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Opening
Financieel blok
Verantwoording bestuur
Presentatie kandidaten afdelingsbestuur
Verkiezingen
Pauze + pitch voorzitterskandidaten LB
Verkiezingsuitslag
Steve Bertenstrofee
Rondvraag en sluiting
Borrel
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OPENING
-

Opening Annelies Becker
Benoemen technisch voorzitter
Benoemen stem- en notulencommissie
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV maart
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FINANCIEEL BLOK
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BESTUURSVERANTWOORDING
VOORZITTER – ANNELIES BECKER
Lieve Leden,
Na anderhalf jaar zit het er dan toch eindelijk op. Ik kijk blij terug op mijn bestuursperiode.
Ik heb ontzettend veel geleerd en ben allereerst dankbaar voor deze kans die ik heb gekregen. Een half jaar als
secretaris en een jaar als voorzitter van de allermooiste afdeling!
Deze verantwoording beslaat alleen de periode van januari tot juni, bestuur Becker II.
Met drie personen die bleven zitten en één enthousiaste nieuwe aanwinst begonnen we dapper op een koude
winteravond in Bakker. Wederom met knikkende knieën, want in Brabant weet je nooit welke vragen je kan
krijgen en we zijn natuurlijk de ‘zure’ afdeling. Maar keer op keer werd me het tegendeel bewezen. Er zit zoveel
steun, liefde en enthousiasme in deze afdeling en dat werd me op de AAV maar weer eens duidelijk gemaakt.
Doelen
Zo ontstond mijn eerste doel voor het half jaar: Brabant weer positief op de kaart zetten!
Dit half jaar heeft Brabant acht moties ingediend, het kaderfeest uitgespeeld en de ‘best geklede afdeling’-prijs
gewonnen op het congresfeest in Arnhem.
Verder hebben we de doelen van Becker I doorgezet. We hebben helaas geen bestuursweekend gehad ivm
Covid19. Ook hebben we geen bestuursplan kunnen opstellen. Halverwege maart moesten we schakelen en
alle met zorg geplande activiteiten omgooien naar een digitaal format. Het duurde even voor we onze draai
hadden gevonden.
Ons nieuwe doel werd tijdens de individuele evaluaties (ipv het bestuurweekend) en bestuursvergaderingen
duidelijk: een goede overdracht voorbereiden, een nieuw bestuur zoeken en proberen de leden betrokken te
houden dmv online activiteiten en social media acties. Acties zoals het voorstelrondje en de vlogs.
De wat praktischere doelen zoals de pers halen en een promovideo zijn niet naar wens gelukt. Lisanne heeft
drie goede persberichten geschreven, maar die zijn helaas niet opgenomen. Het is moeilijk te reflecteren
waardoor dit komt. Aan de promotie-video werd gewerkt met een professional, maar ook dit werd lastiger
toen we niet meer fysiek mochten afspreken.
Bestuur
Helaas hebben we deze bestuursperiode minder leuke dingen samengedaan dan we hadden gehoopt. We
hebben een aantal keer samen gegeten voor een vergadering en online geborreld. Desalniettemin kijk ik
positief terug op deze periode. Er is gebotst, maar er is ook veel uitgepraat en dus veel geleerd. Ik ben erg trots
op iedereen! Lange Joris is van algemeen bestuurslid naar secretaris gegaan en is heel erg gegroeid in deze rol!
Hij hield het bestuur scherp en de social media heeft er nog nooit zo strak uitgezien met de kleurige
overzichtjes! Kleine Joris heeft het boekhoudsysteem geordend en was streng wanneer dit nodig was. Lisanne
was erg enthousiast en heeft het politieke team goed aan het werk gezet! De inzet van dit hele bestuur was
heel fijn. Ook hebben veel leden zich weer enorm ingezet voor de afdeling en die wil ik dan ook hartelijk
bedanken! Ik denk dat ik nog niet helemaal besef hoeveel ik dit alles ga missen!
