Notulen AAV 20 juni 2015

Afdelingscongres 20 juni 2015
Locatie: café Karel, Tilburg
Tijd: 13:00 uur
Aanwezig: Zeno, Denise, Remco, Mitchel, Thijs, Marceline, Peet, Sander, Hannah, Erik, Jan
Willem, Tijn, Floris Jan, Marijn, Marjet, Danny, Jurriën, Michiel, Marit, Michael, Ruben,
Thomas.
1. Opening Afdelinsgcongres
a) Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
b) Vaststellen agenda
c) Notulen vorige AAV (18 mei 2015)
2. Bestuursblok
a) Bestuursverantwoording
Mieke heeft overdracht en is er niet bij . ze kan wel vragen beantwoorden.
Remco: contact met andere pjo’s is goed gelukt. De Brabantse pjo’s staan sterker.
Ledenactivering: masterclass in Tilburg was succesvol. En bestuurintern gaat heel goed,
goed contact.
Zeno: over de 90 procent norm kan ik nog niet veel over zegge: JD Brabant heeft meer
budget gekregen van het landelijk. Daarop heb ik maandelijks decommissies update
gegeven over hun financiële situatie. Declaratiegids gemaakt zodat mensen weten hoe
zij declaraties moeten indienen.
Thijs: Interne kant van de politiek Brabant nauw gevolgd, het RPP is inmiddels
uitgewerkt. In elke stad behalve in Breda een contact persoon pko. Regelmatig zaken
aan de orde geweest waarvan we een persbericht konden schrijven.
Marceline: in het begin van het jaar heb ik een social media plan geschreven met de sec.
orgie, er is een nieuwe ledenavond georganiseerd en voorbereid. Nu stevenen we af op
de zomer en zijn we bezig met de voorbereidingen voor het zomeroffensief.

Mitchel: Geregeld commissievoorzittersoverleg gehad, nauw toegezien op de planning
van activiteiten. Daarbij het plan oud helpt nieuw uitgerold. Er was een gave activiteit in
zeeland en het symposiumteam is opgestart. Ook zijn er twee nieuwe voorzitters
benoemd; in Den Bosch en in Breda.
b) Vragen aan het bestuur
Vraag van Sander: Zeno: er werden zojuist nog bonnetjes gecheckt, dat oogde wat
onprofessioneel. Waarom wordt dat nu nog voor de aav gedaan?
Zeno: declaraties moeten snel worden gehandeld. Dit was vooraf betaald daarna heb ik
pas het bonnetje ontvangen, excuses. Er ontbreekt nog vier euro voor declaraties, we
zoeken het bonnetje nog.
Sander: je bent nog niet gedechargeerd, dus misschien kunnen deze dingen ook op een
ander tijdstip gebeuren?
Erik: Er heeft een activiteit niet plaatsgevonden?
Remco: we hebben ingezet op het zomeroffensief, samen met andere pjos, in september
zijn het er zes. Het afgelopen halfjaar heb ik er niet genoeg achteraan gezeten, maar er
was ook niet veel animo voor. Gaat in september nog wel gebeuren.
Arend (M.): over de PS verkiezingen: je hebt van uit het lb subsidie gekregen. Kunnen
jullie daarop reflecteren was het een goede campagne voor de jd Brabant?
Marcline: het geld zit in de flyers, er zit een JD’er in de Provinciale Staten, dus dat is
mooi! We hebben moeite gedaan voor de campagne, er ijn persberichten verstuurd. Er is
een flyeractie georganiseerd, maar daar was weinig animo voor. Dat kwam ook door de
nieuwe ledenavond van 23 maart.
Arend: wat was het belangrijkste leerpunt hiervan?
R: leerpunt om er dichter op te zitten met de politieke driehoek. Het was een hele
drukke maand, maar het was lastig om alles te balanceren.
M: ik ben het daarmee eens. Actualiteit is belangrijk, maar je kunt ook zelf thema’s op de
kaart zetten. Dat heb ik nagelaten, maar ja.
Erik: vraag over de activering van leden. Oud helpt nieuw is uitgerold, maar hoe heeft
dat concreet vorm gekregen? Wat is de mening van de voorzitter over de activering van
onze leden?
Mitchel: Het plan heet Oud helpt Nieuw : commissievoorzitters hebben meer
verantwoordelijkheid gekregen en we zijn samengekomen om indeling te maken en
meer structuur te geven aan de commissies. Er zijn t=trainingsmomenten voor alle
actieve leden georganiseerd. Ook is er ingezet op professionalisering, zo hebben cie
Eindhoven en Tilburg hebben een coach (een ervaren lid) die advies geeft. In den Bosch
is daarvoor Floris Jan benaderd en in Tilburg Marjet. Wellicht in Den Bosch nog een
extra coach, omdat er zoveel taken te verdelen zijn.
Erik: oud leert nieuw is ontstaan voor oude leden te activeren en te betrekken. Wie
hebben de trainingen gegeven en hoe hebben jullie de oude leden betrokken?
Mitchel: daar heeft niet zozeer de focus op gelegen.

