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Voorwoord
Eerwaarde Jonge Democraten,
Het is zover, het afdelingscongres waar ik ondanks enige weemoed en spanning vooral goedgemutst naar
toe leef als voorzitter. Na jaren in de coulissen bij de afdeling te hebben rondgewandeld heb ik een half
jaar geleden de sprong gewaagd om me voor een jaar als voorzitter van deze prachtige afdeling te kandideren. Tot op heden heb ik daar nog geen enkele spijt van gehad en ik zit pas halverwege mijn mandaat.
Het half jaar was sneller voorbij dan gedacht, waarbij het goed zoeken was naar de balans van activiteiten.
Of zoals begin september een commissielid opmerkte: "zeg, tot aan de AAV, dat zijn toch maar 12 woensdagen, hoeveel zijn daarvan in mijn stad, want we hebben best nog wel wat ideeën". Een terecht punt
waar wij als bestuur ook met regelmaat tegenaan liepen. Veel ambities, interesses en mogelijkheden, maar
als puntje bij paaltje komt, ook maar een beperkte ruimte. Elke woensdag is het weer spannend wat er
wordt neergezet door de leden. Soms is het door omstandigheden minder geslaagd, maar we kunnen trots
zijn op het brede scala aan activiteiten. Enkele hoogtepunten voor mij waren de lezing op hoog niveau
over sportmarketing in Tilburg, de gezellige discussieavond samen met de JOVD in Breda, het PJO-debat
in de Zeeuwse Statenzaal, in Eindhoven het symposium over de toekomst van de arbeidsmarkt en in Den
Bosch de filmavond met een onverwacht college filosofie.
Daar ben ik dan ook goedgemutst door. Een prachtige afdeling waarin de regionale commissies steeds
meer uit hun politieke schulp kruipen. Het kort volgen van de lokale politiek en daar op reageren begint
langzaamaan gemeengoed te worden. Aan dat proces zullen we als afdeling het komend half jaar dan ook
aandacht aan blijven besteden. Over politiek gesproken, tijdens dit afdelingscongres ligt er ook een resolutie Zeeland op tafel!
De weemoed die in mij zit komt vooral omdat 4 kanjers van bestuursleden gaan aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Dat ik hen kanjers noem betekent niet dat er nooit iets fout ging, zoals dat overal gebeurt
waar wordt gewerkt. De spanning komt vooral voort uit dat we tijdens dit afdelingscongres ook weer
nieuwe bestuursleden mogen verkiezen en ik hopelijk met hen er ook weer een mooi half jaar van mag
maken! In dit congresboek staan al kandidaten voor 3 functies waarbij ik hoop dat er nog een kandidaat
voor de functie secretaris pers&promotie naar voren treedt.
Enfin, genoeg geschreven, veel leesplezier met de inhoud van dit congresboek en ik wens alle kandidaten veel succes met de verkiezingen
Peet Wijnen
Liselot Dujardin
Tijn Jacobs
Thijs van Rens
Mitchel Eijkmans
Jan-Willem Groen

Voorzitter
Algemeen Secretaris
Penningmeester
Secretaris Politiek
Secretaris Organisatie
Secretaris Pers en Promotie
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1. Programma Afdelingscongres Jonge Democraten Brabant
Zaterdag 12 december, 13:00 uur - Café Karel, Tilburg

13:00

Inloop

13:10

1. Opening door Peet Wijnen
a) Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
b) Vaststellen agenda
c) Vaststellen notulen vorig Afdelingscongres (20 juni 2015)

13:20

Bestuursverantwoording

14:00

Financiën

14:15

Verkiezingsblok, stemmen Bestuur en KasCo

14:45

Pauze

15:00

Politiek Blok
a) Amendementen
b) Resoluties
c) Politieke Moties

16:30

Inhoudelijk blok
a) Organisatorische moties (ORG)

