vooraf melden dat drankjes van leden op eigen kosten zijn, hebben wij als bestuur gewijzigd naar
het moment waarop ze weggaan, dit om de gastvrijheid te behouden. Dit beleid willen wij in de
toekomst voortzetten , omdat gebleken is dat dit openstaande betalingen tegengaat.
Het inzetten op duurzame bestedingen voor de vereniging heeft er alleen toe geresulteerd dat er
tijdens het bestellen van het borrelhapje ook ruimte is voor vegetariërs en veganisten. Dit lijdt wel
tot hogere kosten van de borrel, maar de impact van deze besteding is minder dan de reguliere
bitterballen.
Tijdens mijn (hopelijk) komend halfjaar wil ik nog meer/beter inzichtelijk maken wat de impact is van
onze besteding.
Hopelijk kan ik jullie penningmeester zijn voor het komend half jaar.

ALGEMEEN BESTUURSLID – JORIS HETTERSCHEID

Een half jaar geleden ben ik begonnen aan mijn avontuur als algemeen bestuurslid. Dat was voor mij
nogal een avontuur omdat ik pas naar 1 activiteit was geweest en de vereniging nog niet kende. Het
half jaar begon voor mij als een valse start doordat we de barbecue moesten cancelen doordat ik
halsoverkop naar Frankrijk moest.
Na de zomer, tijdens het bestuursweekend begon mijn reis als algemeen bestuurslid, daar heb ik heel
veel geleerd over de vereniging en hebben we de taken verdeeld. Na dat weekend ben ik de
promotie en organisatie op gaan pakken, dat heb ik met veel plezier gedaan.
Ik heb geprobeerd de socials intensiever te gebruiken, met bijvoorbeeld de week voor de pubquiz al
quizvragen in de stories te plaatsen en om maandoverzichten te posten. Ook ben ik activiteiten gaan
organiseren, zoals de vrijmibo’s en het kerstdiner.
Verder heb ik geprobeerd de vereniging nog beter te leren kennen, door gesprekken te voeren met
oud-leden en om bij elke activiteit te zijn. Ook heeft het kaderweekend en het nieuwe leden
weekend mij veel gebracht, daar heb ik veel leden van andere afdelingen leren kennen en
gesprekken mee gevoerd. Mijn hoogtepunten het afgelopen half jaar waren toch het kerstdiner en
de kerstactie. Het kerstdiner omdat de opkomst hoog was en iedereen (voor zover ik weet) een leuke
avond heeft gehad, de kerstactie omdat we daarmee de lokale pers hebben gehaald.
Ik heb een heel mooi, leuk en leerzaam half jaar gehad en ik hoop dat ik nog een half jaar door mag.

KANDIDAATSTELLINGEN
AFDELINGSBESTUUR
VOORZITTER – ANNELIES BECKER

Naam: Annelies Becker
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 17-06-1995
Beoogde functie: Voorzitter
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Journalistiek B
Nevenactiviteiten: Yoga, afstuderen, bijbaantje in de horeca en burgerlijke datenights.
Korte motivatie: De belangrijkste reden en bevestiging voor mezelf om door te gaan was de
mogelijkheid van een tegenkandidaat. Ik had de kans om een stapje terug te doen en de afdeling in
goede handen achter te laten. Toch voelde het voor mij niet fijn om al af te zwaaien. Afgelopen half
jaar heb ik mijn rol binnen het bestuur gevonden als voorzitter. We hebben de taken weer goed
opgepakt en het liep allemaal een stuk beter dan de periode ervoor. Ik kijk ook met trots terug naar
het afgelopen half jaar en wil graag deze lijn nog even voortzetten.
Mijn motivatie voor de JD lijkt soms een bodemloze put. Jeffrey en ik zagen elkaar vaker dan onze
geliefden. Ik denk dat ik afgelopen periode weinig tot geen activiteiten heb gemist en vaak zelfs er als
eerste was en als laatste wegging. Ook hebben we veel als bestuur samengedaan om een band op te
bouwen en zijn we vaak op bezoek gegaan bij D66afdelingen. Hiermee wil ik aangeven dat ik heel
actief en zichtbaar ben geweest voor de leden en dat lijkt me een van de taken van een voorzitter.
Ook wil ik proberen om door te gaan met de nieuwe uitdagingen. Er is een beginnetje gemaakt met
de regiocommissie(‘s), die voor Breda (West-Brabant) begint te lopen. Ook het vernieuwen van de
nieuwsbrief met foto’s en wedstrijden gaat goed. De JD’er van de maand gaat ook soepel en wil ik
ook graag mee doorgaan. Het contact tussen alle PJO’s is ook weer nieuw leven ingeblazen en we
vergaderen nu regelmatig.
Het grootste punt ook weer voor komend halfjaar zal de ledenbinding zijn! De terugloop van de
ledenaantallen is een treurige ontwikkeling. We zullen dan, waarschijnlijk zonder een promobestuurslid, hier veel aandacht aan moeten blijven 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 activiteitvormen. Een politiek filmavondje, excursie naar een museum of een bier/wijnproeverij.
Deze plannen lagen er vorig half jaar ook al en dit is ook deels gelukt. We hebben een twinning en
een excursie gehad. Ik denk dat we nog meer mogen experimenteren komend half jaar. 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!

ALGEMEEN SECRETARIS – JORIS HETTERSCHEID

Naam: Joris Hetterscheid
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 30-04-1999
Beoogde functie(s): Algemeen Secretaris
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/beroep: studiezoekend en bijbaan Ikea food
Nevenactiviteiten: Korte motivatie: Graag stel ik mij kandidaat als algemeen secretaris. Na een half jaar als algemeen
bestuurslid de promotie en organisatie met veel plezier te hebben gedaan ben ik toe aan een nieuwe
uitdaging. Als secretaris zou ik de lijn die we zijn gestart graag voort willen zetten, dus focussen op
nieuwe leden en die actief benaderen en activeren. Ook zou ik een nieuwe poging willen doen met
het reorganiseren van de website. Verder wil ik vooral veel leren en in de loop van komend half jaar
uitdagingen die ik tegenkom met beide handen aanpakken.

PENNINGMEESTER – JORIS SAUVÉ

Naam: Joris Sauvé
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 16-10-1990
Beoogde functie(s): Penningmeester
Beoogde termijn: tweede ½ jaar (januari – juni)
Studie/beroep: Jr. brandveiligheidsadviseur
Nevenactiviteiten: Penningmeester Twinningteam
Korte motivatie:
Graag wil ik mij kandidaat stellen voor de functie penningmeester. Als penningmeester wil ik ervoor
zorgen dat de boekhouding gebruiksvriendelijker en leesbaarder wordt.
Daarnaast wil ik als penningmeester kijken naar manieren hoe wij als vereniging onze investeringen
kunnen verduurzamen om zo onze bijdrage voor een duurzamere wereld kunnen vergroten.
In het afgelopen half jaar heb ik ook jullie penningmeester mogen zijn, ik merk het leuk te vinden te
zoeken naar manieren om het geld zo efficiënt mogelijk te besteden en de geldstroom zo duidelijk
mogelijk te laten verlopen.
Hopelijk kan ik jullie penningmeester zijn voor het komend half jaar.

