Jonge Democraten Brabant | AAV 12-12-2015 | Café Karel, Tilburg.
Opening vergadering: 13:22
Aanwezig: Steve, Marijn, Peet, Robin, Jan Willem, Thijs, Erik, Richard, Bram, Floris, Mieke (voorzitter),
Abdul (SNC), Jurriën, Denise, Arend, Mitchel, Ruben, Tijn, Hannah, Marjet (steun-SNC), Michiel, Tom
en Liselot.
1. Opening door Peet Wijnen
Peet: Dames en heren, welkom allen op ons afdelingscongres!
Naar aanleiding van de vorige AAV – waar onze afdelingshouweel- is besproken, heb ik een
aantal voorzittershamers meegenomen. Bij de volgende AAV gaan we de fijnste hamer
gebruiken, en dat laat ik aan de TV. We hebben een vol programma, met veel wisselingen en
moties. Bij deze zou ik graag per acclamatie Mieke willen benoemen als Technisch
voorzitter. Ook een notulist is belangrijk en die zou ik dan ook graag per acclamatie willen
benomen.
 Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
 Vaststellen agenda
Mieke: We zouden om 13:10 beginnen, maar dan beginnen we maar nu (13:28)
Ik zal even de agenda met jullie doornemen, zoals te lezen in het congresboek. Gaat iedereen
met de inhoud akkoord ?  agenda zonder wijziging vastgesteld.
 Notulen vorig Afdelingscongres
Mieke: de notulen van juni 2015 moet worden goedgekeurd en die van september  per
applaus goedgekeurd.
2. Bestuursverantwoording
Peet: Ik hoop dat u ons bestuursverantwoording heeft gelezen in het congresboek. Ik zou als
voorzitter – naast het bestuur draaiende houden- een aantal taken onder mijn hoede
hebben; het symposium voor afdeling Brabant. Dat is in oktober gebeurt, en dat was
succesvol. Mijn doel was om de JD beter te laten aansluiten op andere relevante
organisaties. Dat is gelukt. O.a. D66 Brabant, D66 tilburg, en internationale PJO’s staan op
het lijstje. Dat is ook goed gegaan. Het onderzoek over de organisatiestructuur van de JD
Brabant is daarentegen niet helemaal gelukt. Hier is wel een opzet voor gemaakt, maar we
hopen dat het nieuwe bestuur hier mee verder aan de slag gaat. Onze afdeling is de
afgelopen 10 jaar gegroeid, maar de commissies zijn helaas niet helemaal bereid om naar
andere steden te gaan. We gaan verder onderzoeken hoe we als JD in heel Brabant beter
zichtbaar kunnen zijn. Al met al ben ik als voorzitter tevreden met het afgelopen jaar.
Liselot: Ik ben hier bevlogen ingesprongen, en heb enthousiast meegedraaid. Allereerst als
commissievoorzitter Breda. Die commissie krijgt steeds meer vorm. Er zitten zelfs al 3 dames
in, wat een belangrijk punt voor mij is. Ik ben vrij betrokken geweest in Brabant en Zeeland.
En mijn AS –taken zijn naar mijn mening prima gegaan. Ik zou graag herverkozen willen
worden om af te maken waar ik mee begonnen ben. Ik geloof dat mijn tweede termijn – na
de ietwat drukke periode- meer rust en gewenning meebrengt en dat biedt perfect kans om
mij verder bezig te houden met mijn plannen.
Tijn: Met financïen was het doel om 90% van het budget weloverwogen uit te geven. We
hebben nog wat geld over als afdeling, en de KasCo kan jullie zometeen gedetailleerder
vertellen over de stand van zaken. Onze twinning is succesvol verlopen, en ik ben blij dat ik
daaraan heb kunnen bijdragen. Onze tweede doelstelling is een buitenlandse PJO naar
Brabant brengen. Dat staat voor 27 februari. Dat is helaas buiten mijn bestuurstermijn om.
Daarnaast heb ik het contact onderhouden met buitenlandse organisaties. Het was een
leerzame, drukke periode, die het uiteindelijk waard was.
Mitchel: We hebben veel gedaan. We hebben in Breda een nieuwe commissievoorzitter
benoemd, scholingsprogramma’s opgezet, tijd gestopt in Zeeland en een resolutie over
geschreven, en veel activiteiten voor de toekomst bedacht. Mindere kanten waren de
bereikbaarheid van onze afdeling vanuit andere steden. Niet alle activiteiten zijn twee
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weken van te voren op Facebook gezet, dat betreur ik. Daarnaast wilden wij nog een actuele
activiteit opzetten over vluchtelingen, dat bleek destijds lastiger dan gedacht om dat op
korte termijn op te zetten, maar het staat gepland voor het voorjaar. Ik heb veel geleerd,
over samenwerking, en organisatie.
Jan-Willem: We hebben veel gedaan om onze promotie duidelijker onder onze doelgroep te
brengen. Ik heb de huisstijl proberen te verbeteren van afdeling Brabant, door een
omslagcollage te maken met onze activiteit. Daarnaast zijn de Dames Democratus opgericht,
omdat vrouwen worden gediscrimineerd als het op bestuursfuncties aankomt. Deze is
carnavalsgetrouw opgericht op 11-11. Ik heb het ervaren als een mooi bestuursjaar. Ik had
graag mijn vak meer willen bijbrengen bij commissies, maar daar ben ik nog altijd voor
bereikbaar na mijn periode. Het was een mooi half jaar.
Thijs: Het lobbyen bij D66 fractie is niet helemaal uit de verf gekomen en dat vind ik jammer,
in zeeland zijn we bezig geweest met het opzetten van actief die vrij succesvol zijn gebleken.
Ook de livestream van de gemeenteraad in Den Bosch bleek gewaardeerd. Ik ben vooral
bezig geweest met ‘waar zijn de JD mee bezig?’
Michiel: Nieuwe leden zouden worden gecontacteerd, is dat geluk?
Liselot: Klopt, zouden we doen. Helaas is dat door de hectiek wat meer blijven liggen. Daar
moet een plan van aanpak voor komen.
Hoe wil je dat dan aanpakken?
Liselot: Meer structuur, misschien met meer regelmaat nieuwe leden bereiken, in plaats van
een grote groep als geheel.
Tom: Jan-Willem, jij treedt nu af als promo, maar er is geen opvolger, wil je een ad-interim
inwerken?