16:45

Verkiezingsuitslag

16:50

Rondvraag

16:55

Sluiting Afdelingscongres
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2. Bestuursverantwoording
Peet, Voorzitter:
Eerwaarde leden,
Terugkijkend op het afgelopen half jaar constateer ik dat deze in volle vaart voorbij is gevlogen, gelukkig
is mijn termijn pas op de helft! Mede dankzij de ervaring van Mitchel en Thijs konden we in de zomer
vlot plannen maken voor het najaar. Als team klikte het vanaf het begin heel goed en vullen we elkaar
goed aan. Zo zeer dat we voor het bestuursweekend naar België zijn uitgelezen om iedereen de kans te
gunnen op een biertje, of twee. Ik sta altijd voor dat ik vertrouw op het eigen kunnen, dat heb ik ook in
het bestuur doorgezet. Bij dergelijke werkwijze is overleg en communicatie erg belangrijk. Dit liep over
het algemeen erg goed, behalve als er weer een bestuurslid een weekend weg was of de databundel op
was.
Naast het voorzitten van het bestuur heb ik vanzelfsprekend binnen het bestuursplan ook zaken opgepakt. Ik heb mij gefocust op 5 hoofdpunten alsook coördinatie proberen te houden op de overige zaken.
Het symposium, welke 2 jaar geleden cadeau was gedaan door D66 Brabant, heeft medio november
plaatsgevonden. Het aantal deelnemers was lager dan gehoopt, maar inhoudelijk was het een zeer sterk
symposium.
Als bestuur wilden wij onderzoeken of de huidige structuur van de afdeling, circa 550 leden, 5 regiocommissies en een afdelingsbestuur verspreid over 2 provincies wel effectief werkt. Deze structuur heeft
haar verleden, maar dient tegen het licht gehouden te worden en wellicht aangepast te worden. In dit
punt zijn we als bestuur te ambitieus geweest en op enkele verkennende gesprekken met andere afdelingsvoorzitters en een brainstormsessie o.l.v. Steve Bertens na heeft dit nog niet tot resultaat geleid. Hier
zal tijdens de AAV dan ook een vervolgvoorstel voor worden gedaan.
Het bestuur vond en vindt het belangrijk dat de Jonge Democraten Brabant goede contacten onderhouden en zichtbaar zijn binnen en buiten de afdeling. Dit viel in drie delen uiteen. Het duurzaam contact onderhouden met externe organisaties is door kennismakingsgesprekken en regelmatige bezoeken bij
bijvoorbeeld de D66 regio-afdelingen in Brabant en Zeeland gelukt. Ook onderhoudt de penningmeester
contact met enkele zusterorganisaties, zoals Jong VLD Antwerpen en JuLis Düsseldorf. Het contact onderhouden met de stedelijke afdelingen kost meer moeite, maar heeft wel mijn aandacht.
De interne zichtbaarheid, met de aanwezigheid van minimaal drie bestuursleden tijdens de reguliere activiteiten is ingevuld. Dit is niet naar de volle tevredenheid van mijn kant gebeurd, maar dit heeft er veelal
mee te maken dat enkele bestuursleden opleidingsverplichtingen hebben.
Extern hebben wij als bestuur zichtbaar proberen te zijn door landelijke en andere afdelingsactiviteiten te bezoeken. Door zoveel mogelijk activiteiten buiten woensdag te bezoeken is dit met regelmaat gebeurd en daar zijn positieve reacties op gekomen.
Bij mijn aantreden heb ik de intentie uitgesproken dat we als afdeling meer onze vleugels zouden
uitslaan. Niet op alle onderdelen is dit geslaagd, echter zijn afgelopen half jaar al enkele activiteiten i.s.m.
D66-afdelingen en thema-groepen georganiseerd of zitten deze in de pijplijn. Het landelijke congres is,
ondanks een kwalitatief hoogstaand voorstel, gegund aan de opkomende afdeling Friesland. Op dit vlak
zijn we, ondanks dat we in september nog schreven dat we slechts op de winkel zouden passen, erg ambitieus geweest.
Over het geheel genomen ben ik tevreden met het eerste half jaar als voorzitter. Als afdelingsvoorzitter heb ik ook de commissie Eindhoven ad-interim voorgezeten en mijn lidmaatschap aan de landelijke
werkgroep Ruimte & Mobiliteit voortgezet. Dit heeft, mede door mijn andere interesses en verplichtingen regelmatig tot een te drukke agenda geleid. Ik heb goede hoop dat ik een te drukke kan voorkomen
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door o.a. spoedig een opvolger voor de commissie Eindhoven te kunnen benoemen. Afgelopen half jaar
heb ik veel geleerd en dat hoop ik het tweede half jaar te kunnen continueren.
Liselot, Algemeen Secretaris:
Zelfs ‘Passen op de winkel’ blijkt nog een ambitieuze titel als je het bestuurstermijn combineert met veel
werk, in de avond colleges en ‘pas samenwonen’. Gelukkig sta ik hier samen met nog vijf man en nog tal
van gemotiveerde leden. Door het enthousiasme en de inzet van deze mensen kon er elke maand een
goedgevulde nieuwsbrief worden verstuurd met toffe activiteiten. Ik heb genoten van de activiteiten verzorgd door de commissies, door de enthousiaste & ervaren leden, de bestuursleden en zelfs van activiteiten die ik zelf organiseerde, omdat jullie daar eveneens aandeel in hadden. Dank daarvoor!
Gedurende deze periode heb ik naast de reguliere AS-taken bijgesprongen waar kon, onder meer bij
de politieke acties van mijn medebestuur, bij het werven van nieuwe leden tijdens het zomeroffensief, bij
het PJO-debat in Zeeland. Ik heb zoveel mogelijk activiteiten bijgewoond en dat was met de studie vaak
even schipperen.
Binnen mijn functie zijn er betekenisvolle ontwikkelingen geweest: zo is de achterkant van de site
medio november helemaal omgegooid en is er veel meer mogelijk geworden. Mede door die mogelijkheden heeft de nieuwsbrief heeft sinds deze maand ook een vernieuwde en meer verfrissende opzet gekregen. De lay-out oogt nu rustiger en het geheel heeft een meer Brabants tintje gekregen. Het nieuwe programma geeft prettige tools om zowel de interne als de externe communicatie op een meer visuele manier
vorm te geven. Daar is in de nieuwsbrief al een beginnetje mee gemaakt.
De commissie Breda heeft steeds mijn aandacht gekregen: de commissie maakte eind dit voorjaar een
doorstart en krijgt steeds meer vaste vorm. Eind oktober gaf ik het voorzitterschap door aan Bart, ik blijf
op de achtergrond actief in het mee organiseren en sturen van de avonden.
Deze periode wilde ik naast de reguliere AS-taken graag gaan mikken op diversiteit in ledenwerving
en activering, in het bijzonder die van vrouwelijke leden. Op 11 november is CV Damus Democratus
opgericht, met dit initiatief geeft JD Brabant een zeer vrouwvriendelijk geluid naar buiten en ook naar
haar leden. Eind november heeft Wine & Politics plaatsgevonden: onder de vleugels van de D66-dames
hebben Mieke, Thijs en ik een gezellige avond gehad. Dit moet natuurlijk anders: het ledenbestand bestaat uit 20% vrouw, deze opkomst is terug te zien bij activiteiten. Dit is een punt van lange adem en
vraagt om een plan, daar ga ik graag nog een half jaar mee aan de slag!
Mitchel, Secretaris Organisatie, portefeuillehouder Scholing:
Lieve Jonge Democraten,
De afgelopen maanden waren voor mij een waardevolle toevoeging, en afsluiting, van mijn bestuursjaar
bij de Jonge Democraten Brabant. Nadat ik begin januari in het afdelingsbestuur ben ingestroomd, zijn we
in volle vaart van start gegaan. Deze volle vaart heb ik onder Bestuur Wijnen voortgezet. Met de kennis
die ik al had opgebouwd, konden we direct aan de slag. Doorgaan met wat al goed ging, verbeteren wat
middelmatig ging en stopzetten wat eigenlijk geen succes was. De samenwerking met mijn collegabestuursleden was heel gezellig, ontzettend productief en ongekend leerzaam. De omgang met commissievoorzitters en -leden gaf me energie, maakte me enthousiast en leerde me telkens iets over mijn functioneren als bestuurslid.
De regiocommissies zijn op hun zelfstandige wijze verdergegaan, onder leiding van de commissievoorzitter. De commissies hebben waar nodig gebruik gemaakt van hun coach. De rol van de commissievoorzitters is voortgezet zoals bedoeld in Oud helpt nieuw. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke
verdeling van de activiteiten, ik coördineer en ondersteun slechts. Samen hebben we meermaals gekeken
naar de ontwikkeling en doorgroei van actieve leden. Ik ben ervan overtuigd dat we een mede hierdoor
sterk afdelingskader hebben opgebouwd.
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Als portefeuillehouder Scholing heb ik diverse activiteiten ontplooid waar ik met trots op terugkijk. Met
actieve leden zijn diverse gesprekken gevoerd over hun kwaliteiten en hoe deze optimaal in te zetten
voor de JD Brabant. Ook heeft er een Afdelingskaderavond plaatsgevonden, met een drietal leerzame
trainingen en ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Wederom blijkt de toegevoegde waarde van
zo’n gezamenlijke scholingsactiviteit!
Ook hebben er trainingen plaatsgevonden als activiteit, zoals Speechen en Het liberale gedachtegoed.
Veel aandacht is wederom gegaan naar Zeeland. Inmiddels is er een groep met actieve Zeeuwse JD’ers
die zich hebben verenigd in een commissie. In oktober heeft er een gezamenlijk PJO-debat plaatsgevonden, in november hebben wij met hen gezeten om vorm te geven aan zowel een Zeeuws regionaal politiek programma als een structuur voor activiteiten in Zeeland. Begin 2016 zullen zij zelfstandig een activiteit organiseren. Hier zal ik als trotse oud-Secretaris Organisatie bij aanwezig zijn!
Een van mijn beloftes -bij mijn verkiezing in januari- was dat ik van de JD Brabant een plek wilde
maken waar je thuis kon komen. Met enige regelmatig hebben we geprobeerd een gezellig informeel
avondje aan te bieden, als afwisseling op de vele politiek inhoudelijke activiteiten die we organiseren.
Voorbeelden hiervan zijn de subquiz na afloop van de activiteit In de voetsporen van Hans van Mierlo,
het avondje poolen en Netflix and chill.
Met een tevreden gevoel treed ik vandaag af als Secretaris Organisatie van de mooiste afdeling die onze
vereniging kent, de Jonge Democraten Brabant. Mijn opvolger staat voor een uitdaging, maar komt terecht in een warm bad. Met formats voor vergaderagenda’s, een goed getraind afdelingskader, een volledig geïmplementeerd Oud helpt nieuw, een handleiding voor commissievoorzitters en een declaratiegids,
met politieke kwartiertjes in de commissievergaderingen.
Op een moment als dit komt de scout in mij naar boven, en besef ik me: I left this world a little bit better
then I found it.
Jullie Secretaris Organisatie,
Mitchel
Thijs, Secretaris Politiek:
Inmiddels is het een naar geleden dat ik door jullie ben verkozen tot Secretaris Politiek van deze afdeling.
Een jaar waarin ik heb geprobeerd om dit vertrouwen zo goed mogelijk waar te maken.
Het eerste half jaar van mijn bestuursperiode heb ik voornamelijk besteed aan een verbetering van het
Regionaal Politiek Programma en de interne kant van mijn functie. Hierbij kan onder andere worden
gedacht aan het verbeteren van de contacten met lokale politieke fracties, het opzetten van een structuur
waarbij het makkelijker wordt om op de hoogte te blijven van de politieke ontwikkelingen in Brabant en
de versterking van de politieke betrokkenheid van de leden.
Toen ik aan mijn tweede bestuurshalfjaar begon, had ik net een fulltime baan in Amsterdam gekregen.
Dit betekende een grote uitdaging om dit goed te kunnen combineren met mijn bestuurswerk. Na kort
naar een juiste balans te zoeken is dit in mijn ogen gelukt, mede door de flexibele houding van mijn bestuursgenoten. Ook had ik hier bij het schrijven van het bestuursplan rekening mee gehouden, zonder
mijn ambitie te verliezen.
Wanneer er sec naar het bestuursplan wordt gekeken kan ik hier op mijn portefeuille met volle tevredenheid op reflecteren. Er is een nieuw Regionaal Politiek Programma aangenomen en we hebben met
Damus Democratus op social media veel bereik gehad, voornamelijk bij D66 in de regio, alsmede bij Kamerlid Vera Bergkamp.
Daarnaast hebben we de actie rondom de stream van de gemeenteraad in 's-Hertogenbosch gehad.
Hiermee hebben we een artikel in het Brabants Dagblad gehaald, alsmede veel sympathie bij Bossche
Raadsleden, ook op internet is deze actie zeer goed opgepakt. Onlangs bereikte ons echter het teleurstellende bericht dat het Presidium wederom had besloten geen stream te willen in de raad, voornamelijk
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omdat ze geen fantasie bezitten en veel te megalomaan denken. Na contact gehad te hebben met D66 'sHertogenbosch hebben we nu een belangrijke rol bij het meeschrijven van een raadsvoorstel om alsnog
een stream mogelijk te maken. Dit onderwerp zal ik dan ook zeker niet laten rusten en graag met mijn
opvolger verder willen uitwerken.
Verder zou er maandelijks een update naar de verschillende commissievoorzitters verzonden worden,
zodat deze tijdens de commissievergadering daadwerkelijk ook de lokale politiek konden bespreken. Dit
is voor elke commissie, op Tilburg na gelukt. De commissies zijn hier daadwerkelijk mee aan de slag gegaan wat tot een concept-persbericht en actuele standpunten heeft geleid.
Het laatste punt wat ik in mijn bestuursplan had staan is helaas niet van de grond gekomen. De Werkgroep Politiek team zou een inhoudelijke activiteit organiseren. Doordat ik het echter zeer druk had met
mijn werk en de coördinatie hiervan niet naar tevredenheid zou kunnen voeren is besloten dat de commissie Tilburg deze activiteit zou organiseren.
Naarmate mijn tweede bestuurstermijn vorderde heb ik veel meer kunnen oppakken dan beoogd. Zo
worden activiteiten voorafgegaan door een korte presentatie van een raadslid, is er de laatste tijd hard
gewerkt aan een resolutie Zeeland voor het RPP en hebben we een ingezonden brief over de gastvrijheid
in ’s-Hertogenbosch ten aanzien van asielzoekers geplaatst gezien in het Brabants Dagblad.
Terugkijkend kan ik niks anders dan zeggen dat ik veel heb geleerd en een leuke tijd heb gehad. Hoogtepunten en dieptepunten hebben elkaar afgewisseld, waarbij de hoogtepunten uiteraard dik in de meerderheid waren. Ik ben ervan overtuigd dat de Jonge Democraten Brabant intern nu een goede basis heeft
om naar buiten te treden, om actie te voeren! Iets waar ik zelf minder bedreven in ben. Ondanks dit,
hebben we ons als Jonge Democraten het afgelopen jaar weer laten zien en goed op de kaart gezet bij diverse D66 –fracties, soms met directe invloed als gevolg. Tijd om dit door te zetten, tijd om het Regionaal
Politiek Programma actief naar buiten uit te dragen.
Jan Willem, Secretaris Pers en Promo:
Eerwaarde leden,
Een half jaar is binnen een ambitieus en aangenaam bestuur snel voorbij gevlogen. Een half jaar waarin ik
de gelegenheid heb gekregen om ervaringen op te doen, kennis toe te passen en vele leuke, nieuwe mensen heb kunnen ontmoeten. Een half jaar, die ik graag verder toelicht.
De social-media- kanalen van de Jonge Democraten Brabant hebben een vernieuwende uitstraling
gekregen. Middels foto-collages, pakkende visuals en vernieuwende omslagfoto's is de social media van de
Jonge Democraten er beter op geworden. Enkele hoogtepunten van het gebruik van Facebook zijn o.a. de
zomeroffensief-foto met Alexander Pechtold, deze bereikte 1.993 personen, het bericht met de collage
van het zomeroffensief bereikte 1.251 personen, en het bericht over de streaming van de Bossche raad
zelfs 996 personen.
Ook via Twitter zijn enkele zeer succesvolle Tweets gestuurd, o.a. “A.Pechtold bedankt voor de digitale aanwezigheid (…)” - 6 retweets, 13 favorieten, 2.066 weergaven en het bericht over de oprichting van
CV Damus Democratus leverde zelfs 10 retweets, 3 favorieten, 1.446 berichtbereik en 65 interacties op.