POLITIEK & PERS – LISANNE CHEIZOO

Naam: Lisanne Cheizoo
Woonplaats: ’s-Hertogenbosch
Geboortedatum: 08-02-1994
Beoogde functie(s): Secretaris Pers en Politiek
Beoogde termijn: ½ jaar
Beroep: Docente Engels (VO)
Nevenactiviteiten: Hardlopen (marathontraining)/Wielrennen/Mountainbiken
Korte motivatie:
Geloof het of niet, maar ik werd voor het eerst lid van de Jonge Democraten in 2012. Hoewel ik een
groot deel van mijn lidmaatschap heb doorgebracht als ‘slapend’ lid (er was nou eenmaal geen D’66
afdeling in Schotland, waar ik drie jaar heb gewoond), ben ik mij blijven identificeren met de
progressief liberale visie van onze partij.
Zelf kom ik uit het Brabantse Uden, maar anno 2020 ben ik terug in Nederland, klaar met mijn studie,
en woon ik sinds augustus 2019 in het mooie ’s-Hertogenbosch. Samen met mijn vriend hebben wij
(met veel pijn en moeite zoals vele starters) een huis gekocht en ben ik werkzaam als docente Engels
op het VO. Ik ben eindelijk gesetteld en wil deze kans dan ook grijpen om die jaren als slapend lid
goed te maken door mij verkiesbaar te stellen als Secretaris Pers en Politiek voor JD Brabant.
Waarom als secretaris Pers en Politiek? Ik geloof dat wij, JD’ers, ons op een belangrijk punt bevinden:
Er zijn in Nederland problemen in de bouw, de landbouw, het onderwijs, de huizenmarkt én het
klimaat. Het vergt lef en doorzettingsvermogen om als jongerenpartij deze problemen bespreekbaar
te maken. Wat vinden wij van deze kwesties? En waarom? Ik wil, als secretaris Pers en Politiek,
binnen JD Brabant de ruimte faciliteren om deze gesprekken te houden én zichtbaar te maken in de
regio.
Waarom ik? Als werkend Young Professional met een studieschuld, een hypotheek, en een baan in
het onderwijs, gaan vele van deze kwesties mij aan het hart. Daarbij heb ik als docente veel ervaring
met helder communiceren en het leiden van discussies. Ik ben klaar om me eindelijk voor de volle
100% in te zetten voor de JD Brabant en hoop dat jullie mij daarbij steunen.

KASCOMMISSIE
BASTIAAN VAN HOORN

Naam: Bastiaan van Hoorn
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 21-10-1997
Beoogde termijn: 1 jaar
Studie/beroep: Student Technische Natuurkunde Eindhoven
Nevenactiviteiten: Bestuur bij de debatvereniging in Eindhoven (termijn loopt af in mei)
Korte motivatie: Ik weet m’n weg redelijk rond de financien van de JD vanwege mijn half jaar als
penningmeester. Ik kan zuur zijn, maar doe dat alleen als ik denk dat het zin heeft. Volgens mij past
dat wel redelijk bij de taak van kasco.

MOTIES VOOR LANDELIJK CONGRES
PM01
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Overwegende
dat

Spreekt uit dat
Toelichting
PM02
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat
Overwegende
dat
Spreekt uit dat
Toelichting

Niet straffen om te werken..
Jeugdloon
Joris Hetterscheid
Joris Hetterscheid, Bastiaan van Hoorn, Lisanne Cheizoo, Jeffrey
Verlegh, Annelies Becker, Chris Dams, Peet Wijnen.
 Veel studenten die van het mbo af komen jonger zijn dan 21
jaar;
 Je volgens de wet vanaf je 18e meerderjarig bent;
 Het minimumloon op 18 jaar €4,77 per uur is;
 Pas op 21 jaar het volledige minimumloon van €9,54 geldt.
 Mbo’ers nu tot hun 21e te weinig betaald krijgen;
 Mbo’ers hard nodig zijn op de arbeidsmarkt;
 Wanneer je een bbl opleiding volgt je tijdens je opleiding al te
weinig betaald krijgt;
 Iedereen gelijk beloond hoort te worden voor hetzelfde werk met
dezelfde papieren en ervaring;
 Je niet gestraft hoort te worden voor het feit dat je wil werken
De Jonge Democraten van mening is dat iedereen eerlijk beloond moet
worden voor zijn werk. Daarom moet het volledig minimumloon gelden
vanaf 18 jaar.

… maar belonen om te leren.
Jeugdloon
Joris Hetterscheid
Joris Hetterscheid, Bastiaan van Hoorn, Lisanne Cheizoo, Jeffrey
Verlegh, Annelies Becker, Chris Dams, Peet Wijnen
Het waardevol is voor de student en de samenleving als een student
doorleert.
 Een aanmoediging geen straf hoort te zijn;
 Het wenselijk is dat een student zijn/haar studie afmaakt.
De Jonge Democraten wel voorstander is van een financieel voordeel
voor studenten tussen de 18 en 21 jaar om de student aan te
moedigen te blijven leren.
Wanneer de leeftijdsgrens van het volledig minimumloon wordt
verlaagd is het mogelijk dat studenten zich aangetrokken voelen om te
stoppen met studeren en gaan werken.
Om vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan is het verstandig om
studenten iets extra’s te geven zodat ze blijven studeren.

PM03
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Nationaliseren NEN
Nationaliseren NEN
Joris Sauvé
Joris Sauvé, Marijn Kijff, Lisanne Cheizoo, Bastiaan van Hoorn, Chris
Dams, Jeffrey Verlegh
 De normcommissie van de NEN de norm schrijft die de soort
sigarettentest vastgelegd;
 Deze normcommissie voornamelijk uit sigarettenfabrikanten
bestaat
 Een voorgeschreven norm wettelijk verplicht is;
 Er voor deelname aan normcommissies moet worden betaald;
 Vele bedrijven, zoals MKB’s en zzp'ers, de financiële bijdrage
als reden zien om niet deel te nemen aan normcommissies;


Overwegende
dat

Spreekt uit dat

Toelichting

Er binnen normcommissies oververtegenwoordiging van
leveranciers en producenten wordt ervaren.