Jan-Willem: Ja, zaken als de vormgeving van de promo zou ik nog willen ondersteunen.
Ruben: Peet, je hebt gezegd dat er contact is gelegd met meerdere organisaties, hebben we
er wat aan gehad als afdeling?
Peet: In Brabant hebben we veel gedaan op gebied van scholing, toen mocht ik spreken bij
een panel. Daarnaast betrekken we Zeeland steeds meer (o.a. werkbezoek aan zeeland).
Steve: Peet, ik zie dat we een portefuillehouder internationaal en scholing en vorming
hebben. Wat zijn de overwegingen geweest? En zouden we dit ook buiten het bestuur
kunnen aanstellen?
Peet: Dat moet sowieso op democratische wijze geschieden. In mijn visie is politiek, scholing
en gezelligheid belangrijk. Ik vind dat we daar dan ook in moeten investeren, vandaar de
aanstelling. En voor internationaal hebben we een JD’er nodig die er de tijd voor heeft. En
zodoende hebben we binnen ons bestuurs gekeken wie hiervoor geschikt zou zijn.
Mitchel: nav de vorige AAV is besloten dat we dit ook als bestuur moesten uitvoeren.
Arend: Vraag over politiek, hoe gaat het met de werkgroep?
Thijs: de vergaderingen bleken weinig vruchtbaar. Het werd al vrij gauw gezellig bier
drinken. Dat is zonde van de werkgroep. Het is taak voor zo`n werkgroep om zich meer bezig
te houden met zaken die politiek interessant zijn. Dat kan soms lastig zijn om dat fatsoenlijk
te formuleren en op in te haken. Politieke relevantie veranderd gauw, en dat maakt lange termijn projecten snel irrelevant.
Ruben: Tijn, Vind je het nog weloverwogen dat je geld over hebt, ondanks je toezegging
voor het uitgeven voor 90%?
Tijn: Ja, geld moet je niet uitgeven om het maar uit te geven, maar doen als nodig.
Bram: Gaat de rest dan terug naar Landelijk?
Tijn: Ja, na de 31e is het weg.
Arend: Kunnen we dan met het rest van de geld niet iets groots doen voor de afdeling?
Mitchel: We dragen al zoveel we kunnen bij als we een activiteit organiseren, bijvoorbeeld
het kerstdiner van volgende week.
Michiel: Is het niet een idee om dan meer geld te sponsoren per lid? Bijv. bij een bbq?
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Mitchel: zouden we graag doen, maar dat mag niet volgens Landelijke richtlijnen.
Jurin: In mijn voorbereidingen vanmorgen was ik zoekende naar het programma voor
vanmiddag. Dat kon ik niet vinden. Dat stond alleen op Facebook. Kan ik van Liselot een
toezegging krijgen voor het op de website plaatsen van het boek?
Steve: Kun je mij toelichten wat je hebt geleerd van de situatie omtrent de
commissievoorzitter van Den Bosch?
Mitchel: Daar bleek lastig contact te leggen met de voorzitter, die hebben we toen afgezet
omdat we doorwilden met de commissie. Het is lastig zeggen wat ik daar persoonlijk van
heb geleerd. Misschien is het voor het vervolg handiger om regelmatiger contact te zoeken.
Marjet: Ik ben zelf AS geweest en ik ben benieuwd naar de huidige ledenbestanden. Hebben
we nog een beetje nieuwe leden?
Liselot: We hebben 42 nieuwe leden gekregen de afgelopen 6 maanden. We zitten nu op
556. Veel daarvan zijn actief in Tilburg, Den Bosch, Eindhoven, en Zeeland. In Zeeland zijn ze
het actiefst, van de 40 leden daar hebben 10-15 leden een activiteit bezocht. Verder is het
lastig om echt te stellen hoeveel mensen daarvan actief zijn.
Steve: Ik meen mij te herinneren dat we een excel bestand hadden met actieve leden. Doen
we dat nog?
Mitchel: Wel aantallen, maar we houden geen namen bij.
Ruben: Liselot, in de nieuwsbrief staat dat officiële besluiten worden gedeeld in de
nieuwsbrief. Maar dat zijn er niet veel, klopt dat?
Liselot: Klopt, dat zijn alleen de officiële besluiten die we als bestuur hebben gemaakt
(middels stemming).
Ruben: Zou je er dan vaker besluiten in willen stoppen, in het licht van transparantie?
Liselot: Ik zou daar graag nog een keer naar willen kijken, maar ik zou je ook willen wijzen op
het feit dat notulen altijd opvraagbaar zijn.
Peet: Daarnaast is het ook een overweging of sommige zaken daadwerkelijk besluiten zijn,
of gewoon agenda.
Michiel: Vraag aan Mitchel: hoe is het met het onderzoek naar de huidige
commissiestructuur?
Tijn: We willen aan jullie vragen of er mensen zijn die onderzoek willen doen/meedenken
over de toekomst van deze commissies. We roepen op om 3 van jullie plaats te laten nemen
in een groep die hier onderzoek over gaat doen.
Arend: Waarom treedt de penningmeester af?
Tijn: Ik heb het druk met mijn studie, werk en persoonlijk leven en ik merkte dat mijn inzet
voor de JD hiermee niet altijd 100% was. Vandaar.
3. Financiën – Hierin staan de bijzonderheden genotuleerd, voor de begroting verwijs ik u
naar het congresboek.
* Jaarrekening
Tijn: We hebben nog ruim 600 euro over. Dat lijkt veel voor twee weken, maar daar gaat
nog wat vanaf; zomeroffensief en kerstdiner, kerstkaarten. Al met al houden we nog 100150 euro over. Dat willen we wellicht investeren in afdelingsmateriaal.
De twinning is opgenomen in deze begroting, om te laten zien wat we aan ledeninkomsten
hiervoor hebben gehad.
Arend: Waar is de begroting naast de werkelijke uitgaven over 2015?
Tijn: Die staat niet in het boekje, foutje.
Mieke: De jaarrekening wordt nu niet goedgekeurd, dus ik raad u aan om gedetailleerde
vragen te bewaren voor de AAV begin volgend jaar.
Ruben: Ik snap dat je de twinning erbij hebt gezet, normaal gesproken komt dat bij andere
kosten erbij. Maar dat staat hier niet bij. Hoezo?
Tijn: De twinning gaat niet bij de jaarrekening, of begroting. Die staat hier alleen bij ter
informatie van de leden. De twinning heeft ons namelijk niks gekost.