Het was een eer en een waar genoegen.
Bedankt,
Annelies Becker
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ALGEMEEN SECRETARIS – JORIS HETTERSCHEID
Een halfjaar geleden begon ik enorm enthousiast aan de taken die bij de functie secretaris horen. Het
eerste wat ik deed was het verwerken van de notulen, iets wat achteraf misschien iets te enthousiast
was maar ook een groot leermoment is geweest.
Ik vond snel mijn weg op de website en in het maken van de nieuwsbrief. Daarnaast heb ik de lijn
doorgezet die wij tijdens het vorige bestuur zijn begonnen met betrekking tot het activeren van
leden, zoals actief benaderen en uitnodigen. Helaas bleef ons ledenaantal dalen, maar het is ons wel
gelukt veel nieuwe leden actief te krijgen.
Tijdens de vorige AAV schreef ik dat ik wilde kijken naar de website en naar het herstructureren
daarvan, al snel kwam ik erachter dat er een nieuwe website aankomt en dat het herstructureren (nu
nog) geen zin heeft.
Een ander doel van mij van het afgelopen halfjaar was het opzetten van een reis-activiteit, dat is
gelukt, maar helaas brak er een pandemie uit waardoor we dat moesten annuleren. We moesten
helaas meer plannen van tafel vegen, maar ik ben wel trots dat wij als bestuur toch snel wisten te
schakelen en een digitale planning hebben gemaakt met leuke activiteiten.
Ook ben ik het afgelopen halfjaar bezig geweest met het opzetten van een twinning team, samen
met Marijn en Josine zijn we druk geweest met het zoeken naar een geschikte en betaalbare locatie,
ik ben heel blij dat ons dat is gelukt en dat we al ver in het proces waren. Op het moment van
schrijven is er nog geen besluit genomen of het doorgaat.
Ik vond het erg leuk om te doen en ik hoop dat ik mij nog een jaar in mag gaan zetten voor de leukste
afdeling van de Jonge Democraten!
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PENNINGMEESTER – JORIS SAUVÉ
Het afgelopen halfjaar is gek verlopen, tot medio maart hebben wij als bestuur onze activiteiten
kunnen organiseren zoals je dat van ons gewend bent. Tot dan toe hadden we twee vrijmibo’s
een motie schrijfavond een AAV en twee activiteiten georganiseerd. Om het boekjaar 2019 goed
af te sluiten hebben we op 3 maart jl. nog een financiële AAV gehad waarbij de leden de tweede
helft van de avond de gelegenheid kregen over de invulling van onze afdeling te brainstormen.
Tijdens de vrijmibo van januari heeft zich de situatie voorgedaan dat er door de dan al
aanwezige leden een gezamenlijke rekening is geopend. Helaas was ik niet assertief genoeg om
bij binnenkomst leden te vragen deze rekening te sluiten en vanaf dat moment ieder voor zich de
drankjes af te rekenen. Dit heeft tot een enorm bedrag aan onvoorziene kosten geleidt en bij het
nalopen van de kosten bleek de bon ook foutief te zijn waardoor deze hoger is uitgevallen dan
wat er werkelijk openstond. Hieruit blijkt maar weer dat het zaak is hier scherp op te zijn.
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. En hierdoor komen we ook meerdere leden tegemoet.
Na de financiële AAV van 3 maart, zijn er door ons als bestuur geen fysieke activiteiten meer
georganiseerd. Dit heeft tot een aanzienlijke kostenbesparing geleidt, vanwege het wegvallen
van de vrijmibo’s en het bestuursweekend. Wel zijn in deze periode hogere bedragen voor
sprekersbedankjes door mij als penningmeester uit betaald. Hierover is het kasco geïnformeerd
en zij hebben hiermee ingestemd. De bedragen waar het om gaat zijn kleine overschrijdingen
van zeven euro en vier euro geweest. Het gaat hier dus niet om grote overschrijdingen.