Bij nationaliseren de financiële bijdrage verlaagd kan worden of
zelfs geheel kan verdwijnen;
 Het verlagen of verdwijnen van de financiële bijdrage de reden
tot niet-deelname verlaagd voor MKB’ers en zzp’ers;
 Meer lidmaatschappen leidt tot een gelijke vertegenwoordiging
van bedrijven, in normcommissies, wat leidt tot meer
democratie;
 Een gelijke vertegenwoordiging in normcommissies leidt tot een
eerlijkere procedure in de ontwikkeling van normen.
De JD voorstander is om de stichting Koninklijke Nederlandse
normalisatie instituut (NEN) te nationaliseren, zodat de overheid kan
toezien op de samenstelling van normcommissies en de kwaliteit en
toegankelijkheid van normen kan bewaken.
Normalisatie, het proces om te komen tot een norm, vervult een
belangrijke maatschappelijke functie. Door normalisatie ontstaan
erkende afspraken tussen belanghebbenden over de ontwikkeling en
het gebruik van producten, diensten, processen of methoden. Het
maken van deze afspraken is belangrijk om succesvol te kunnen
produceren, innoveren, diensten te ontwikkelen en zaken te doen.
Afspraken over normen zijn ook belangrijk in het maatschappelijke
domein, bijvoorbeeld bij normen op het gebied van veiligheid en
gezondheid, en van duurzame energie en milieumanagement
(Technopolis, 2018).


Arjen Lubach heeft hier in zijn programma zondag met Lubach aan de
hand van de sigarettentest aandacht aan besteed.

PM04
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Overwegende
dat

Spreekt uit dat
Toelichting

Maak redbull vleugellam
Minimumleeftijd van achttien voor energiedrankjes
Annelies Becker
Annelies Becker, Lisanne Cheizoo, Joris Sauve, Jeffrey Verlegh,
Josine van den Elsen, Jelle Heijne, Joris Hetterscheid
energiedrankjes zorgt voor vernauwde bloedvaten. Het vernauwen van
de bloedvaten wordt veroorzaakt door de slechte ingrediënten-mix van
de energiedrankjes: cafeïne, suiker en taurine. Een enkel blikje bevat al
snel 35-40 gram suiker en 80 milligram aan cafeïne.
je makkelijk verslaafd kan raken aan energiedrankjes. Dit betekent dat
je zonder de energiedrank niet goed meer kunt functioneren.
als je veel energiedrankjes drinkt, kun je last krijgen van allerlei
klachten, zoals duizeligheid, slapeloosheid, hartkloppingen,
paniekaanvallen, hyperactief gedrag, concentratieproblemen en slechte
tanden. Of zelfs een cafeïnevergiftiging. Bovendien krijg je na de
energieboost vaak juist een energiedip.
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) zelfs pleit
voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren
onder de achttien jaar.
al deze gevolgen voor jongeren onder de achttien nog gevaarlijker zijn.
we liberalen zijn en het niet gaat om het beperken van vrijheid, maar
vooral om het beperken en reguleren van schadelijke stoffen.
op de blikjes staat ook een verplichte waarschuwing: ‘Niet aanbevolen
voor kinderen’. Maar een advies voor een verslavend middel is zeker
niet genoeg.
Het huidige ontmoedigingsbeleid niet effectief genoeg is en we
radicaler moeten optreden.
energiedrankjes tot je achttiende verboden moet zijn.
De gezondheid van jongeren moet altijd voorop staan. Kinderartsen
hebben al meermalen opgeroepen om de consumptie onder jongeren
van deze dranken tegen te gaan. “Een dagelijkse hoge inname van
energiedranken kan leiden tot verschillende lichamelijke klachten,
orgaanschade en mogelijk tot de dood.” Deze risico’s zijn simpelweg te
groot voor adolescenten. Ook leg je een (te) groot deel van de
verantwoordelijkheid bij de consument voor het innemen van deze
verslavende middelen.

PM05
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Maak redbull vleugellammer
Minimumleeftijd van achttien voor energiedrankjes
Annelies Becker
Annelies Becker, Lisanne Cheizoo, Joris Sauvé, Jeffrey Verlegh,
Josine van den Elsen, Jelle Heijne
energiedrankjes zorgt voor vernauwde bloedvaten. Het vernauwen van
de bloedvaten wordt veroorzaakt door de slechte ingrediënten-mix van
de energiedrankjes: cafeïne, suiker en taurine. Een enkel blikje bevat al
snel 35-40 gram suiker en 80 milligram aan cafeïne.
je makkelijk verslaafd kan raken aan energiedrankjes. Dit betekent dat
je zonder de energiedrank niet goed meer kunt functioneren.?
als je veel energiedrankjes drinkt, kun je last krijgen van allerlei
klachten, zoals duizeligheid, slapeloosheid, hartkloppingen,
paniekaanvallen, hyperactief gedrag, concentratieproblemen en slechte
tanden. Of zelfs een cafeïnevergiftiging. Bovendien krijg je na de
energieboost vaak juist een energiedip.
de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) ook pleit
voor een verbod op de verkoop van energiedrankjes aan jongeren
onder de achttien jaar.

Overwegende
dat

al deze gevolgen voor jongeren onder de zestien nog gevaarlijker zijn.
we liberalen zijn en het niet gaat om het beperken van vrijheid, maar
vooral om het beperken en reguleren van schadelijke stoffen.
Op de blikjes staat ook een verplichte waarschuwing: ‘Niet aanbevolen
voor kinderen’. Maar een advies voor een verslavend middel is zeker
niet genoeg.
Het huidige ontmoedigingsbeleid niet effectief genoeg is en we
radicaler moeten optreden.

Spreekt uit dat
Toelichting

Energiedrankjes tot je zestiende verboden moet zijn.
De gezondheid van jongeren moet altijd voorop staan. Kinderartsen
hebben al meermalen opgeroepen om de consumptie onder jongeren
van deze dranken tegen te gaan. “Een dagelijkse hoge inname van
energiedranken kan leiden tot verschillende lichamelijke klachten,
orgaanschade en mogelijk tot de dood.” Deze risico’s zijn simpelweg te
groot voor adolescenten. Ook leg je een (te) groot deel van de
verantwoordelijkheid bij de consument voor het innemen van deze
verslavende middelen.