Jonge Democraten Brabant | AAV 12-12-2015 | Café Karel, Tilburg.

 Begroting
In het congresboek staat de begroting niet volgens up-to-date. We hebben op het laatste moment
nog een afdracht gekregen van het LB. Promotiekosten zijn gelijk gebleven. We hebben een nieuw
potje ‘scholing’ voor een bestuurslid om te gebruiken voor scholingsactiviteiten, o.a. de
sprekersdrankjes zitten hierbij. Het potje internationaal is bedoeld voor ondersteunende kosten in
het buitenland, niet voor vakanties uiteraard.
Jurian: Eindhoven heeft 80 eu erbij gekregen, Breda 80 eu minder. Nu gaan we met deze begroting
verder, wil dat zeggen dat Eindhoven nu met het geld meer activiteiten moet organiseren?
Tijn: Eindhoven kon dit beter gebruiken dan Breda, vandaar dat we dit aan Eindhoven hebben
gegeven. Met dit geld heeft Eindhoven ook extra activiteiten georganiseerd.
Mieke: Commissies hebben altijd de mogelijkheid om projectsubsidie aan te vragen, daar hoeft niet
per sé geld voor klaarliggen bij de afdeling.
Peet: Ik ben er persoonlijk niet voor om visie te baseren op incidenten. Dit is eenmaal voorgevallen,
en als we dit weer zouden willen doen, dan bekijken we dat dan.
Tom: Fijn dat er in 2016 nog steeds 200 eu klaarligt voor de commissies. Ik zie dat we 50 eu minder
inkomsten krijgen volgend jaar dan het jaar ervoor. Waarom is dat?
Tijn: Dat is landelijk bepaald, ik zou niet weten waar het aan ligt.
Tom: blijft er dan zoveel geld over?
Tijn: Onze afdeling heeft inderdaad geld over gehad, maar over de toedracht van het LB kan ik niks
zeggen.
Steve: We hebben dus 350 meer dan er in het congresboek stond? 250 gaat naar internationaal, en
wat is met het overige geld gebeurd?
Tijn: Scholing, onvoorzien en internationaal heeft meer geld gekregen.
Arend: Tip voor de volgende keer; zet de uitgaven van 2015 erbij voor een overzicht over de
ontwikkelingen.
Jurian: Wat deed je toen je 500 euro minder kreeg op je begroting?
Tijn: Ik heb in totaal zelfs 4-5 keer een nieuwe begroting moeten maken. Er is voor de afdelingen
minder geld beschikbaar, en dat is percentueel verdeeld over alle afdelingen.
Arend: Je hebt de begroting gemaakt, maar voert hem niet zelf uit. Wat is je tip voor de nieuwe
penningmeester?
Tijn: sprekersdrankjes en gemaakte kosten van een commissie, moet je ook toerekenen aan de
desbetreffende commissie. Voor de rest spreekt de begroting redelijk voor zich. En ik vind ook dat
het een prima begroting is.
Arend: Was het doel niet om zoveel mogelijk geld voor onze afdeling los te krijgen? Met wie maak je
dan zo`n begroting?
Tijn: Ik heb veel tijd met Marit aan de telefoon gezeten. Ik heb de begroting in samenspraak met het
bestuur opgezet.
Michiel: voor de zomeractiviteit, staat 200 eu op, 30 euro minder dan vorig jaar. Waarom is dat?
Tijn: omdat we vinden dat dat geld niet volledig werd besteed. Hebben we dit ondergebracht bij een
ander onderdeel van de begroting.