Remco vult aan: Oud helpt nieuw is een grote verandering, dat moet vanuit de leden zelf
komen en dat kost tijd. Eerste stap is om de commissies meer zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid te geven. Omdat we nu sterke commissies hebben is er meer
vraag naar het betrekken van oude leden en nieuwe leden. Het is nog niet af, maar er
worden stappen gemaakt.
Hannah: complimenten voor de voortzetting. Mitchel, een grote activiteit in Zeeland is
niet gelukt?
Mitchel: We wilden een promo voor onze activiteit in Zeeland. Maar we bereiken niets
met flyeren op zaterdag. De baten wegen niet op tegen de reiskosten en andere kosten.
Dus we hebben op facebook reclame gemaakt voor de activiteit in plaats van een fysieke
actie. De activiteit is groot geweest, de opkomst bestond uit D66’rs en JD’rs. In
september komt een brainstorm en activiteit in Zeeland met JD en andere PJO’s .
Margot: hoe zijn we de afgelopen tijd in de media gekomen?
Thijs: De ouderenappel in Eindhoven is in de krant gekomen en nog wat andere
persberichten verstuurd, maar door de PS niet echt opgepikt. Daarnaast nog een ander
persbericht gepubliceerd voor D66. Ook in Zeeland bij lokale kranten, maar dat is
moeilijk na te gaan of dat is opgepikt.
Ruben: Wat ga je doen om de persberichten meer op te laten pakken?
Thijs: door de PS was er waarschijnlijk te veel politiek nieuws. Dat hebben we de
komende periode niet, dus dan meer kans dat we worden opgepikt.
Arend M: Je zegt: ‘we hebben last van d66’, daar heb ik last van…
Waar was het moment dat we contact hebben gezocht om samen persberichten te
schrijven? Dat is immers aangeboden en onderzocht. Ik mis de zelfreflectie dat er vanuit
de jd de uitreikende hand vanuit d66 gekomen is. Ik vind het wel zo eerlijk om
tegenover de leden beide kanten van het verhaal te schetsen. Als je hier als bestuur
staat, ga je dat dan in de komende periode verder vorm geven?
Remco: bij de PS verkiezingen is veel media aandacht waardoor we wat ondersneeuwen
door D66. D66 heeft in de publiciteit veel van onze persberichten overschaduwt met
groter en actueler nieuws, daardoor konden sommige plannen niet worden uitgevoerd.
Het is geen verwijt, maar het ligt gewoon een stukje lastiger.
Thijs: We gaan in het vervolg meer de samenwerking zoeken met D66.
Marjet: Je hebt het over samenwerking met D66. Hoe is het contact verlopen over het
symposium? Waarom is er niks mee gebeurd? En komt dit niet ondankbaar over? We
hebben het symposium als geschenk gehad van D66.
Mitchel: ik heb het symposiumteam overgeheveld naar Remco.
Remco: Er is contact geweest over het symposium. Er kwam naar voren dat er te weinig
contact was met D66. De symposiumcommissie aangespoord om meer contact te
zoeken. Maar er zit een blokje frustratie, maar het was buiten onze macht. Er zijn
inderdaad dingen misgegaan.
c) Organimo’s terugkoppelen:
Remco: Oss is overgestemd in Nijmegen. Verworpen. Nijmegen wil het niet aan ons
geven.