PM06
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Meer fietsen, meer beter
OV-fiets moet onder het studentenreisproduct vallen
Annelies Becker
Annelies Becker, Jelle Heijne, Jeffrey Verlegh, Joris Hetterscheid, Jeroen
Salden
de OV-fiets nu niet onder een studentenreisproduct valt.
er plaatsen zijn die onbereikbaar zijn met het Nederlandse OV zoals:
- Bronckhorst (tussen Doetinchem en Zutphen)
- Rasquert (Groningen)
- Nieuwe Statenzijl (Groningen)
- Kuttingen (Limburg)

Overwegende
dat

Spreekt uit dat

Toelichting

PM07
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat

Overwegende
dat

Spreekt uit dat
Toelichting

- Castelre (Noord-Brabant)
- Zeedorp en Emmadorp (Zeeuws-Vlaanderen)
En waarschijnlijk nog meer plaatsen die onbereikbaar zijn met het huidige
studenten-OV
OV-fietskosten best kunnen oplopen voor een student.
JD juist groen vervoer moet aanmoedigen en ook in haar huidige visie wil
dat mensen vaker de fiets pakken.
studenten door heel Nederland wonen en overal naartoe moeten kunnen
reizen.
elke student tien dagen gratis gebruik moet kunnen maken van een OVfiets.
die tien dagen alleen voor de eerste 24 uur per keer moet gelden.
de overige dagen de gebruikelijke kosten in rekening gebracht moeten
worden.
Het studentenreisproduct is een tegemoetkoming voor studenten en deze
is in de huidige vorm beperkt. Wanneer je de OV-fiets volledig gratis maakt
voor studenten, zouden erg veel studenten overstappen naar een OV-fiets.
Dit zou veel te duur worden. Maar met slechts tien gratis dagen en alleen
de eerste 24 uur, voorkom je dat probleem.

Vrouwen mogen niet zeiken
Meer openbare toiletvoorzieningen voor vrouwen
Annelies Becker
Annelies Becker, Jeffrey Verlegh, Bastiaan van Hoorn, Chris Dams, Joris
Hetterscheid, Joris Sauvé, Ruben van de Bulck
Er nu al heel veel openbare toiletvoorzieningen zijn voor mannen in
stadscentra.
Dit voor vrouwen een heel ander verhaal is.
Toiletvoorzieningen in restaurants of andere gelegenheden heel vaak een
consumptie of een financiële bijdrage vragen.
een rechter in Amsterdam oordeelde dat ‘Vrouwen kunnen ook in een
urinoir plassen’, toen een vrouw haar boete voor wildplassen aanvocht.
Het belachelijk is dat de helft van ons land wel moet betalen om naar het
toilet te kunnen gaan.
Het aan discriminatie grenst omdat vrouwen wel moeten betalen en
mannen niet voor dezelfde lichaamsfunctie.
Vrouwen nu minder toiletvoorzieningen hebben en hierdoor langer in de rij
moeten staan. Het lang ophouden van urine kan (op lange termijn) zelfs
lijden tot blaasontsteking en nierproblemen.
Urineren in een urinoir niet een redelijke optie is voor vrouw.
Er meer toiletvoorzieningen voor vrouwen moeten komen in stadscentra.
In vele steden bestaan nu urinoirs die uit de grond komen of staan er
mobiele urinoirs. Vrouwen moeten, net als mannen, soms hun behoefte
doen. Waarom krijgen mannen vaker die gelegenheid aangeboden dan
vrouwen?

LOKALE AMENDEMENTEN (RPP + AR)
REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA (RPP)
AMRPP01
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP02
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting

Is dat nog Essent(ieel)?
Essentgelden
Jorn Veenendaal
Jorn Veenendaal
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Economie
Schrappen
Essentgelden
Brabant is sinds de verkoop van Essent een rijke provincie. De Jonge
Democraten Brabant pleiten ervoor dat een deel van de Essentgelden
wordt aangewend om meer banen in Brabant te
creëren, voornamelijk gericht op de onderkant van de arbeidsmarkt. Ook
dient er een deel van de Essentgelden vrijgemaakt te worden voor de
verduurzaming van Brabant, voornamelijk in
het energieneutraal maken van woningen.
Dit is niet meer relevant

Robot Jetten neemt onze banen in!
Arbeidsmarkt
Jorn Veenendaal
Jorn Veenendaal
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Economie
Toevoegen
Na regel 48:
Hierin behoeft de toekomstige automatisering van de arbeidsmarkt extra
aandacht. Vooral op de transport sector zal de automatisering veel
invloed hebben. Daarom vinden de Jonge Democraten het ook belangrijk
dat de overheid hierin een leidende rol neemt om de omscholing van
werknemers in kwetsbare sectoren als bijvoorbeeld de transportsector te
stimuleren om op deze manier werkeloosheid in de toekomst te
voorkomen.
Automatisering is een trend die zich in de Brainportregio zal voortzetten,
het Politiek Team is daarom van mening dat hier plannen voor moeten
worden gemaakt.

AMRPP03
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

AMRPP04a
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting

Hedde hedde drugs op?
Drugstesten op festivals
Jeffrey Verlegh
Jeffrey Verlegh
Regionaal Politiek Plan, hoofdstuk Cultuur
Toevoegen
na regel 138: Verder pleiten de Jonge Democraten Brabant ervoor dat er
bij grotere festivals een gratis drugstest moet kunnen worden
aangeboden. Dit maakt de kans op een vergiftiging door de verkeerde
soort drugs kleiner.
Veel grote festivals vinden plaats in Brabant, zoals Best Kept Secret en
Paaspop.

Kielegat 1
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Meer stageplaatsen in Breda
De Jonge Democraten Brabant willen dat de gemeente West-Brabantse
gemeenten en (overheids-)organisaties meer stageplaatsen aanbieden.
Door het organiseren van een beurs met West- Brabantse bedrijven en
instellingen of door het aantrekkelijker te maken van traineeships hebben
studenten minder kans op studievertraging en meer uitzicht op werk.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

AMRPP04b
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP04c
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP04d
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP04e
Titel
Onderwerp

Kielegat 2
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Stimuleer gebruik leegstaand vastgoed in stadscentrum
Het moet aantrekkelijker worden gemaakt om leegstaande panden in de
binnenstad en kantoren voor een lagere huurprijs aan te bieden, wanneer
er innovatieve en duurzame projecten worden voorgesteld. Dit actiepunt
stimuleert ondernemerschap en verhelpt de leegstand van gebouwen.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 3
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Verbeter de veiligheid voor stappende jeugd vanaf 16 jaar
Voor jongeren vanaf zestien jaar moet het uitgaan veiliger en
aantrekkelijker worden gemaakt. Nog te vaak worden ze niet het café
binnen gelaten, in Breda moeten er meer veilige en aantrekkelijke
uitgaansplaatsen komen gericht op deze doelgroep.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 4
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Verbeter de veiligheid voor stappende jeugd vanaf 16 jaar
Voor jongeren vanaf zestien jaar moet het uitgaan veiliger en
aantrekkelijker worden gemaakt. Nog te vaak worden ze niet het café
binnen gelaten, in Breda moeten er meer veilige en aantrekkelijke
uitgaansplaatsen komen gericht op deze doelgroep.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 5
Breda

Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Maak anti-kraak wonen makkelijker
De gemeente moet soepeler zijn in het aanbieden van anti-kraak
woningen voor studenten. Vooralsnog is er geen onderzoek gedaan naar
mogelijke studentenhuisvesting in de nu leegstaande Koepel ,de Jonge
Democraten Brabant hechten veel belang aan de uitvoering van dit
onderzoek. Ook zijn de wachtlijsten voor sociale huurwoningen nog te
lang.