Stemming over de begroting:
Voor de begroting: 18
Onthouding: 1
Unaniem aangenomen!
KasCo over financiën in het algemeen:
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Hallo ik ben Michiel van de KasCo. We hebben afgelopen week samen met Tijn de boeken
doorgenomen en daar hebben we adviezen voor.
1. Op dit moment worden sommige declaraties samengevoegd. Hierdoor is het overzicht van
de gemaakte kosten minder goed. Advies is dan ook om alle declaraties apart in te dienen.
2. Ook de indiendatum is aan te raden om te notuleren.
3. Wij raden ook aan om mensen vooraf te laten betalen bij activiteiten.
4. Wanneer de penningmeester minderjarig is, heeft hij /zij geen machtiging voor de pas.
Daardoor wordt het als penningmeester lastig om een stelling in te nemen over het uitgeven
van het geld. Wij adviseren de leden om bij het kiezen voor de nieuwe penningmeester
rekening mee te houden.
5. Tenslotte willen wij Tijn complimenteren met zijn doorzettend vermogen om achter oude
debiteuren te gaan namens de afdeling.
4. Verkiezingsblok: bestuur en KasCo
- Liselot (AS) : Ik heb uiterst genoten van mijn tijd bij de JD, en zoals ik eerder aangaf wil ik
verder. Voor al mijn bereikte punten kunt u terecht in het congresboek, maar in het kort heb
ik veel gedaan aan de nieuwsberichten. Ik ben nu de enige vrouw in het bestuur, en ik zou
graag verder met mijn plan willen gaan om ze hierbij te betrekken. Tenslotte zou ik graag
verder willen werken met de commissie Breda. Een stem op mij is dus een stem op mijn
vervolgplan!
Marjet: Hoe ga je je tijd indelen in je nieuwe periode?
Liselot: Het toverwoord is structuur! Ik ken mijzelf nu beter na 6 maanden en kan nu beter
inzien hoe ik mijn tijd beter en effectiever kan spenderen aan de JD!
- Marijn (penningmeester): Ik wil graag meer betekenen voor de vereniging, en heb
nagedacht over mijn talenten voor de afdeling. Mijn opleiding sluit aan bij de functie
penningmeester. Graag zou ik dit willen combineren met de portefeuillehouder
internationaal, en geef ik graag gehoor aan de adviezen van de Kasco.
Steve: Je wilt portefeuille internationaal doen, wat ga je met het budget doen ervoor?
Marijn: Ik zou graag de twinning willen voorzetten, dus contact met het buitenland. En ik heb
vernomen dat België interesse heeft in het samen organiseren van een activiteit. Maar
mocht ik verkozen worden ga ik hier uiteraard verder over nadenken.
Arend: Ik zie dat je je kandideert voor een jaar. Hoe druk ben je komend jaar?
Marijn: Daar heb ik nu niet direct een blik op, maar ik voorzie geen problemen met het
combineren van mijn functie als penningmeester met mijn persoonlijk leven.
- Robin (Sec. Org.): Het fijne van Sec. org. Is dat het een stabiele, goed geregelde functie is.
Daar dank ik mijn voorganger voor. Ik ben sociaalvaardig, enthousiasmeer mensen graag en
kan goed het overzicht bewaren. Mijn pijlpunten zijn:
Het bestuur moet laagdrempelig, bereikbaar, transparant zijn. Ook wil ik de kloof tussen
leden en bestuur zo klein mogelijk houden. Daarnaast voel ik mij verantwoordelijk om met
Liselot de ledenactivering op mij te nemen. Tenslotte is het vergroten van interstedelijke
activiteiten een pijlpunt van mij en wil ik me daarvoor inzetten.
Steve: Hoe ga je zorgen dat mensen bereid zijn om verschillende steden te bezoeken?
Robin: daar heb ik geen klinkklaar antwoord voor, maar door het vergroten van het
‘thuisgevoel’ bij onze vereniging, gepaard met kwalitatief hoogstaande activiteiten zal een
stap in een goede richting zijn.
Peet: Als Sec. Org. Heb je commissie Zeeland onder je. Hoe wil je daar de leden activeren?
Robin: Ik heb de tijd om naar Zeeland te reizen, dus de afstand is geen probleem. Daarnaast
wil ik een begeleidende rol spelen bij de commissie.
Marjet: Hoe wil je je actief inmengen bij de commissie Zeeland?
Robin: Door een luisterend oor zijn bij de behoeftes van de commissie, en ze ondersteuning
te bieden daar waar nodig. Ik kijk ernaar uit om hiermee aan de slag te gaan.
Tijn: Hoe wil je de commissie Zeeland stimuleren om hun 200 eu budget op te maken?
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Robin: Door een ‘outside the box’ houding aan te nemen bij het nadenken over Zeeland.
Jurriën: Hoe ga je om met de leden uit Etten-Leur?
Robin: Als er animo is bij die leden om iets te doen, dan beloof ik dat ik me daarvoor inzet.
Thijs: Ben je bereid om achter een topspreker te gaan, die misschien wel wat geld vraagt?
Robin: Ja.
-