Sander: dit is een oorlogsverklaring
Thomas: Budel wordt waarschijnlijk niet afgestaan.
Remco: Budel wordt nog over gestemd. We kunnen ook nog aansporen bij de landelijk
AS. Die gaat daarover.
3. Financieel blok:
Zeno: we hebben iets meer te besteden gehad dan normaal, daar zit de PS ook bij. Onder
Overige is ook etentje biesboschbattle: dit is echter ongebruikelijk. Ik heb hierover
contact gehad met de kasco. Er was geld ingeboekt voor de commissie-kickoff. Geld voor
inbegroot.
Bij 62 was geld ingeboekt voor een kaderding, tevens als commissie-kickoff. Er waren
geen sprekers of zaalverhuur, dus we hebben weinig geld hoeven uit te geven. Bedankjes
voor de sprekers valt hoger uit, declaraties daarentegen vallen lager uit. Het is de
bedoeling dat vanaf nu de declaraties via een regiocommissie gaan, zodat commissies nu
meer geld uit gaan geven. Op 22 staan rare bedragen:: we hebben erg kort in de min
gestaan, maar de Rabobank heeft daar wel rente voor berekend. Verder heb ik niet veel
op te merken en is er niet veel gebeurd.
De Kasco
Margot: we hebben met Zeno de financiën bekeken. We hebben kritische noten en
advies. Een kritische noot is dat er een bonnetje niet aanwezig is waarvan het geld wel is
uitbetaald. Dat is niet mooi. Maar ik begrijp best dat hij alles af wil hebben voordat hij
stopt met zijn bestuursjaar, maar er worden dan wel slordige fouten gemaakt. Dat is
jammer. Over de Biesboschbattle: er is een rekening van etentjes gegaan naar de JD. We
hebben hier als kasco wel toestemming voor gegeven: het was geld zolang maar
voorgeschoten, maar het was een gedoe om het geld terug te krijgen en goed te krijgen.
Een heel gepuzzel. Dus wij zouden dat nu niet meer adviseren om dat zo te doen. Wij
adviseren dat als er bedankjes zijn de declaratieformulieren met reiskosten van
sprekers ook gewoon worden ingevuld.
Daarnaast kan er een verandering in het declaratieformulier worden aangebracht:
want nu is er niet te zien welke declaratie voor welke regiocommissie is. Wij adviseren
om daar veranderingen aan te brengen. Ook kan zaalhuur in de nieuwe opzet worden
terug gezet bij de kostenindeling. Afsluitend: wij zouden niet adviseren om bedankjes
van te voren al te betalen, dat kan beter achteraf.
Zeno: Ik neem graag deze aanbevelingen over.
Vragen aan kasco:
Marjet: Wel gek om sprekers declaratieformulieren in te laten vullen. Dat zou ik zo niet
doen.
Margot: het is een advies. Ons declaratieformulier is niet zo moeilijk in te vullen.
Sprekers weten dat geld verantwoord moet worden.
Marjet: Ik vind dat je sprekers niet met dat gedoe moet opzadelen. Ik zou ze er niet mee
lastigvallen.
Floris Jan: gaan jullie volgende jullie kascovergaderingen op een beter moment plannen?
Margot: er is een beter moment geweest, dus dat hebben we ook gedaan. Maar er zijn
dingen niet gelukt, toen was de kascommissie was al geweest.