Vervang door
Toelichting

-

AMRPP04f
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP04g
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting
AMRPP04h
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 6
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Onderzoek een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht
De provincie moet zich extra inzetten voor een directe verbinding via
spoor vanuit Breda naar Utrecht en naar Antwerpen. Hiermee kan de
reistijd verkort worden en de aantrekkelijkheid van Breda vergroot.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 7
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Maak anti-kraak wonen makkelijker
De gemeente moet soepeler zijn in het aanbieden van anti-kraak
woningen voor studenten. Ook zijn de wachtlijsten voor sociale
huurwoningen nog te lang.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 8
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen

Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP04i
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting
AMRPP05
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Meer woonruimte voor studenten en lage inkomensgroepen
De stad richt zich wat betreft de woningmarkt vaak op de midden- en
hogere inkomens. Voor studenten, starters en mensen met een laag
inkomen is het lastiger om aan woonruimte te
komen. Breda is een welvarende stad, maar de gemeente moet zich wel
realiseren dat niet iedereen welvarend is. Er gaat veel geld naar de
duurdere wijken in het zuiden van de stad. Gentrificatie is mooi, maar alle
stadsdelen zijn belangrijk. Momenteel laat Breda veel wijken in het
noorden van de stad een beetje verpauperen. Het centraal station vormt
haast een soort cultuurgrens: tussen het rijke zuiden en het armere
noorden. Dit doet de stad geen goed. Inwoners raken hierdoor verder van
elkaar vervreemdt.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kielegat 9
Breda
Jeffrey Verlegh
Nils Meijer
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Breda
Schrappen
Beter openbaar vervoer in de stad + ontmoedigen van 'autostad'
Breda
De bussen van Bravo rijden onregelmatig, niet altijd even frequent en niet
tot heel laat. Breda is een grote stad, en daar hoort geavanceerd
openbaar vervoer bij. Ook het openbaar vervoer vanuit omliggende
dorpen als Ulvenhout, Bavel, Terheijden, Teteringen en Prinsenbeek
valt enigszins tegen. Daarnaast is de stad sterk ingericht op auto's, met
veel Amerikaans ogende rondwegen. Dit is handig voor de automobilist,
maar minder handig voor ander verkeer. Een 'autostad' past niet meer bij
de huidige tijd. Het milieu staat sterk onder druk en dat vraagt om
innovatie. Een beter busnetwerk zou Breda veel
kunnen brengen.

-

De huidige speerpunten zijn wat verouderd.

Kedeng kedeng
Tilburg
Jordi de Fouw
Jordi de Fouw
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Tilburg
Schrappen
De plannen voor een stadcampus in de spoorzone moeten worden
doorgezet
Hiermee wordt een plaats voor ontmoeting gecreëerd, waar inwoners,
studenten en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor ontstaat
er een kruisbestuiving tussen verschillende groepen in de samenleving.

Vervang door

De plannen voor een stadcampus in de spoorzone moeten worden
doorgezet
Hiermee kan de spoorzone een plaats worden waarbij studenten,
ondernemers en bedrijven
samenkomen. Dit vernieuwde gebied dat ook de LocHal, het Deprez
gebouw en later ook Mindlabs huist, zal de ideale omgeving bieden voor
deze groepen om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en
innovatie te bevorderen. Verder is meer huisvesting voor studenten en
starters ook gewenst.

Toelichting

Dit project is al bezig en daarom is dit stukje opnieuw geschreven met de
huidige situatie er in verwerk.

AMRPP06
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Survival in the City
Tilburg
Jordi de Fouw
Jordi de Fouw
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Steden onderdeel Eindhoven
Toevoegen
De samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven moet
beter
Op het gebied van huisvesting van studenten dient ook meer afstemming
en samenwerking plaats te vinden. Situaties waarbij internationale
studenten maanden geen huisvesting kunnen vinden op redelijke afstand
van de onderwijsinstelling of waarbij er tentenkampen worden opgezet
moeten worden voorkomen door nauwe samenwerking op dit gebied.

Vervang door
Toelichting

Naar aanleiding van de situatie betreft studentenhuisvesting na de zomer
van 2019.

AMRPP07
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg toe
Vervang door
Toelichting
AMRPP08
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Kun je rekenen? Reken er dan niet op
Bevolkingsgroei Eindhoven
Jeffrey Verlegh
Jeffrey Verlegh
Regionaal Politiek programma, hoofdstuk Steden onderdeel Eindhoven
Schrappen
220.000 inwoners
231.000 inwoners
https://www.eindhoven.nl/bevolking

Schipper mag ik over varen?
Zeeland
Jordi de Fouw
Jordi de Fouw
Regionaal Politiek Plan, hoofdstuk Steden onderdeel Zeeland
Toevoegen
Bereikbaarheid
Sinds 2011 is de reistijd voor reizigers van- en naar Zeeland op
verschillende trajecten, zoals van Vlissingen naar Amsterdam, flink langer
geworden. Het is daarom van belang dat er op wordt ingezet om deze
reistijd niet verder te verlengen
De Westerschelde tunnel staat gepland om in 2033 tolvrij te worden. Er
zijn voor de afgelopen provinciale verkiezingen wel kortingen
doorgevoerd. Zeeuw-Vlaanderen is een krimpregio maar heeft meer
potentie qua economie en huisvesting, door onder andere de aanwezige
havens en verbinding met België. De Tolheffing op de Westerschelde
tunnel beperkt de kansen van deze regio en laat deze dan ook
achterlopen op de rest van Nederland, terwijl bewoners uit de regio
trekken. Het is van belang om deze situatie te verhelpen. Vanuit kabinet
Rutte 3 is er geld beschikbaar voor regionale knelpunten waarop de
Provincie aanspraak kan doen. Verder dient de tolheffing geen
verdienmodel meer te zijn waarmee de Provincie andere infrastructurele
projecten van financiert, zoals wel gebeurd is. De inzet van de Provincie
moet zijn om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken.

Vervang door
Toelichting

Gezien Zeeland een krimpgebied is is transport van, in en naar de
Provincie extra van belang.