-

Ruben (Sec. Politiek): Ik werd ooit lid van een PJO, vanwege het politiek aspect. Daarvoor
zou ik mij graag bij deze PJO inzetten om politiek aantrekkelijke activiteiten neer te zetten.
Zo wil ik ook verder met het politiek kwartiertje. Ook wil ik nadenken over het onszelf te
laten horen bij D66 Brabant. Misschien richt ik hiervoor wel een commissie op. Ook zaken als
het bijwonen van raads- en provinciale vergaderingen staan bij mij hoog in het vaandel. Om
zo ook meer lijntje te krijgen met D66. Ik hoop hiermee beter de actuele problematiek en
thema’s in ons RPP op te nemen. Tenslotte wil ik met de werkgroep politiek vergaderen voor
de volgende AAV om ons RPP te verbeteren.
Denise: Je hebt mooie plannen, maar hoe wil je concreet de werkgroep politiek aanpakken?
Ruben: Ik weet niet of de organisatiestructuur veranderd. Ik merk dat er steeds meer bij de
commissieleden is komen te liggen, en dat wil ik lokaal voortzetten. Afdelingsbreed wil ik het
politiek team zeker inzetten. Ik ben voornemens om verantwoordelijkheid nog bij de
commissievoorzitters te houden en regelmatig te peilen hoe het ervoor staat.
Arend: Met welke jongerenpartij identificeer jijzelf het meest?
Ruben: Natuurlijk de JD! Ik ben ruimdenkend op politiek vlak, en kan mij ook goed vinden in
standpunten van andere politieke partijen. Vandaar dat ik ook graag een PJO-samenwerking
aanga.
Jurriën: Als D66 niet had bestaan, wat had je dan gestemd?
Ruben: GroenLinks op provinciale staten, landelijk ook.
Jan-Willem: hoe wil je het gebrek aan pers/promoman compenseren bij je acties?
Ruben: ik geloof dat er genoeg creatieve bestuurders zijn om hieraan mee te denken. Het
persgedeelte zal ik natuurlijkerwijs zelf opvangen. Qua promotie moeten we hier als bestuur
over nadenken.
Peet: Is er een reden waarom je jezelf voor een halfjaar kandideert?
Ruben: Ik loop in mijn 3e jaar stage. Ik voorzie geen problemen in het afmaken van mijn
termijn, en hoop dat ik dit tot een jaar kan verlengen. Ik wilde geen onverwachte oorzaken in
de weg laten staan voor het uitvoeren van mijn JD-termijn. Door mij nu al voor een jaar
verkiesbaar te stellen, bestond die kans wel.
Marjet: Voor welke jongerenthema’s wil jij je voor inzetten?
Ruben: Het thema drugs is vrij populair. Ik vind zelf klimaat en landbouw interessant en hoop
dat jongeren voor aan te wakkeren. Stedenbreed ben ik niet bekend met de actieve
onderwerpen en dat hoop ik in mijn periode als sec. politiek wel te kunnen.

Kandidaten KasCo:
Er zijn twee nieuwe kandidaten voor de KascO:
Arend Radius: Ik ben een jaar penningmeester geweest, en wil me nu weer actief inzetten
voor de afdeling. Ik ken de slagen van de zweep als penningmeester en geloof dat ik de
nieuw penningmeester hierbij kan ondersteunen bij het opzetten van de jaarrekening.
Jurrien Cemeus: Ik heb hier twee jaar in het bestuur gezeten. Daardoor heb ik een goed
overzicht over mogelijke knelpunten die bij de jaarrekening komen kijken. Ik hoop hiermee
alsnog betrokken te blijven bij de afdeling en iets te kunnen betekenen voor de afdeling.
Liselot: Ik waardeer jullie deelname!
Tom: Heb je een mooie Leninquote voor ons?: Er is een eeuwigheid waarin niets plaatsvindt,
en weken waarin een eeuwigheid plaatsvindt.
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-

Michiel: Als jullie worden gekozen, willen jullie dan dineren met de oude KasCo ivm
overdracht?
Jurrien: Ik zie dat niet zo zitten vanwege persoonlijke aanvallen uit het verleden. Functioneel
is dat inderdaad handig, maar ik vertrouw erop dat het anders kan. Maar ik wil het wel doen.
Marjet wordt benoemd per acclamatie bij het snc. Zij gaat het stemmentellen ondersteunen.
 Er wordt overgegaan tot het uitleggen van de stemprocedure, stemming en pauze.

Uitslag verkiezingen:
- Liselot:
- Robin:
- Ruben:
- Marijn
- Arend:
- Jurriën:

v 16 b 2 ; herverkozen voor AS
v17 t 1; verkozen voor sec org
v 17 b1 ; verkozen voor sec politiek
v 18; verkozen voor penningmeester
v 17 ongeldig 1 ; verkozen kasco
v16 b1 t1; verkozen kasco

5. Politiek blok
Resoluties:

Resolutie Zeeland! hoofdpunten :
-

In Zeeland inzetten op bereikbaarheid door bus en treinverbindingen.
Behouden van de dorpsschool
Leegstand verminderen door tweede huis in Zeeland aantrekkelijker te maken
Inzetten op groen, ook met oog op het toerisme
Aantrekkelijkheid van de Zeeuwse kust behouden door niet vol te bouwen.
Één met gemeente Walcheren
Aantrekkelijk houden Zeeuwse kust

Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen.
Richard: Ik kom zelf uit Zeeland en waardeer ten eerste dat jullie als afdeling Brabant hier zo mee
bezig zijn. Vanuit praktisch oogpunt zie ik niet dat de gemeentes gaan samenvoegen met Walcheren.
Waarom willen jullie dit? En kan het aantrekkelijk houden van de Zeeuwse kust niet samengaan met
het verminderen van de leegstand?
Peet: Het benoemen van de leegstad van de kust is erom te benadrukken hoe belangrijk dit is.
Vandaar dat het is opgenomen in de resolutie. Wat betreft het samenvoegen van gemeentes; dat
moet je zien als stip aan de horizon, een punt waarnaar gemeentes kunnen streven in de toekomst.
Walcheren bestaat uit drie gemeentes, en daarvan willen wij dat die meer gaan samenwerken.
Tom: Men stemt zo meteen op de resolutie in zijn geheel, mocht men er niet mee eens zijn, kun je
altijd een amendement hierop schrijven.
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5.3 Amendementen
AMRPP 01
Your Call
Indieners
Thijs van Rens
Woordvoerder
Thijs van Rens
Betreft
Resolutie Zeeland
Schrap
Voeg toe
Er zal druk uitgeoefend moeten worden op omliggende regio’s om de luchtkwaliteit in Zeeland te
verbeteren.
Een goede luchtkwaliteit is belangrijk om toeristen te trekken. Voor een goede luchtkwaliteit is
Zeeland grotendeels afhankelijk van omliggende regio’s. Deze veroorzaken een groot deel van de
verontreiniging van de Zeeuwse lucht. Hier zal dan ook druk uitgeoefend moeten worden om de
luchtkwaliteit te verbeteren.
Toelichting
Toe voeg toe, or not toe voeg toe?
Bij het schrijven van de resolutie Zeeland is dit er oorspronkelijk in geschreven, later weer
verwijderd, zodat jullie mogen kiezen.
In principe is dit best obvious, maar ook best belangrijk. In het landelijke PP staat al een
soortgelijke passage. Willen wij het er in ons RPP ook in hebben staan?
Peet: Ik roep jullie op om tegen te stemmen. Het is leuk dat we oproepen voor minder
uitstoot, maar dat spreekt voor zich. Ik geloof dat we hiervoor geen amendement voor nodig
hebben, maar dat we dit al uitdragen.
Bram: Luchtkwaliteit is altijd goed om rekening mee te houden. Hiervoor hoeft je niet per sé
een amendement voor aan te nemen. Dus stem tegen overbodigheid.
Stemming: met overweldigende meerderheid afgewezen.
AMRPP 02

Stalk de raad

Indieners

Ruben van den Bulck, Thijs van Rens, Jan Willem Groen, Floris van Loo, Marijn Kijff, Mitchel
Eijkemans, Bas Verberk, Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Danny Gloudemans

Woordvoerder

Ruben van den Bulck

Betreft

Resolutie ’s-Hertogenbosch, pagina 13

Schrap
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-

Het oude GZG-terrein dient te worden omgevormd tot nieuw stadscentrum
Het oude GZG-terrein zien de Jonge Democraten Brabant als nieuw stadscentrum, met ruimte voor
kennis, wonen, winkelen en recreatie. De Jonge Democraten Brabant pleiten voor een samenvoeging van
de bibliotheek en het stadsarchief op deze locatie, alsmede woningen, een stadspark en een beperkt
aantal winkels. Dit breng nieuw leven in dit deel van de binnenstad.

Vervang door:
-

De raadsvergadering in 's-Hertogenbosch moet live gestreamd worden
's-Hertogenbosch moet de raadsvergadering live gaan streamen of op de lokale omroep uitzenden. Dit
omdat transparantie en openheid van bestuur belangrijk zijn. Tevens zal dit de betrokkenheid van de
Bosschenaar met de Bossche politiek versterken. Hierbij dient er een goede afweging tussen kosten en
kwaliteit gemaakt te worden.

Toelichting
Het standpunt over het GZG-terrein is achterhaald en wordt nu langzaamaan gerealiseerd. Het afgelopen half
jaar is er een actie gevoerd in 's-Hertogenbosch omtrent het streamen van de raadsvergadering. Door dit toe te
voegen aan het RPP kunnen we ons standpunt beter uitdragen en meer kracht bij zetten.

Tom: Ik heb hier niet echt een mening over, maar voor de buitenstaanders is het handig om te weten
wat het GZG-terrein is. Misschien handig om dat ergens te vermelden voor je die aanneemt.
Steve: Ik had liever een aanpassing gezien van het RPP, in plaats van het schrappen en vervangen.
Dus ik zou graag zien dat u tegenstemt en dat we de volgende AAV hier wat op verzinnen. Dat draagt
meer visie uit.
Stemming: 8 voor 6 tegen.