4. Verkiezingsblok:
Kandidaat voor voorzitter: Peet Wijnen
Peet: Ik wil voorzitter worden, omdat ik dit een prachtige afdeling vind, ik wil graag
meer gaan bijdragen. Ik stel me verkiesbaar voor een jaar. Ik zou graag meer bestuur de
politieke lijn op regionaal niveau uit te voeren, maar ook meer contact met de
Statenfractie onderhouden. Naast de grote steden misschien ook contact met de
afdelingen buiten de grote steden. Bijvoorbeeld met Etten-Leur of met Helmond.
Daarnaast hoop ik dat we vaker landelijke werkgroepactiviteiten organiseren in
Brabant. Een prachtig symposium en een congresvoorstel voor de winter schrijven,
zodat Eindhoven in de winter een congres kan organiseren. Ik hoop ook activiteiten in
Zeeland te organiseren. Ook zou ik meer contact met internationale verenigingen, zoals
de zuiderburen bijvoorbeeld, willen hebben om organisatorische punten over te nemen
en uit te wisselen. Ik wil niet uitsluiten dat we bijvoorbeeld met Limburg een cantus
organiseren. Maar daar doe ik verder geen toezeggingen over.
Vragen aan Peet:
Erik: Het contact met oudere leden. Hoe zie jij dat verder gaan?
Peet: ik zie het visieplan graag verder worden geïmplementeerd, maar moet nog vaart in
worden gebracht. Ik zit zelf in het symposiumteam. Maar de oudere leden zie je vooral
alleen op AAV’s. Ik vind dat jammer. En ik hoop dat meer inhoudelijke activiteiten,
waarbij we oudere leden ook goed kunnen activeren en betrekken.
Sander: Ik merk op dat Peet eveneens lid is van de kasco. Dit kan niet samengaan met
voorzitter. Laat je dat wel vallen?
Peet: Ik heb aangegeven bij de huidige kasco en penningmeester dat ik die functie
inderdaad laat gaan als ik word aangenomen als voorzitter.
Arend M: hoe beschouw jij de onafhankelijkheid van JD ten opzichte van D66?
Peet: we zijn onafhankelijk, maar liggen vaak op een lijn: dus die punten kunnen we het
beste samen uitzenden. Maar we mogen ook andere meningen hebben dan D66. Soms is
afstemmen op elkaar wel handig. Maar dat laat niet weg dat we af kunnen wijken van
D66.
Kandidaat AS: twee kandidaten: Liselot Dujardin en Danny Gloudemans
Danny: Mijn naam is Danny, ik kom uit Den Bosch en wil graag AS worden voor een jaar.
Ik ben een half jaar lid bij de JD. Leren en zelfontplooiing staat voor mij centraal. Dit wil
ik teruggeven aan de leden. JD Brabant wordt een afdeling van formaat. Een Brabants lid
is een goed lid. En dat wil ik graag uitdragen. Ik heb daarvoor een aantal ideeën. Ik wil
meer contact tussen Brabant en andere afdelingen en daar meer van elkaar leren.
Ledenactivatie wil ik oppakken. Ik wil me focussen op regio’s waar iets spannends
gebeurd. Daar moeten leden worden gezocht en geactiveerd. Persoonlijk benaderen. Bel
ze eens op etc. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan binnen het bestuur.
Vragen:
Hannah: je hebt er zin in, dat is belangrijk. Ik hoor je vooral over ledenactivering. Maar
nog niet over hert as werk. Weet je wat dit inhoud en wat zijn je plannen?

D: notuleren etc, daar kan ik wel over volpraten, maar dat zal je niet interesseren. Ik wil
binnen het bestuur de spil zijn die je dag en nacht kan bereiken, ik wil de nieuwsbrief
door te laten lopen leden geïnformeerd te houden etc.
Margot: je moet punctueel zijn. Zou je jezelf punctueel noemen. Wat zijn jouw whizzkid
talenten?
D: ik ben punctueel en op tijd. Ik beschik ook over de nodige Ict vaardigheden: Ik ben
praktisch aangelegd en werk dagelijks met computer, kan monteren, video’s, word, excel
etc. Dus ik heb programmeerkennis. Ik ben niet bang voor computers.
Margot: hoe ga je die vaardigheden gebruiken?
D: mooier vormgeven. Notulen strak en geordend houden.
Hannah: je hebt een ervaren tegenkandidaat. Dat is niet erg, maar Liselot heeft al heel
veel gedaan binnen de vereniging. Heb je elders ervaring opgedaan?
Danny: ik heb een debatclub voorgezeten bij mijn opleiding, daarnaast een
feestcommissie gehad, maar dat is nooit doorgegaan. Verder heb ik werkervaring met
projecten en visuele vormgeven van de Viva400. Daarmee kom je wel in contact met
verscheidenen partijen.
Hannah: hoe ga je die ervaring implementeren in je werk als as?
Danny: ik wil ook een deel leren. Verwacht niet dat is alles direct kan. Ik wil mijn
ervaring meenemen, maar dat moet wel kunnen. Zeker als ik tegen problemen aanloop
zal ik kijken naar andere problemen die ik heb gehad en mogelijke oplossingen. En
anderen kan ik ook om hulp vragen.
Arend M: tijdens de mastodontenlunch hebben we lang gediscussieerd over de
kandidatuur. Persoonlijk heb ik de vraag: je bent kandidaat met het risico om niet
verkozen te worden, hoe kijk je daar tegenaan?
Danny: ik blijf niet stil zitten. Als ik niet verkozen wordt kan ik misschien
portefeuillehouder worden defensie.
Arend: daar ben ik blij om. Je bent DJ en VJ: wat is je DJ naam?
Danny: Disco Danny!
Marjet: je bent graag op tijd zeg je, maar soms moet je ook een zeur zijn en mensen
achter hun broek aanzitten. Hoe ga je dat aanpakken?
Danny: ik probeer niet zeurderig over te komen, maar als er deadlines aankomen en
dart soort dingen, heb je aan mij een verkeerde. Ik ga er zeker voor zorgen dat dingen af
komen op tijd. En als dat niet lukt moet ik kijken naar plannen b en dingen zelf doen.
Marjet: mijn eerste les was: doe dat niet. Je moet er genoegen mee nemen dat wat jij wilt
niet altijd af komt.
Danny: dat is zeker waar. Maar ik ga kijken naar hoe belangrijk het is voor de vereniging.
Ruben: Mieke is ook heel erg bezig geweest met vrouwen activering. Wil je alle groepen
benaderen of specifieke doelgroepen?
Danny: niet op specifieke groepen, maar ik wil de vrouwenactivering niet te niet doen. Ik
zou het zelf als man niet kunnen. Daarvoor zou ik een commissie oprichtingen om meer
vrouwen te activeren. Vrouwen voor vrouwen etc. Ik wil voortzetten wat Mieke bereikt
heeft.
Liselot is niet aanwezig.
Erik: Motie van orde: ik vind dat de kandidaat iets zelf had moeten regelen,
beeldmateriaal of promoties.
Arend merkt op: is verantwoordelijkheid van hert bestuur