Op het gebied van social-media zijn nieuwe inzichten opgedaan. Deze inzichten zijn in het reeds bestaande social-media- plan, opgesteld door bestuur Geervliet, verwerkt. Het zomeroffensief was zowel onals ofine een groot succes. De introductiefestivals van de vier grote steden Eindhoven, Tilburg, Den Bosch
en Breda zijn bezocht. De 'Facebook- banner' trok onder de nieuwe studenten veel aandacht. Veel studenten hebben middels de banner ontdekt bij de JD te passen. Ter verkenning zijn ook de introductiefestivals van het “Purple Festival Fontys” door de Jonge Democraten Brabant bezocht. De zeer slechte
weersomstandigheden bij het introductiefestival in Tilburg hielden de Jonge Democraten niet tegen, de
nieuwe Tilburgse studenten echter wel. Dit festival is daarom vroegtijdig verlaten. De nieuwe leden zijn
middels een nieuwe nieuwe-ledenavond verwelkomt.
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De verouderde powerpoint is vervangen door een moderne Prezi en er is een ander interactief spel
toegepast. Bij mijn aantreden heb ik de ontwikkeling van promotie onder commissies benoemd. Ik stond,
en sta nog altijd, voor meer zichtbare, extern- gerichte Brabantse commissies. Helaas is het door met name gebrek aan tijd niet gelukt om alle commissies te bezoeken. Middels een 'promokwartiertje' heeft in
de commissie Den Bosch, naar tevredenheid van de commissieleden, deze promotie- ontwikkeling wel
plaats gevonden. In de overige commissies niet.
Om deze verantwoording positief te eindigen; diversiteit onder de leden is goed voor de organisatie,
middels de actie 'Damus Democratus' geloof ik dat er een stap in de goede richting is gezet om deze diversiteit te bevorderen. De 11e van de 11e is deze nieuwe carnavalsvereniging aangekondigd. Deze aankondiging heeft ca. 2.900 personen via Facebook bereikt en 1.446 weergaven en 65 interacties via Twitter.
Carnaval 2015/16 is nog niet voorbij, de Damus Democratus blijven voorlopig doorgaan met het nóg leuker maken van carnaval.
De bestuursperiode bij de Jonge Democraten Brabant was geweldig. Ik kijk tevreden terug, en met
enthousiasme vooruit.
Tijn, Penningmeester:
Het afgelopen bestuur halfjaar heb ik me bezig gehouden met de financiën van de JD Brabant. Ik heb mij
hierbij ingezet om het afdelingsbudget zo efficiënt en verantwoord mogelijk uit te geven. De doelstelling
om 90% van de uitgaven weloverwogen te doen, zal aan het einde van dit jaar behaald zijn. De commissies hebben maandelijks een update gehad over hun commissie budget.
Tevens ben ik met de portefeuille Internationaal betrokken geweest bij het organiseren van de
Twinning. Hierbij heb ik mij voornamelijk bezig gehouden met de afronding van de financiën en de
communicatie naar het bestuur in een vroeger stadium. Ik ben er niet in geslaagd om de Twinning volledig in goede banen te leiden. De werkdruk voor het bestuur bleek hoger dan verwacht, waardoor ik me
niet goed genoeg kon inzetten om de Twinning te organiseren. Hierom leek het me beter voor de afdeling
om een deel van mijn taken over te dragen aan de secretaris politiek – mede omdat hij ook aanwezig kon
zijn op de Twinning zelf. Met de portefeuille internationaal hadden we ook de doelstelling om en buitenlandse PJO naar Brabant te halen. Dit is reeds nog niet gelukt. Echter is het bezoek van Jong-VLD aan
Brabant al wel gepland en deels georganiseerd.
Ik heb de bestuursperiode als erg leerzaam ervaren. Het waren niet alleen maanden van drukte en
stress, maar ook plezier en gezelligheid. Vol tevredenheid kijk ik terug op mijn tijd in het bestuur. Het
was een eer om penningmeester van de prachtige afdeling te zijn.
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2.1 Checklist Bestuur Wijnen: ‘Passen op de winkel’:
Voorzitter
• Er zal een symposium worden georganiseerd door het symposiumteam
• Er worden duurzame contacten gelegd met minimaal 5 relevante organisaties
• Er zullen altijd minstens 3 bestuursleden aanwezig zijn op activiteiten
•Er komt een onderzoek naar de organisatiestructuur van de afdeling
• Met regelmaat zal een delegatie van het bestuur een activiteit buiten de afdeling bezoeken
Algemeen Secretaris
• De nieuwsbrief zal een nieuwe opzet krijgen
• Officiële besluiten van het bestuur zullen gedeeld worden via de nieuwsbrief
X Elke maand wordt een nieuwsbrief verstuurd met minstens drie agendapunten
• Nieuwe leden worden persoonlijk gecontacteerd ter verwelkoming
• Er zal een activiteit plaatsvinden speciaal gericht op vrouwen
Penningmeester en portefeuillehouder internationaal
• Over geheel 2015 wordt van de uitgaven 90% weloverwogen gedaan
• Commissievoorzitters krijgen maandelijks een update over het beschikbare budget
• Er zal een twinning worden georganiseerd door het twinningteam
• Er zal contact onderhouden worden met relevante buitenlandse PJO’s
• Er zal een buitenlandse PJO voor een bezoek aan Brabant worden uitgenodigd
Secretaris Organisatie en Portefeuillehouder Scholing & Vorming
• De regiocommissies bestaan tenminste uit drie actieve leden waaronder een voorzitter
• Tussen de commissievoorzitters vindt er regelmatig overleg plaats tussen de Secretaris Organisatie en
commissievoorzitters dan wel actieve leden.
• Er hebben gesprekken plaatsgevonden over persoonlijke ontwikkeling en/of doorgroeimogelijkheden
binnen de JD
• Er heeft een trainingsmoment voor actieve leden plaatsgevonden
• In samenwerking met D66 (regio) zijn de mogelijkheden voor gezamenlijke talentontwikkeling en
opleiding onderzocht
• In Zeeland heeft twee activiteiten plaatsgevonden waarbij Zeeuwse leden betrokken zijn bij de
organisatie/invulling
• Er komt ten minste één activiteit georganiseerd in samenwerking met een andere PJO
• Er heeft een activiteit in samenwerking met een thema-werkgroep/andere afdeling plaatsgevonden
• In Zeeland heeft overleg plaatsgevonden met andere PJO’s over eventuele samenwerking/promotie
voor activiteiten
X Er heeft een maatschappelijke activiteit plaatsgevonden
• Activiteiten zijn minimaal twee weken van tevoren aangekondigd
Secretaris Pers en Promotie
• De omslagfoto's op Twitter en Facebook hebben een vernieuwende lay-out, passend bij JD
Brabant en haar bestuur.
• Er zal een terugkoppeling plaatsvinden van activiteiten via de social media
• Elke maand is een maandkalender gepubliceerd via de geijkte kanalen
• Het social-media plan (opgesteld door bestuur Geervliet) wordt in werking gebracht en al
uitvoerende (daar waar nodig is) aangevuld en verbeterd.
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• Er zal minstens één nieuweledenavond plaatsvinden waarvoor nieuwe leden persoonlijk worden
uitgenodigd
• Elke maand is een maandkalender gepubliceerd via de geijkte kanalen
• De vier grote Brabantse steden worden tijdens het Zomeroffensief bezocht met als doel het
aantrekken van nieuwe leden en het creëren van bekendheid onder de nieuwe studenten.
• Het Zomeroffensief wordt schriftelijk geëvalueerd met als doel het meegeven van kennis en ervaring
m.b.t. het ZO aan de opvolgende Pers & Promotie Secretarissen van Brabant.
• Alle commissies zijn minimaal één keer bezocht in het kader van promotie- ontwikkeling met als
doel het stimuleren van de externe communicatie door deze commissies.
• Er wordt minimaal een specifieke promotionele actie ingezet met als doel het diversifiëren van het
(actieve) ledenbestand van JD Brabant.
Secretaris Politiek
• Er zullen twee politieke acties georganiseerd worden
• Er zal een nieuwe versie van het RPP worden ingediend op de AAV door de Werkgroep Politiek
X De Werkgroep Politiek zal een politiekinhoudelijke activiteit organiseren
• De Secretaris Politiek zal maandelijks een update naar commissies sturen, zodat commissies ook
de lokale en regionale politiek kunnen bespreken