ACTORG 01: Hup Arend Hup. | voor 9 tegen 6
Thijs: We willen met deze motie onze nieuwe sec politiek laten lobbyen met lokale partijen en
landelijk partijen. Met deze ACTORG spreken wij de wens uit naar het bestuur.
Jurriën: De provinciale staten heeft hier uitspraak over gedaan, terwijl het aan de gemeentes is om te
bepalen. Daarnaast vind ik het onnodig om met een organimo te benadrukken om wiet te
legaliseren, omdat dit al sinds jaar en dag onderdeel is van wat wij doen.
Thijs: De gemeentes gaan binnenkort waarschijnlijk hetzelfde indienen als deze motie, of het wordt
aangenomen is een tweede. Hiermee laten we zien dat we de actualiteiten bijbenen.
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6. Inhoudelijk blok
6.1 Organimos
ORG 01 But sir, we've always done it this way....
Indieners
Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van Rens, Jan Willem Groen,
Mitchel Eijkemans
Woordvoerder
Thijs van Rens
Het Afdelingscongres der Jonge Democraten Brabant, bijeen op 12 december 2015,
Constaterende dat
- Het bestuur Wijnen in het bestuursplan had aangegeven een onderzoek naar de
afdelingsstructuur te willen uitvoeren
- Dit een ingrijpend onderzoek is
- Dit onderzoek om verscheidende redenen niet is uitgevoerd
- Er enthousiast werd gereageerd op een training omtrent een nieuwe organisatiestructuur
- Zeeland steeds actiever wordt
- Leden meer uitdaging zoeken
- De uitstroom van leden hoog is
Overwegende dat
- De Jonge Democraten Brabant kritisch moet zijn naar anderen, maar ook naar zichzelf
- Een mogelijk veranderde organisatiestructuur meer leden trekt en activeert
Spreekt uit dat
- Het bestuur een onderzoekscommissie aanstelt
- Hier twee tot drie leden inzitten
- Deze door het bestuur worden benoemd
- Dit onderzoek gedaan moet worden door ervaren en nieuwe leden
- Het bestuur hiervoor een sollicitatieprocedure opstart
- De onderzoekscommissie een advies oplevert over op welke manier de afdeling Brabant het
beste gestructureerd moet worden
- Dit rapport op de AAV van juni 2016 besproken wordt
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Een gedegen onderzoek is nodig om de afdeling Brabant bij de tijd te houden. Is de huidige structuur
nog wel het beste voor haar leden? Kunnen we meer mensen trekken door anders georganiseerd te
zijn? Worden meer mensen actief als we op een andere manier georganiseerd zijn? Of is de huidige
structuur de beste?
Met het uitvoeren van een onderzoek krijgen we antwoord op deze vragen en kunnen we de afdeling
klaar voor de toekomst maken.
Steve: Ik twijfel, ik vind het wel vrij specifiek. Daarin beperkt deze de bewegingsvrijheid van het
nieuwe bestuur.
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Peet: Inderdaad is deze specifiek. Maar een bestuur kan kiezen om deze op haar eigen manier te
interpreteren, als zij maar kan verantwoorden waarom ze dat zo heeft gedaan.
Thijs: Hij is zo specifiek geschreven om te voorkomen dat dit onderwerp wordt gekaapt door de
ervaren oud-leden. Hiermee hoopten wij ruimte te bieden voor de nieuwe leden om zich te
profileren.
Stemming: met overweldigende meerderheid aangenomen.

ORG 02 Voordat Putin het doet
Indieners
Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van Rens, Jan Willem Groen,
Mitchel Eijkemans
Woordvoerder
Thijs van Rens
Het Afdelingscongres der Jonge Democraten Brabant, bijeen op 12 december 2015,
Constaterende dat
- Er in de gemeente Landerd een referendum over de toekomst van de gemeente is geweest
- De uitslag uitwijst dat de inwoners willen fuseren met Uden
- Deze nieuwe gemeente de naam "Maashorst" gaat dragen
- De Jonge Democraten Brabant ook de provincie Zeeland beslaan
- Een van de kernen in de nieuwe gemeente Maashorst Zeeland heet
Overwegende dat
- De nieuw te vormen gemeente binnen de geografische grenzen van Brabant valt
- De Peel een mooie Brabantse regio is
- Zeeland en Zeeland goed bij elkaar passen
Spreekt uit dat
- Het bestuur zich inspant om de gemeente Maashorst tot de Brabantse afdeling van de
Jonge Democraten laat toehoren
- Hiervoor met de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen over in conclaaf gaat
- Hierover, indien nodig, met het Landelijk Bestuur van de Jonge Democraten in contact
treedt en de wens tot annexatie kenbaar maakt
En gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting
Brabant is een prachtige afdeling, met prachtige gemeenten. Een mooi Brabantse gemeente als
Maashorst kan hierin niet ontbreken. Met de prachtige kernen Schaijk, Zeeland en Reek, kunnen we
pas echt trots zijn op onze afdeling.

Peet: Stem voor! Deze fusie is nog geen feit, maar bewoners hebben uitgesproken dat zij dit zien
zitten en we verwachten de eerste stappen hiernaar al begin volgend jaar. Om te voorkomen dat
deze gemeente tussen kant en wal raakt, moeten we dit nu al duidelijk hebben.
Jurriën: Ik wil u vragen om tegen te stemmen. We hebben ooit als gedachtegoed gehad dat de
reistijd meespeelt bij het onderverdelen naar een afdeling. Het blijkt dat deze gemeente dichter bij
Nijmegen komt, dan bij Brabant. Vandaar de oproep om tegen te stemmen.
Steve: Uitbreiding van ons gebied heeft in het verleden positief uitgepakt, vandaar de oproep om
voor te stemmen!
Stemmen: met overweldigende meerderheid aangenomen.
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6.2 HR-wijzigingen
HR01
Change!!
Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van Rens, Jan
Willem Groen, Mitchel Eijkemans

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

Artikel 11, lid 2

Schrap:

Indien mogelijk kent het Afdelingsbestuur daarnaast tenminste
een secretaris organisatie, een secretaris politiek en een
secretaris pers en promotie

Vervang door:

Indien mogelijk het het Afdelingsbestuur daarnaast tenminste
een secretaris organisatie, een secretaris pers en politiek en een
secretaris promotie en ledenbinding

Toelichting:

Het afgelopen half jaar hebben wij als bestuur gemerkt dat de
taken politiek en pers goed gecombineerd kunnen worden en dat
het betrekken van een secretaris pers en promotie voor de
verzending van een persbericht vertragend kan werken.
Daarnaast heeft de secretaris pers en promotie er in de huidige
structuur een kleine, maar veeleisende taak bij, die belemmert bij
bijvoorbeeld het werven van nieuwe leden. Met deze ARwijziging wordt het belang van ledenwerving verder onderstreept
en de combinatie tussen pers en politiek werkbaarder gemaakt.
Indien aangenomen geldt deze AR-wijziging vanaf de ALV in juni
2016. Dit omdat de huidige kandidaten voor het bestuur zich
voor de oude functies kandideren en niet kunnen weten of de
functies veranderen.