AMRPP09
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting

Ahh… op die fiets!
Ruimtelijke ordening
Jorn Veenendaal
Jorn Veenendaal
Regionaal Politiek Plan, hoofdstuk Ruimtelijke ordening
Toevoegen
Ook vinden de Jonge Democraten Brabant veilige fietsenstallingen een
essentieel onderdeel van de fietsinfrastructuur. Deze veilige
fietsenstallingen moet voorkomen dat mensen afzien van het dagelijks
gebruik van hun relatief dure elektrische fiets uit angst voor diefstal en of
beschadiging.
sommige openbare fietsenstallingen hebben weinig tot geen
voorzieningen voor duurdere fietsen. Bewaakte fietsenstalling kunnen
helpen mensen te motiveren om langere afstanden af te leggen met hun
relatief duurdere fietsen.

AMRPP10
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg toe
Vervang door
Toelichting
AMRPP11
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indiener
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting

Grammar Nazi
Spelfout
Jorn Veenendaal
Jorn Veenendaal
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Ruimtelijke Ordening
Schrappen
[347] realiseert
gerealiseerd
https://nl.wiktionary.org/wiki/realiseren/vervoeging

Busje komt zo
Stimulatie OV voor woon-werk verkeer
Jorn Veenendaal
Jorn Veenendaal
Regionaal Politiek Programma, hoofdstuk Ruimtelijke Ordening
Toevoegen
[343] Daarnaast vinden de Jonge Democraten Brabant het belangrijk dat
de provincie bedrijfsvervoer tussen grote bedrijven(terreinen) en OV
stations ( treinstations en of busstations) moet aanmoedigen. Hierdoor
wordt het namelijk mogelijk gemaakt dat bedrijven zich ook buiten het
centrum vestigen. Dit levert niet alleen winst op voor het bedrijf, omdat dit
leaseauto’s scheelt, maar daarmee dus ook milieuwinst.
-

AFDELINGSREGLEMENT (AR)

Voor u liggen amendementen op het huidige Afdelingsreglement van de afdeling Brabant van de
Jonge Democraten. Voor de leesbaarheid volgt eerst de huidige nummering en de nieuwe
nummering mocht het Afdelingscongres zo genadig zijn en de voorstellen aan te nemen. In de
voorstellen is gewerkt met [HUIDIG] en [NIEUW] voor de nieuwe artikelen om het leesbaar te
houden. Dit zal niet meegenomen moeten worden in de definitieve versie van het AR, maar anders
wordt het niet meer leesbaar.

Huidig
1 Begrippen
2 Algemeen
3 Voorbereiding Afdelingscongres
4 Voorzitter Afdelingscongres
5 Stem- en Notulencommissie
6
7 Voorstellen Afdelingscongres
8 Wijze van vergaderen
9 Landelijke congresvoorstellen
10 Wijzigingen AR
11 Samenstelling Afdelingsbestuur
12 Taak Afdelingsbestuur
13 Taken leden van het Afdelingsbestuur
14 Ad interim bestuursleden
15 De Kascommissie
16 Teams
17 Hardheidsclausule

AMAR01
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Nieuw
1 Begrippen
2 Algemeen
3 Voorbereiding Afdelingscongres
4 Voorzitter Afdelingscongres
5 Stem- en Notulencommissie
6 Afgelast Afdelingscongres
7 Voorstellen Afdelingscongres
8 Congresvoorstellen
9 (Actuele) Politieke Moties
10 (Actuele) Organisatorische Moties
11 Behandeling Voorstellen
12 Wijze van besluitvorming
13 Vaststelling RPP
14 Samenstelling Afdelingsbestuur
15 Taak Afdelingsbestuur
16 Taken leden van het Afdelingsbestuur
17 Ad interim bestuursleden
18 De Kascommissie
19 Teams
20 Hardheidsclausule

Meer begrip tonen
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 1 AR
Wijzigen
Maak er even alfabetische volgorde van:
a) Afdeling: de binnenlandse afdeling van de Jonge Democraten,
genaamd Jonge Democraten Brabant;
b) Afdelingsbestuur: het bestuur van de afdeling.
c) LB: het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten;
d) Vereniging: de vereniging van de Jonge Democraten;
e) Grondgebied: het gebied dat binnen de grenzen, zoals vastgesteld
het LB in het kader van art. 34 HR, van de afdeling vallen;

f) Leden: de leden van de Jonge Democraten die woonachtig zijn binnen
het grondgebied;
g) Lid: een der leden;
h) Afdelingscongres: De Algemene Afdelingsvergadering, zoals
omschreven in art. 35 HR, van de afdeling;
i) HR: Het Huishoudelijk reglement van de Jonge Democraten;
j) AR: Het afdelingsreglement van de afdeling.
Vervang door

a) Afdeling: de binnenlandse afdeling van de Jonge Democraten,
genaamd Jonge Democraten Brabant;
b) Afdelingsbestuur: het bestuur van de afdeling
c) Afdelingscongres: De Algemene Afdelingsvergadering, zoals
omschreven in art. 40 HR, van de afdeling;
d) AR: Het afdelingsreglement van de afdeling.
e) Grondgebied: het gebied dat binnen de grenzen, zoals vastgesteld
het LB in het kader van art. 39 HR, van de afdeling vallen;
f) HR: Het Huishoudelijk reglement van de Jonge Democraten;
g) LB: het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten;
h) Leden: de leden van de Jonge Democraten die woonachtig zijn
binnen het grondgebied;

Toelichting
AMAR02
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

j) RPP: het Regionaal Politiek Programma van de Afdeling
RPP wordt later gebruikt. Op alfabetische volgorde is mooier

Iedereen mag op ons feestje komen
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 2.3 AR: Tenminste de digitale communicatiemiddelen die de
Afdeling kent
Wijzigen
de
alle
Om alle leden te bereiken is het goed om uitnodigingen voor een AAV
via alle digitale communicatiemiddelen die de afdeling kent te versturen.

AMAR03
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door

Hoe dien je dan iets in?
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 3 AR
Wijzigen
Artikel 3.2 AR: Het Afdelingsbestuur is als zodanig belast met het
opstellen en verspreiden van een Afdelingscongresboek uiterlijk zeven
kalenderdagen voor het Afdelingscongres, waarin in beginsel alle
voorstelling die bij het Afdelingscongres worden voorgelegd gebundeld
zijn.
Artikel 3.4 AR: Het Afdelingsbestuur draagt zorg voor het openzetten van
de voorstelportal zodat leden een congresvoorstel kunnen indienen.
Artikel 3.5 AR: Het Afdelingsbestuur draagt zorg dat alle
Congresvoorstellen uiterlijk 14 kalenderdagen voor het Afdelingscongres
gepubliceerd zijn.
Artikel 3.6 AR: Alle te agenderen Amendementen, Politieke Moties en
Organisatorische Moties moeten uiterlijk zeven dagen voor het
Afdelingscongres gepubliceerd worden door het Afdelingsbestuur.