Er was van mijn kant als penningmeester even wat onduidelijkheid wat te doen met de
gemaakte kosten voor de geannuleerde Luik-reis, maar deze worden als onvoorziene kosten
opgenomen en komen daarmee volledig voor rekening van de afdeling.
Dit besluit zorgt ervoor dat de post onvoorziene kosten in dit boekjaar hoger uitvallen dan
begroot. Maar daartegen over staan posten als bestuursweekend en vrijmibo’s en
sprekersdrankjes die lager uit zijn gevallen, wat ervoor zorgt dat we per saldo alsnog gunstig
uitkomen.
Tijdens mijn periode dat ik penningmeester heb mogen zijn voor de afdeling Brabant heb ik veel
geleerd. Deze leermomenten en leerpunten neem ik mee in mijn loopbaan als
jr. brandveiligheidsadviseur en hopelijk als lid van de landelijke kasco commissie.
Joris Sauvé
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SECRETARIS PERS EN POLITIEK – LISANNE CHEIZOO
Beste JD’ers,
Het is alweer een half jaar geleden dat ik werd verkozen tot secretaris Politiek & Pers voor afdeling Brabant. Ik
vond het destijds best spannend om aan te schuiven bij een al bestaand bestuur (de Jorissen en Annelies
hadden er al een half jaar samen opzitten), maar vooral stond ik te popelen van enthousiasme. Na even
opstarten en een drukke periode met het congres in Arnhem, Brabantdag, en Kaderweekend, kon ik in februari
zeggen dat ik mijn vuurdoop wel had gehad. Ik heb dan ook enorm veel geleerd van en mét mijn bestuur de
afgelopen zes maanden.
Wat wilde ik bereiken?
Bij mijn kandidaatstelling had ik als doel gesteld om inhoudelijke topics meer naar de voorgrond te trekken
binnen JD Brabant. Om meer de diepte in te duiken met actuele onderwerpen waar we in eerste instantie
misschien niet zoveel affiniteit mee hadden. Onderwerpen zoals landbouw, en democratisering. Om dit doel te
bereiken, heb ik het al bestaande Politieke Team (opgericht door Jeffrey tijdens het vorige bestuur) opnieuw
gemobiliseerd. Samen met Jordi (voorzitter politiek team) en Jeffrey hebben we het politiek team niet alleen
actiever gemaakt, maar ook uitgebreid: er zijn tussen de 6 en 8 mensen actief bij het politieke team. Er zit
ontzettend veel creativiteit binnen deze club en het is me dan ook een waar genoegen geweest om deze groep
te faciliteren en te horen met wat voor initiatieven ze kwamen.
Activiteiten
Daarnaast heb ik een tweetal activiteiten georganiseerd: eentje vond plaats in Tilburg tijdens de AAV van 3
maart, waar ik wilde peilen aan wat voor evenementen er behoefte was bij onze leden. Hier zijn heel veel
interessante dingen uitgekomen (JD Brabant lijkt een voorkeur te hebben voor spelletjesavonden). De andere
vond plaats via ZOOM op 26 mei, waarbij we samen de toespraak van Koning Willem-Alexander hebben
geanalyseerd en hebben gekeken wat zijn speech zo succesvol maakte. Ik vond het superleuk om te zien hoe
enthousiast en vol inspiratie onze afdeling is tijdens activiteiten. Mijn dank ook aan iedereen die heeft
meegedaan tijdens deze activiteiten (en de anderen)!
Wat zou ik anders hebben gedaan?