Liselot: Ik vind het een fijne AR-wijziging, vooral vanuit praktisch oogpunt aangezien we geen sec.
promo hebben in het nieuwe bestuur.
Michiel: Ik ga jullie oproepen om tegen te stemmen, we hebben net aangenomen dat er een
commissie komt om onze structuur te onderzoeken. Vandaar dat het me handiger lijkt om na hun
bevindingen onze structuur aan te passen.
Jan-Willem: Ik wil jullie oproepen om voor te stemmen omdat het bestuur niet kan wachten op de
bevindingen. Met het aannemen van deze wijziging ontlast men de sec. promotie.
Steven: Pers is ooit bij promotie gekomen omdat de sec. politiek veel te doen had, en promotie vrij
weinig. Wat gebeurt er als persberichten weggaan bij promotie? Hoe zorg je ervoor dat die actief
blijft?
Thijs: De sec. promotie zal zich dan verder storten op ledenwerving.
Stemming: 9 voor 7 tegen. Aangenomen.
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HR02

Wie "A" zegt, moet "B" zeggen

Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van Rens,
Jan Willem Groen, Mitchel Eijkemans

Woordvoerder: Thijs van Rens
Betreft:

Artikel 13, lid 5

Schrap:

De secretaris politiek is tenminste gehouden tot het
stimuleren, bewaken en initiëren van politieke discussie
binnen de afdeling.

Vervang door:

De secretaris pers en politiek is tenminste gehouden tot
het stimuleren, bewaken initiëren van politieke discussie
binnen de afdeling en het zorgdragen van perscontacten.

Toelichting:

Als de functienaam wordt gewijzigd, dienen ook de
taakomschrijvingen gewijzigd te worden, zodat deze
overeenkomt met de functie.

Tom: Als we deze aannemen komt het AR niet overeen met de nu verkozen Sec. Politiek.
Thijs: Dit geldt voor de nieuwe lichting in 2016. De functienaam is aangepast, als we deze niet
overnemen staat er in het AR een andere benaming.
Stemming: 10 voor 5 tegen.
HR03

Wie "B" zegt, moet "C" zeggen

Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van
Rens, Jan Willem Groen, Mitchel Eijkemans

Woordvoerder: Thijs van Rens
Betreft:

Artikel 13, lid 6

Schrap:

De secretaris pers en promotie is tenminste
gehouden tot het zorgdragen voor ledenwerving en
leenactivering en het zorgdragen voor deugdelijk
contact met de pers.
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Vervang door:

De secretaris promotie en ledenbinding is tenminste
gehouden tot het zorgdragen voor promotionele
activiteiten en ledenwerving

Toelichting:

Als de functienaam wordt gewijzigd, dienen ook de
taakomschrijvingen gewijzigd te worden, zodat deze
overeenkomt met de functie.

Stemming: 9 voor 7 tegen aangenomen.
HR04

Let it goooo, let it goooooooooooooooo!

Indieners:

Peet Wijnen, Liselot Dujardin, Tijn Jacobs, Thijs van Rens, Jan Willem Groen,
Mitchel Eijkemans

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

Artikel 17, lid 2

Schrap:

Zo houdt de Werkgroep Politiek (permanent) zich bezig met politieke
activiteiten binnen de afdeling en een Twinningteam (tijdelijk) organiseert
een twinning met een buitenlandse zusterorganisatie

Vervang door:

Zo houdt het Twinningteam zich bezig met het organiseren van een
twinning met een buitenlandse zusterorganisatie en kan de Secretaris (pers
en) politiek, indien hier aanleiding toe is, een werkgroep politiek
bijeenroepen.

Toelichting:

De Werkgroep Politiek is het afgelopen half jaar stilaan vervangen door ad
hoc teams, die een actie uitvoert en zichzelf weer opheft. Dit is efficiënter
dan een maandelijks overleg, waar vaak veel gepraat en weinig gedaan
wordt. Hiermee wordt het verplicht in stand houden van dat laatste
voorkomen en heeft het bestuur meer ruimte om ad hoc actieteams te
formeren.

Denise: Als je dit aanneemt wilt dat zeggen dat de werkgroep politiek vrijblijvend samen gaat komen.
Dat lijkt me niet wenselijk. De nieuwe sec. pol. Wil bij gaan dragen bij de inhoud van het team.
Hiervoor is een structuur van belang. Het regelmatig samenkomen is hier onderdeel van. Zo houdt
men ook de leden actief. Stem dus tegen.
Arend: We zijn een politieke jongerenvereniging. Als we dit weglaten, kunnen we onszelf beter een
vakantievereniging noemen.
Michiel: Waar is de organisatiecommissie dan nog voor nodig als we dit aannemen? Alle
structuurwijzigingen worden nu al doorgevoerd. Stem tegen voor het belang van de commissie.
Jurriën: Veel leden hebben hun plek gevonden bij onze afdeling door juist het politiek team. Het zou
zonde zijn voor de ledenwerving als we dit nu laten varen. Stem tegen.
Voor: 4 tegen 9. Verworpen.
6. Verkiezingsuitslag
Peet: Ik zou graag de aftredende KasCo leden willen bedanken voor hun inzet.
7. Rondvraag
- Mieke: Mocht u interesse hebben in een functie bij het afdelingsbestuur van Brabant, wilt u
zich dan aanmelden bij de voorzitter?
- Peet: 6 januari hebben wij onze nieuwjaarsborrel in Den Bosch. Komt allen langs!
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8. Sluiting
16:35
Peet: Graag wil ik Mieke bedanken voor het leiden van de vergadering. En Abdul ook.