Op verzoek vanuit de zaal wordt het filmpje van Liselot afgespeeld.
Tijn Jacobs voor penningmeester
Tijn: ik ben Tijn, ik kom uit Eindhoven en ben sinds december actief. Ik ben actief
geweest binnen de commissie Eindhoven. Nu wil ik me inzetten voor het bestuur. Ik wil
de continuiteit bewaren en kijken of de geldstromen goedlopen. Ik wil kijken hoe we dat
kunnen verbeteren. Welke dingen kunnen anders. Hoe kunnen we de negentig procent
norm meer begrijpelijk maken, ik wil dat verbeteren. Het bestuur helpen en
ondersteunen bij de activiteiten. Meer contact met de zusterorganisaties in het oosten.
Dat kan heel leerzaam zijn voor onze organisatie. Ik hoop dat jullie veel vragen voor mij
hebben.
Margot: hoe zie jij de samenwerking met de kasco?
Tijn: goed contact hebben. Ik ben redelijk onervaren en ik denk dat de kasco me goed
kan helpen en kan sturen in de goede richting.
Erik: fijn dat je je kandideert. Kun je uitleggen waarom voor deze functie?
Tijn: ik hou veel van geld.
Erik: vervolgvraag: hoe groot acht je de kans dat we je vinden als je naar Roemenië
vertrekt? Hoe kwam je tot penningmeesterkeuze?
Tijn: Mijn moeder is psycholoog en ze heeft veel bureaucratie aan haar broek. Ik doe
haar financiële administratie dus ik heb er wel ervaring mee.
Marjet: wat voor opleiding doe je?
Tijn: ik zit nog op de middelbare school. Ik heb alle profielen. Niet alle vakken.
Floris Jan: je hebt je voor een half jaar gekandideerd, ga je daarna misschien door?
Tijn: ja misschien wel, maar ik ben een jong lid, dus ik wil eerst kijken hoe het gaat.
Ruben: Je zegt dat je meer contact wilt leggen met het buitenland: ben je niet bang dat je
in iemand anders rol gaat zitten?
Tijn: dat kan altijd in overleg gaan met de andere bestuursleden.
Motie van orde door Mitchel: dat wordt altijd onder de leden verdeeld en besproken.
Hannah: dat is geen motie van orde.
Ruben: wil je ook iets veranderen binnen het systeem?
Tijn: ik heb vooralsnog geen concrete plannen. Behalve het verantwoorden van de
negentigs-procent norm.
Ik vind niet dat je alles moet gaan veranderen, dingen die goed lopen moet je doorzetten.
Hannah: ik heb er alle vertrouwen in, maar als het niet goed gaat, wat doe je dan?
Tijn: ik heb goed contact met Zeno, dus ik vertrouw erop dat ik bij hem terecht kan voor
vragen.
Kandidaat voor secretaris pers en promo: Jan Willem
Jan Willem: JD Brabant is het afgelopen jaar druk bezig geweest met pers promo, ook
voor de verkiezingen. Dat zijn allemaal activiteiten die ik wil doorzetten. Ik ben
enthousiast en heb kennis vanuit mijn marketingopleiding. Er zullen nieuwe acties in
gang worden gezet. Ik heb ervaren dat de organisatie zich graag verstopt, we moeten
ook mbo’ers en vrouwen bereiken, dus we moeten onze commissies zichtbaar maken.
Deze commissies weten wat er in hun stad gebeurd en kunnen dit uitdragen. Lokale
onderwerpen kunnen perfect worden uitgevoerd door commissies. Een open organisatie
blijven die nieuwe leden verwelkomt.