Daarnaast was één van de doelen van ons als bestuur om meer op de inhoud te focussen en daarmee dan
wellicht de pers te halen. Wat betreft de inhoud, zoals jullie hierboven kunnen lezen, zat het wel goed. Qua
aandacht in de pers hebben we het moeilijk gehad. Hoewel ik tot twee keer toe berichten naar de verschillende
media heb gestuurd, zijn we tot dit moment toe nog niet gepubliceerd geweest. Waarom? Het kan zijn dat
onze inhoud niet interessant genoeg was. Anderzijds was de concurrentie op het gebied van media de laatste
maanden erg groot: we moesten een plekje zien te krijgen naast de oneindige stroom aan Corona-nieuwtjes,
wat niet altijd makkelijk blijkt te zijn. Ik heb in ieder geval veel geleerd over het schrijven van persberichten.
Een woord van dank
De afgelopen maanden zijn voor iedereen in Nederland een achtbaan geweest. Ook voor ons als bestuur was
het soms snel schakelen – ineens van fysieke evenementen naar digitaal gaan, is niet altijd makkelijk. Toch ben
ik ongelooflijk trots op Annelies, Joris, en Joris over hoe ze alles hebben opgepakt en door zijn gegaan. Daarom
wil ik hen, en alle leden van de JD die ik heb mogen ontmoeten tijdens mijn bestuurstermijn, ongelooflijk
bedanken voor alle steun en support en humor. Ik ben bij de JD gegaan omdat ik op zoek was naar likeminded
mensen…Die heb ik zeker gevonden! Bedankt!
Lieve groeten en houdoe,
Lisanne
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KANDIDAATSTELLINGEN
AFDELINGSBESTUUR
VOORZITTER – JORIS HETTERSCHEID
Naam: Joris Hetterscheid
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 30-04-1999
Beoogde functie: Voorzitter
Beoogde termijn: 1 jaar
Studie: Bestuurskunde en Overheidsmanagement
Nevenactiviteiten: Bijbaan IKEA
Korte motivatie:
Na een jaar actief te zijn geweest in het bestuur van de Jonge Democraten Brabant als algemeen
bestuurslid en secretaris, is het tijd voor een nieuwe stap. Ik voel mij thuis binnen de vereniging, zie
veel kansen voor aankomend jaar en wil mij nog actiever inzetten voor onze vereniging. Ik kijk er
daarom enorm naar uit de rol van voorzitter op mij te nemen.
Ondanks dat het afgelopen jaar de ledenaantallen van onze afdeling iets zijn teruggelopen, zijn veel
van onze nieuwe leden wel direct actief geworden. Ik vind het belangrijk om mij samen met het
bestuur laagdrempelig en benaderbaar op te stellen, zodat iedereen zich welkom voelt en hopelijk
vaker terugkomt. Het zal zeker aan het begin van het jaar anders zijn dan normaal vanwege het
coronavirus en het is onduidelijk hoelang dit zich nog voortzet. Ik hoop dat we snel weer fysieke
activiteiten kunnen organiseren, maar misschien ligt de toekomst van activiteiten wel deels online.
Zelfs als alles wel snel teruggaat naar ‘normaal’ kunnen we nog steeds online activiteiten blijven
organiseren. Hierdoor wordt het bijwonen van activiteiten voor sommige leden makkelijker en voor
nieuwe leden is dit een laagdrempelige manier om eens te komen kijken.
Aankomend jaar is een verkiezingsjaar. Ik vind het belangrijk om het contact met het landelijk
bestuur en D66 goed te onderhouden en mij actief in te zetten voor de landelijke campagne, maar
het is belangrijk dat onze eigen regio niet wordt vergeten. Samen met het bestuurslid politiek en het
politiek team ga ik goed in de gaten houden wat er speelt op lokaal niveau. Het is belangrijk om als JD
een eigen campagne te blijven voeren, ondanks dat we D66 natuurlijk zullen helpen en steunen. Om
ons te kunnen blijven focussen op de JD, heb ik een campagneteam opgericht die bestaat uit een
groep enthousiaste JD’ers uit Brabant. Samen kunnen we aankomend jaar gaan brainstormen over
(ludieke) acties en het vormgeven van de campagne.