Toelichting

AMAR04
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

Artikel 3.7 AR: Indien een Actuele Politieke Motie minder dan veertien
kalenderdagen van tevoren is ingediend, moet de indiener zelf
zorgdragen voor adequate visuele ondersteuning tijdens de behandeling
ervan.
Wanneer dit niet wordt gedaan wordt het helemaal niet gestimuleerd om
tot congresvoorstellen te komen. Ook voorkom je hiermee dat iedereen
zelf gaat zitten klooien en we niet eenduidig de congresvoorstellen
kunnen behandelen. Ook is het prettig als een week van tevoren het
definitieve, behoudens actuele politieke moties, congresboek beschikbaar
is.

Titel gezocht
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 6 AR
Toevoegen
Artikel 6 Afgelast Afdelingscongres
Het staat vreemd dat alle andere artikelen wel een titel hebben en deze
niet.

AMAR05
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Meer aansluiten is meer beter I
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 7 AR: Voorstellen afdelingscongres
Wijzigen
1. Verstaan wordt onder het begrip 'motie', als bedoeld in art. 35 lid 6 HR,
de volgende typen voorstellen die voorgelegd kunnen worden aan het
Afdelingscongres:
a) Politieke Moties
b) Organisatorische Moties
c) Amendementen
d) AR-wijzigingen
e) Resoluties- en Deelresoluties
f) Landelijke congresvoorstellen
2. Niet zijnde een 'motie' als bedoeld in art. 35 lid 6 HR, maar
'agendapunten' als bedoeld in datzelfde lid zijn:
a)Beleidsplan
b)Begroting
c)Jaarverslag
d)Jaarrekening
e) Goedkeuring vorige notulen

Vervang door

3. Ieder individueel lid, evenals het Afdelingsbestuur, kunnen tot aanvang
van het Afdelingscongres de voorstellen als genoemd onder lid 1
indienen.
1. Voorstellen zijn:
a. Congresvoorstellen;
b. Amendementen;
c. Politieke Moties;
d. Actuele Politieke Moties;
e. Organisatorische Moties;
f. Actuele Organisatorische Moties.
2. Deadlines voor het indienen van Voorstellen staan op 23:59 uur van
de laatste dag van de indieningstermijn, tenzij anders vermeld. Het
Afdelingsbestuur kan besluiten de indieningstermijnen te verlengen.
3. Taal- en stijlfouten kunnen na het indienen van het Voorstel verbeterd
worden door het Afdelingsbestuur, zolang de strekking van het Voorstel
gelijk blijft.
4. Voorstellen kunnen tijdens het Afdelingscongres gewijzigd worden,
mits geen van de aanwezige stemgerechtigde leden bezwaar heeft tegen
de wijziging.
5. Een Voorstel kan tot het moment van stemming worden ingetrokken
door de indiener.
6. Niet zijnde een Voorstel als bedoeld in lid 1, maar agendapunten voor
het Afdelingscongres zijn:
a. Beleidsplan
b. Begroting
c. Jaarverslag

Toelichting
AMAR06
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

d. Jaarrekening
e. Goedkeuring notulen
Aansluiten bij het huidige HR is beter

Meer aansluiten is meer beter II
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 8 AR
Toevoegen
[NIEUW] Artikel 8 Congresvoorstellen
1. Een Congresvoorstel is:
a. een wijziging van het Afdelingsreglement of andere reglementen;
b. de begroting;
c. een voorstel voor een nieuw reglement;
d. een Resolutie met betrekking op het Regionaal Politiek Programma
e. Congresvoorstellen kunnen worden ingediend door ten minste vijf
leden, werkgroepen, commissies, teams, of het Afdelingsbestuur
2. Congresvoorstellen moeten minimaal 14 kalenderdagen voor het
Afdelingscongres zijn ingediend via de op artikel 3.4 van het AR.
3. Het Afdelingscongres kan besluiten een voorstel zijnde een
congresvoorstel voor de algemene ledenvergadering van de Vereniging
in te dienen als zijnde een voorstel ingediend door de Afdeling. Stemming
gebeurt bij meerderheid der stemmen.
4. Op Congresvoorstellen kunnen amendementen worden ingediend door
ten minste vijf leden.
5. Een amendement is een voorstel tot wijziging, of schrappen van een
bestaande alinea in een Congresvoorstel, dan wel een toevoeging
daarop. Een groep alinea´s die betrekking heeft op eenzelfde standpunt
en daardoor inhoudelijk niet los van elkaar kan worden gezien, wordt
gelijkgesteld aan één alinea en kan dus geamendeerd worden.
6. Amendementen dienen uiterlijk acht kalenderdagen voor het
Afdelingscongres worden ingediend via het voorstelportal.

Vervang door
Toelichting
AMAR07
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type

7. Indien het een amendement op een Congresvoorstel betreft, kan de
indiener van het Congresvoorstel het amendement overnemen. Wanneer
hier sprake van is, dient dit door de fungerende Congresvoorzitter
aangegeven te worden. Het amendement is aangenomen mits geen van
de aanwezige stemgerechtigde leden behandeling wenst.
Aansluiten bij het huidige HR is beter

Meer aansluiten is meer beter III
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 9 AR
Toevoegen

Schrap/Voeg
toe

[NIEUW] Artikel 9 (Actuele) Politieke Moties
1. Een Politieke Motie betreft een standpuntbepaling over één specifiek
politiek onderwerp.
2. Een Politieke Motie mag niet in strijd zijn met het Politiek Programma
van de Jonge Democraten of het Regionaal Politiek Programma.
3. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van Politieke
Moties is het mogelijk een Actuele Politieke Motie in te dienen, mits:
a. de standpuntbepaling bij aanvang van het volgende Afdelingscongres
niet meer relevant is;
b. het één specifiek politiek onderwerp betreft waarover nog geen
standpunt in het Regionaal Politiek Programma bestaat.
c. deze uiterlijk vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering is
ingediend.

Vervang door
Toelichting

4. Politieke Moties zijn maximaal 200 woorden lang.
Aansluiten bij het huidige HR is beter. Voor de behandeling wordt
verwezen naar het HR in artikel 11

AMAR08
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Meer aansluiten is meer beter IV
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 10AR
Toevoegen
[NIEUW] Artikel 10 (Actuele) Organisatorische Moties
1. Een Organisatorische Motie is een oproep tot handelen aan een
orgaan van de Jonge Democraten Brabant.
2. Na het verstrijken van de deadline voor het indienen van
Organisatorische Moties is het mogelijk een Actuele Organisatorische
Motie in te dienen, mits:
a. deze betrekking heeft op een onderwerp dat aan bod is gekomen bij
de bestuursverantwoording;
b. deze uiterlijk een uur na de afhandeling van de
bestuursverantwoording bij de Congresvoorzitters is ingediend en voor
het Afdelingscongres gesloten wordt.