3. Financiën
Verklaring bij de begroting 2016 afdeling Brabant
In de begroting hebben dit jaar een paar veranderingen plaatsgevonden. De volgende kopjes zijn geschrapt: ‘Kaderweekend/dag’, ‘Kosten gasten/sprekers’, ‘Algemeen budget activiteien’, ‘commissies totaal’,
‘promotiemateriaal’. Deze hebben een nieuwe plek of naam gekregen.
‘Promotiemateriaal’ is gewoon ‘Promotie’ geworden. Hiervan is het begrote bedrag van €400,- in 2015
naar €350,- in 2016 gegaan. Dit omdat €350,- genoeg geld is voor het promotiebudget in een jaar zonder
verkiezingen.
Er is een nieuwe kopje in de begroting gekomen: ‘Activiteiten budget’. Dit is de complete som met geld
die de JD Brabant in 2016 kan uitgeven. Deze bestaat uit de regiocommissies, kaderactiviteiten, zomeractiviteiten en een algemeen deel voor bijv. AAV’s. Voor alle regiocommissies is het budget hetzelfde gebleven: €200,-. Echter zullen in 2016 de drankjes/bedankjes van het bestuur voor activiteiten van een
regiocommissie van het regiocommissiebudget afgaan i.p.v. het kopje ‘Kosten/gastensprekers’. Dit zal geen
problemen opleveren met tekorten.
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Begroting 2015:
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4. Verkiezingsblok Bestuur en KasCo
Algemeen Secretaris
Duur: 1/2 jaar
Liselot Dujardin
Naam
Oosterhout
Woonplaats
5 september 1992
Geboortedatum
Universitaire Lerarenopleiding, Nederlands
Studie
Nevenactiviteiten Commissielid Breda
graag zet ik mijn werkzaamheden als AS nog een half jaar door. De eerste periode absoluut leerMotivatie
zaam, in deze tweede termijn zou ik graag meer eigen invulling geven aan de taken als AS. De JD is
nog geen maand geleden gemigreerd naar een andere achterkant van de site: samen met de
andere AS’en en de landelijk AS wil ik de documenten herschrijven en ook de mogelijkheid om
andere bestuursleden (en op termijn zelfs commissies) uitdagen om hun aandeel niet alleen offline uit te oefenen, maar ook online. Zo worden alle communicatiemogelijkheden optimaal benut.
Het project om meer vrouwen te activeren voor de JD blijkt er een van lange adem: graag wil ik
nog een half jaar tijd om in het aankomende bestuursplan meer aandacht te vestigen op deze
uitdaging en hier een strategie op te zetten: zodat ook het opvolgende bestuur de lijn voort kan
zetten.
Daarnaast kan ik Peet niet meer missen op de woensdagavond, ik sta hem graag als medebestuurslid bij in zijn zware taak de afdeling draaiende te houden in het aankomende half jaar.