Tot slot vind ik het heel belangrijk dat al mijn bestuursgenoten het naar hun zin hebben gedurende
het jaar. Dit wil ik bereiken door een open sfeer te creëren en mijn bestuursgenoten te blijven
ondersteunen. Zeker in het begin zal ik de focus leggen op binding. Het merendeel van mijn
potentieel nieuwe bestuur is nieuw bij de JD en het is belangrijk dat zij zich direct prettig en thuis
voelen binnen het bestuur en de vereniging. Met mijn ervaring in andere bestuursfuncties kan ik ze
helpen en de weg wijzen binnen de JD.
Ik kijk er erg naar uit om komend jaar de voorzitter te zijn van de mooiste afdeling van de JD en om
samen met het bestuur én de hele afdeling een heel mooi jaar tegemoet te gaan!
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ALGEMEEN SECRETARIS – GOAN BOOIJ
Naam: Goan Booij
Woonplaats: Bergen op Zoom
Geboortedatum: 15-05-1999
Beoogde functie: Algemeen Secretaris
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: International Tourism Management // Philosophy of Contemporary Challenges
Nevenactiviteiten: Bijbaantje Jumbo
Korte motivatie: Sinds een maandje ben ik wat actiever binnen de JD en tot dusver bevalt het me
bijzonder goed. Toen Annelies me in een vrij vroeg stadium vroeg hoe het me leek om in het bestuur
te zitten, was ik vrij sceptisch. Ik heb nog niet eens een fysiek evenement bijgewoond, laat staan
politieke ervaring, accurate kennis over de JD en een idee wie iedereen binnen de organisatie is.
Echter kwam ik er door gesprekken met Annelies en met bestuursleden van andere afdelingen vrij
snel achter dat dat niet veel uitmaakt en dat het oude bestuur er prima voor zorgt dat je goed
voorbereid bent. En die wil om goed voorbereid te zijn en om meer te weten over deze organisatie is
er bij mij dan ook zeker. Daar ligt ook meteen mijn kracht: Ik ben zeer leergierig en het lijkt me leuk
om een hele hoop nieuwe dingen te weten te komen en om een hele hoop nieuwe mensen te leren
kennen. Daar is de rol als secretaris van afdeling Brabant natuurlijk perfect voor.
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PENNINGMEESTER – BART KESSELS
Naam: Bart Kessels
Woonplaats: Berlicum
Geboortedatum: 18-08-1999
Beoogde functie(s): Penningmeester
Beoogde termijn: 1 jaar
Studie: Bedrijfseconomie, Tilburg University (3e jaar)
Nevenactiviteiten: Geen relevante nevenactiviteiten op dit moment
Korte motivatie:
Graag zou ik als Penningmeester mijn steentje bijdragen aan het in stand houden en uitbreiden van de
Jonge Democraten in Brabant. Mijn studie Bedrijfseconomie sluit hier perfect op aan. Hopelijk krijg ik
de kans om een andere kant van mezelf te laten zien. Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan met de
soms ietwat saaie, maar zéér nuttige cijfertjes en om samen met de rest van het bestuur een mooi
jaar neer te zetten
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SECRETARIS ORGANISATIE – TOM URBASCHEK
Naam: Tom Urbaschek
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 16-08-1998
Beoogde functie(s): Secretaris Organisatie
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: BSc Economie en Bedrijfskunde
Nevenactiviteiten: evt. een part-time consultancy functie
Korte motivatie:
Met belangstelling heb ik van een bestuurslid vernomen dat tijdens de AAV een nieuw bestuur wordt
gekozen. Met deze kandidaatstelling zou ik graag willen opteren voor de functie van Secretaris
Organisatie. Deze functie lijkt mij een leerzame en inspirerende mogelijkheid om met mijn
competenties waarde toe te voegen aan de JDB. Uiteindelijk draait het om de daadwerkelijke leden,
waarvoor men zich naar mijn mening 100% moet inzetten. Het lijkt mij dan ook een eer om namens
de JDB deze nobele rol te vervullen.