Vervang door
Toelichting
AMAR09
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type

3. Organisatorische Moties zijn maximaal 200 woorden lang.
-

Helemaal aansluiten is top
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 11 AR
Toevoegen

Schrap/Voeg
toe

[NIEUW] Artikel 11 Behandeling Voorstellen
Voor de behandeling van Voorstellen wordt aangesloten bij de wijze als
bepaald in het HR.
-

Vervang door
Toelichting
AMAR10
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Schrappen is sexy I
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 8 AR
Schrappen
[HUIDIG] Artikel 8. Wijze van vergaderen
1. Het Afdelingscongres geschiedt op de wijze zoals vastgesteld in
Bijlage D:
"Congresreglement" van het HR.

Vervang door
Toelichting
AMAR11
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Vervang door
Toelichting

Bijlage D bestaat niet meer. Verandering in [NIEUW] artikel 11

Schrappen is sexy II
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 9 AR
Schrappen
[HUIDIG] Artikel 9. Landelijke congresvoorstellen
1. Het Afdelingscongres kan besluiten een voorstel zijnde een
congresvoorstel voor de
algmene ledenvergadering van de
Vereniging, zoals in art. 10 lid 1 HR, ingediend door een lid, in te dienen
als zijnde een voorstel ingediend door de Afdeling.
2. Stemming over deze voorstellen gebeurt conform de wijze vastgesteld
in Bijlage D:
"Congresreglement" van het HR. Met dien verstande dat
het Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op Landelijke
congresvoorstellen die naar hun aard organimo's zijn.
Dit artikel sluit niet goed aan op het huidige HR. Het gaat om landelijke
congresvoorstellen, dit is toegevoegd in [NIEUW] artikel 8.

AMAR12
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg toe
Vervang door
Toelichting

Schrappen is sexy III
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel X AR
Schrappen
[HUIDIG] Artikel 10. Wijzigingen AR
1. Het Afdelingscongres beslist over wijzigingen van het AR.
Dit wordt geregeld in [NIEUW] artikel 7 en [nieuw] 8.

AMAR13
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Besluitvorming regelen is wel zo handig
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 12 AR
Toevoegen
[NIEUW] Artikel 12. Wijze van besluitvorming
1. Leden die ten minste 72 uur voor aanvang van het Afdelingscongres
zich als lid hebben aangemeld en hun jaarlijkse bijdrage hebben
voldaan, hebben stemrecht.
2. Over het verkiezen van personen kan alleen schriftelijk gestemd
worden, conform bijlage A:
“Methode voor het verkiezen van personen in functie” bij het HR.
3. Er wordt in beginsel gestemd door middel van het opsteken van een
uitgereikte stemkaart.
4. Indien één of meerdere aanwezige leden per Motie van Orde verzoekt
om schriftelijke stemming, kan de Congresvoorzitter overgaan tot
schriftelijke stemming.

Vervang door
Toelichting
AMAR14
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

AMAR15
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door

5. Een Voorstel is aangenomen als een meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen vóór heeft gestemd.
Hendig als het geregeld is

Hoofdstuk IV: Het RPP
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 13 AR
Toevoegen
[NIEUW] Artikel 13: Vaststelling RPP
Het Afdelingscongres is bevoegd tot het vaststellen van het RPP.
Lijkt me logisch toch? Een door de leden geschreven en vastgesteld RPP
kan enkel door de leden aangepast worden. Landelijk heeft het LB
immers ook niet de mogelijkheid om eenzijdig het PP aan te passen en
daarmee de leden te passeren. Zeker niet bij een partij die zichzelf Jonge
Democraten noemt.

Meer bestuur, meer beter
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 11.3 AR
Schrappen
Een lid
Een of meerdere leden

Toelichting

AMAR16
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

AMAR17
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe
Vervang door
Toelichting

Stel er zijn twee mensen die Algemeen Bestuurslid willen worden, dan
moet dat mogelijk zijn.

Voorzitter of managen?
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 13.1 AR
Wijzigen
Tot leiding geven aan het Afdelingsbestuur
Tot het voorzitten van het Afdelingsbestuur
Leidinggeven en voorzitten zijn twee verschillende dingen. Een voorzitter
is er om alle bestuursleden goed te laten functioneren en ondersteunen.
Niet per se om deze te ‘leiden’

Not all hail to the chief
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 14.3 AR
Toevoegen
Het ad interim bestuurslid wordt door het gehele afdelingsbestuur
benoemd
Je wil niet dat een voorzitter een ad interim bestuurslid benoemt om een
eventuele stemming te kunnen winnen. Ook is het toevoegen van een ad
interim bestuurslid aan een bestuur best ingrijpend en moet deze persoon
meteen mee kunnen draaien. Het is dus belangrijk dat het hele bestuur
daar iets van vindt.

AMAR18
Titel
Woordvoerder
Indieners
Betreft
Type
Schrap/Voeg
toe

Wie doet wat?
Thijs van Rens
Thijs van Rens, Eliana Tuijn
Artikel 13 AR
Toevoegen
Daarnaast stimuleert het Politiek Team de discussie binnen de afdeling
en het schrijven van congresvoorstellen.

Vervang door

-

Toelichting

Hiermee krijgt het Politiek Team meer body in de afdeling en kan zij ook
beter agenderen waar de leden op een AAV over discussiëren.

LOKALE ORGANIMO’S
ORG01
Titel
Onderwerp
Woordvoerder
Indieners
Constaterende
dat
Overwegende
dat

Spreekt uit dat

Een nieuwe tijd, een nieuw elan!
Liselot Dujardin
Liselot Dujardin
 Niemand van de actieve leden Boris Ijland nog kent (serieus,
wie?);
 Steve Bertens inmiddels oudgediende is, maar wij hem niet
kunnen missen;
 Een prijs voor en door leden een mooie traditie is om in ere te
houden;
 Steve op deze manier toch nog een beetje bij ons is;
 De huidige trofee toe is aan een nieuw plaatje en dat dit het
juiste moment is (anders pas over acht jaar);
Het bestuur van de Jonge Democraten Brabant voortaan de Steve
Bertens-prijs zal uitreiken tijdens de zomer-AAV;
Steve Bertens tijdens eerste uitreiking zelf het beeld zal overhandigen
aan de gelukkige.