Secretaris Organisatie Duur: 1 jaar
Naam
Robin Heijmans
Woonplaats
’s-Hertogenbosch
Geboortedatum
19 januari 1993
Studie
HBO Bestuurskunde/Overheidsmanagement
Nevenactiviteiten
Motivatie
Ik ben een sociaal-communicatief vaardige jongen die het overwegend met
iedereen goed kan vinden. Dit is erg belangrijk binnen de functie Secretaris Organisatie omdat je meer dan misschien wel elk bestuurslid nauw in contact staat
met zowel de (in)actieve leden als de commissievoorzitters en bestuursleden
van de organisatie. Het is ook met betrekking tot het motiveren van (in)actieve
leden een goede eigenschap om te bezitten.
Daarnaast ben ik erg goed in overzicht bewaren en werken onder druk. Dit heb
ik geleerd doordat ik reeds vijf jaar in de horeca werkzaam ben. Het is in mijn
bijbaan van groot belang om de rust te bewaren als de druk het grootst is en om
snelle en doelmatige keuzes te maken.
Tot slot wil ik onze vereniging natuurlijk gewoon helpen waar ik dat kan; ik doe
dit niet alleen om mijzelf te ontwikkelen. Ik draag de vereniging een warm hart
toe en ben gemotiveerd en gedreven om de Jonge Democraten Brabant dit jaar
nog groter en succesvoller te maken dan deze het afgelopen jaar is geworden