Tijdens zowel mijn stage bij Greendish als mijn voorzitterschap van mijn opleidingscommissie heb ik
met een gestructureerde werkwijze succesvol prioriteiten gesteld en taken gedelegeerd. In mijn
opinie zou men ervan uit moeten gaan dat de ander iets weet wat jij nog niet weet. Het is dus naar
mijn mening van belang dat men op basis van constructieve kritiek zowel in teamverband als
individueel gestructureerd hoogwaardig werk levert. Verder heb ik een ‘hands-on’ werkwijze, omdat
ik van overtuigd ben dat op deze manier men het snelste leert.
Ook is het opstellen van een realistische planning cruciaal voor het al dan niet slagen van activiteiten.
Hier komt een mate van creativiteit en flexibiliteit bij kijken, zeker in deze bijzondere tijden. Een taak
waarin ik mijzelf zeker herken.
Tot slot zijn communicatieve vaardigheden van belang als Secretaris Organisatie, zowel formele als
informele. Zo moet men intern binnen het bestuur taken kunnen delegeren en extern duidelijkheid
scheppen met sprekers en andere partijen. Met deze mindset heeft men dezelfde verwachtingen
wanneer een activiteit wordt georganiseerd. Bovendien floreer ik in het geven van pitches en
presentaties, waar ik op meerdere momenten complimenten heb gekregen gedurende mijn carrière.
Kortom verwacht ik dat de functie van Secretaris Organisatie binnen het bestuur van Jonge
Democraten Brabant mij op het lijf geschreven is. Graag zou ik mijn motivatie voor deze functie in
een persoonlijk gesprek willen toelichten.
Met vriendelijke groet,
Tom Urbaschek
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SECRETARIS PERS & POLITIEK – MARIT KROESE
Naam: Marit Kroese
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 07-11-1997
Beoogde functie(s): Secretaris Pers en Politiek
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Master Chemical Process Technologie aan TU/e (scheikunde technologie)
Nevenactiviteiten: Ik zing bij het studentenkoor Vokollage en heb soms mentor- of tutor baantjes
aan de universiteit. Daarnaast ben ik vaak bij familie en vrienden en hou ik van samen koken en
borrelen. Mocht ik vrienden zo ver krijgen dan ga ik ook graag naar theater of musea.
Korte motivatie:
Al een tijd wilde ik meer betrokken raken met de politiek en de maatschappij; debatteren, in gesprek
gaan en je inzetten voor een samenleving die jij fijn vindt. Daarbij sprak mij JD vanuit D66 het meeste
aan; progressief, sociaal liberaal en open minded. Ondanks dat ik pas kort lid ben, voelde de sfeer
meteen al goed. Zo goed dat ik heb besloten om meer betrokken te willen zijn bij deze leuke groep
mensen en om me in te zetten voor JD Brabant. Met de functie secretaris Pers en Politiek hoop ik
mensen te betrekken bij het maken van belangrijke keuzes en het vormen van een standpunt. Dit wil
ik doen door het gesprek te openen, niet alleen tussen leden onderling maar ook met leden van
andere partijen en jongeren buiten de partij.
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BIJLAGE
LEDENAANTALLEN
Periode
1e helft 2015
2e helft 2015
1e helft 2016
2e helft 2016
1e helft 2017
2e helft 2017
1e helft 2018
2e helft 2018
1e helft 2019
2e helft 2019
1e helft 2020
26-05-2020

Aantal leden
start periode
455
473
454
428
450
498
503
477
441
395
366
348

Nieuwe leden
51
24
30
49
118
56
46
24
36
21
19

Opgezegd (incl.
verhuisd uit)
33
43
56
27
70
51
72
60
82
50
37

Verhuisd uit
3
7
10
7
11
21
14
14
14
16
9

Ledenaantallen JD Brabant
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Ledenaantal
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