14

Afdelingscongres JD Brabant
12 december 2015

Secretaris Politiek
Naam
Woonplaats
Geboortedatum
Studie
Nevenactiviteiten
Motivatie

Duur: ½ jaar
Ruben van den Bulck
’s Hertogenbosch
9 augustus 1995
Bestuurskunde aan de Avans hogeschool
Jongeren Ambassadeur Den Bosch en activiteitencommissielid van een studievereniging.
Ik ben nu een jaar lid van onze mooie vereniging en heb een enorm leuke tijd
gehad. Ik ben actief lid van de werkgroep politiek en bezoek zoveel mogelijk
activiteiten. Vooral de politieke kant van de JD trekt mij enorm, ik houdt van
goede discussies en oefen graag druk uit op de Politiek.
Ik zie een mooie kans om met onze acties Brabant een beetje mooier te maken,
daar wil ik mij dus ook voornamelijk op focussen. Er ligt naar mijn mening al een
mooi RPP en dat hoeft hooguit een beetje bijgeschaafd te worden, dus kan ik de
rest van mijn tijd richten op het uitdragen van onze standpunten. Kortom JD
Brabant gaat met mij Brabant nog mooier maken.
Mijn kwaliteiten zijn dat ik erg enthousiast ben en daardoor ook zeer gedreven,
ik kan goed samenwerken en heb een kritische blik. Tekstueel ben ik wat minder
sterk, daarom zal ik hiervoor soms terug moeten vallen op de werkgroep of het
politieke driehoek. Ik hoop dat jullie vertrouwen in mij hebben en dat ik minimaal een mooi halfjaar tegemoet ga.

Secretaris Politiek
Naam
Woonplaats
Geboortedatum
Studie
Nevenactiviteiten
Motivatie

Duur: 1 jaar
Wouter Quirijnissen
Breda
Bestuurskunde
d66 Breda, voetbal
Omdat ik vind dat bij jongerenpartijen de politiek wat minder belangrijk geacht
wordt lijkt het me leuk om dit nieuw leven in te blazen. Wij als jonge democraten zijn niet opgericht voor enkel informatieve bijeenkomsten. We zijn vooral
voor om onze mening te laten horen.

Penningmeester
Naam
Woonplaats
Geboortedatum
Beroep
Nevenactiviteiten
Motivatie

Duur: 1 jaar
Marijn Kijff
’s-Hertogenbosch
27 maart 1990
Administratief medewerker (verzekerdenadministratie) bij CZ
Commissielid Tilburg
Bij dezen wil ik mij graag kandideren voor de functie als penningmeester. Ik stel
mijzelf kandidaat omdat ik de vereniging een warm hart toe draag en ik er meer
voor wil betekenen. Ik ambieer dan ook een functie in het bestuur omdat ik
meer betrokken wil zijn bij de organisatie.
Door mijn opleiding MBO Bedrijfsadministratie en werkervaring als administra15
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tief (financieel) medewerker ben ik van mening dat ik als penningmeester het
meeste voor de vereniging kan betekenen.
Verder vind ik het belangrijk om mijzelf verder te ontplooien en ik ga dan ook
graag de uitdaging aan.

Lid KasCo
Duur: 1 jaar
Naam
Thijs van Rens
Woonplaats
’s-Hertogenbosch
Geboortedatum
24 augustus1994
Beroep
Consultant Banking and Insurance bij DPA Professionals
Nevenactiviteiten Bestuurslid Campagne en Communicatie D66 ’s-Hertogenbosch
Motivatie
Het afgelopen jaar heb ik mijzelf met veel plezier als bestuurslid in mogen
zetten voor de afdeling, gezien mijn transfer naar het bestuur van D66 ’sHertogenbosch zit een tweede termijn er niet meer in. Tijd om afscheid te
nemen vind ik het echter ook niet. Graag wil ik mijzelf dan ook weer aan de
Jonge Democraten Brabant verbinden als KasCommissielid.
Tijdens mijn studie en werk heb ik ervaring op gedaan met bedrijfseconomie
en financiële processen. Dat zit dus wel snor ;-) Verder is motivaties schrijven
niet echt mijn ding.
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5. Politiek blok
5.1 ACTUELE POLITIEKE MOTIES

Kunnen tot het begin van het afdelingscongres worden ingediend en zullen als eerste worden
behandeld.
5.2 RESOLUTIES
RES01 Zeeland!
Indieners
Woordvoerder
Betreft

Bram Brouwer, Karel Kodde, Wouter Versluijs, Daniël Zielstra, Thijs van Rens
Thijs van Rens
Resolutie Zeeland, na pagina 13

Voeg toe:
Zeeland
De provincie Zeeland is met nog geen 400.000 inwoners de kleinste provincie van Nederland. Naar verwachting zal dit aantal gaan dalen en de bewonerssamenstelling vergrijzen.
Geografisch is het een aparte provincie doordat de oppervlakte voor meer dan 1/3e uit
(voormalige) zeearmen bestaat. Deze wateroppervlakten delen Zeeland op in vier natuurlijke regio’s. Op Zeeuws-Vlaanderen na kenmerken deze regio’s zich ook door het feit dat
een stad met bovenregionale voorzieningen niet nabij is. De geografische en demografische omstandigheden zijn een uitdaging om Zeeland leefbaar te houden. Behalve deze
uitdaging is de geografie ook een pluspunt. De economie is gestoeld op (strand-) toerisme,
logistiek en industrie gerelateerd aan het water en de landbouw. De Jonge Democraten
willen gezien deze punten inzetten op de volgende zaken.
Bereikbaarheid
Om mobiliteitsarmoede te voorkomen is het noodzakelijk dat het openbaar vervoer minstens op niveau blijft en verbeterd wordt als het de verbinding met België betreft.
Vanwege de relatief grote afstanden van en naar kernen en voorzieningen is het essentieel
dat er goede verbindingen zijn tussen bus, trein en boot om Zeeland reistijden niet teveel
te laten oplopen.
Door de verplaatsing van specifieke voorzieningen dient ook de weginfrastructuur zodanig te zijn ingericht dat deze goed bereikbaar blijven.
Dorpsscholen
Een school met weinig kinderen biedt te weinig kansen om met leeftijdsgenoten te trekken en zichzelf te ontwikkelen. Door het verzorgingsgebied van basisscholen uit enkele
kernen te laten bestaan is het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden en de
scholen nabij te houden.
Tweede woningen
Een tweede woning maakt het voor mensen aantrekkelijker om zich gedeeltelijk in
Zeeland te vestigen. Leegstand wordt hiermee verminderd. De Jonge Democraten Brabant
pleiten er daarnaast voor om het mogelijk te maken dat Bezitters van tweede woningen
gemeentebelasting verdelen over beide gemeenten waar ze een woning bezitten. Het gedeeltelijk betalen van belasting aan de gemeente met een tweede woning zorgt voor ver17
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hoogde inkomsten, waarmee voorzieningen gefinancierd kunnen worden.
Groene provincie
De open ruimte op land en water maken Zeeland bij uitstek een groene provincie waar
het toerisme van profiteert. De Jonge Democraten Brabant pleitten ervoor om dit kenmerk te versterken door groene energievoorzieningen en vervoersmogelijkheden. Daarnaast kan Zeeland hierin koploper in Nederland worden.
De Zeeuwse kust
Zeeland kent een hechte relatie met water en de diverse belangen strijden daarbij om
voorhang. Zeeland heeft stroken kust met brede stranden en deze zijn een belangrijke
trekpleister van Zeeland die ruimte biedt voor toerisme en recreatie, alsmede voor natuur.
Met bebouwing wordt dit tegengewerkt en verliest Zeeland haar trekpleister en de bijzondere natuur, wat negatieve gevolgen voor de provincie zal hebben.
De kust bestaat daarnaast uit zeearmen, veelal transportroutes met een bijzondere natuur.
Het uitgangspunt voor de Jonge Democraten Brabant is dat de industrie niet automatisch
voorrang heeft op de natuur. Door bedrijvigheid zo te plaatsen in de Scheldemondregio
kan de veiligheid en de natuur worden verbeterd, wat de aantrekkelijkheid van de regio
ten goede komt. Bij het maken van plannen dient dit dan ook altijd het uitgangspunt te
zijn.
Openbaar bestuur
De geografie van Zeeland maakt dat gemeenten niet zomaar kunnen fuseren. De regio
Walcheren is een regio waar al een samenwerkingsvorm bestaat en zich bij uitstek leent
tot een fusie van drie kleinere gemeenten. Één gemeente Walcheren maakt het besturen
efficiënter, effectiever en goedkoper. Het bestuurlijke niveau zal stijgen en de gemeentelijke belangen kunnen beter vertegenwoordigd worden in de regio.
Daarnaast is de regio Zeeuws-Vlaanderen beter aangesloten op België dan Nederland. Samenwerking over de grens blijkt vaak beperkt te worden door deze kunstmatige grenzen
en remmen hier de mogelijkheden die Zeeuws-Vlaanderen heeft. Door meer samen te
werken met België kunnen deze beperkingen weggenomen worden en ontstaan kansen
om geheel Zeeland aantrekkelijker te maken.

Toelichting
In het huidige RPP wordt niks over Zeeland vermeld. Het afgelopen half jaar is er met de commissie Zeeland bijeengekomen om een resolutie Zeeland te schrijven, met dit als resultaat.
Zeeuwse leden hebben de kans gekregen om een toevoeging over hun eigen provincie te schrijven, waarmee de Jonge Democraten Brabant zich straks in Zeeland kunnen profileren.
Deze resolutie is in dezelfde stijl geschreven als de verschillende hoofdstukken van de verschillende Brabantse steden, echter met iets meer woorden. Hierdoor is deze resolutie daadwerkelijk
van toepassing op de provincie Zeeland en haar kansen en bedreigingen. Met deze resolutie hebben alle Brabantse commissies haar eigen hoofdstuk in het Regionaal Politiek Programma.
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5.3 AMENDEMENTEN
AMRPP 01
Your Call
Indieners
Thijs van Rens
Woordvoerder
Thijs van Rens
Betreft
Resolutie Zeeland, kopje “Groene Provincie”
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?
AMRPP 02
Indieners

Woordvoerder
Betreft

Stalk de raad
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
Ruben van den Bulck
Resolutie ’s-Hertogenbosch, pagina 13: , regel 483 -487

Schrap
-

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.
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5.4 ORGANIMOS

ORG 01
Indieners

But sir, we've always done it this way....
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.

ORG 02
Indieners

Voordat Putin het doet
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 ge20
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weest
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.
5.5 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 AR-wijziging 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.
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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.

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.

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.

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
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wordt. Hiermee wordt het verplicht in stand houden van dat laatste voorkomen en heeft het bestuur meer ruimte om ad hoc actieteams te formeren.
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