Margot: Je hebt je gekandideerd voor een half jaar, je gaat het heel druk krijgen met je
studie, hoe ga je dat combineren?
Jan Willem: ik ga daarna naar het buiteland, dus ik blijf een half jaar. Maar ik zal dan nog
bereikbaar en beschikbaar blijven. Ik ben lid van de hogeschoolraad en wanneer ik
verkozen word ga ik daar waarschijnlijk aftreden of minder actief worden om balans te
brengen en meer tijd voor mijn studie te houden.
Erik: je gaat aan de slag met het zomeroffensief, gaat dat lukken?
Jan Willem: ik ga niet op vakantie en ben beschikbaar voor het zomeroffensief. Ik heb
met Marceline gesproken over de voorbereidingen van het zomeroffensief. Ik weet
welke taken nog moeten worden afgerond. Ik ben goed beschikbaar qua tijd en
Marceline heeft me veel duidelijk gemaakt.
Erik: Hoe ga jij ervoor zorgen dat we als JD meer in de pers komen?
Jan Willem: ik ben politiek inhoudelijk geïnteresseerd, vanuit die interesse wil ik
betrokken worden bij de dingen die spelen en daaraan meewerken. We hebben goede
connecties met de krant en ik wil de media graag gebruiken. Daarnaast wil ik kijken naar
het nieuwe sociale mediaplan om te kijken hoe dat uit zou kunnen werken.
Margot: hoe ga je dat bijhouden?
Jan Willem: Via Blendle, daar kun je alles goed op bijhouden. Ik ben daarmee bekend en
heb daar ervaring mee.
Hannah: je doet een opleiding met voedsel, kun je ook goed voedsel bereiden.
Jan Willem: ik denk dat ik nee moet zegen, maar als dat een stem oplevert kan ik dat wel.
Stemming en pauze.
Heropening van de vergadering, start van het Politiek Blok.
5. Politiek Blok
a) Amendementen
Amendement 1:
AMRPP01

De klant is koning! Wie is de klant?

Indieners:

Denise van Dalen

Woordvoerder:

Denise van Dalen

Betreft:

RPP Brabant, Cultuur, p.4, r. 77

Schrap:

Waarbij het initiatief bij de markt ligt

Toelichting:

Dit zou impliceren dat: (1) er niets meer wordt gedaan met het Brabantse
erfgoed als de markt er geen interesse in toont (wat erg raar en ongewenst
is) of (2) dat de markt de meeste macht zou beschikken in de beslissingen
die genomen moeten worden met betrekking tot het Brabantse erfgoed.
Dit zijn twee lezingen die leiden tot twee erg vreemde conclusies. Want:
(1) moeten kerken, monumentale panden of belangrijke plekken in
Brabant verslonzen als Rabobank of KPN er geen interesse in tonen? En (2):
verwachten we echt dat bedrijven zo nauw betrokken zijn met het
Brabantse erfgoed dat zij hier het eerste woord in moeten hebben?

Amendement 1:
Verworpen

Amendement 2:
AMRPP02

NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Brabant, Leven in Brabant, p.4, r.210

Schrap:

Van boogschieten tot rugby.

Toelichting:

Voorbeeldje, bleh.

Indiener: als je voor de voorbeelden bent stem je tegen als je voor bent stem je voor
Aangenomen met overweldigende meerderheid
Amendement 3:
AMRPP03

Sport zonder geldtekort

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Betreft:

RPP Brabant, Leven in Brabant, p.7, r. 222

Voeg toe:

Om het sportverenigingen voor iedereen toegankelijk te houden zal er
een sportsubsidie beschikbaar moeten worden gesteld. Hier kunnen
ouders met weinig vermogen een bijdrage vragen om hun kinderen te
kunnen laten sporten. De Jonge Democraten Brabant zijn van mening dat
de mogelijkheid tot het beoefenen van een sport niet mag worden
beperkt door de financiële draagkracht van ouders.

Toelichting:

De werkgroep kon het hier niet helemaal over eens worden, vandaar dat
we het graag voorleggen aan de AAV.

Erik: stem tegen: je gaat toetsen wat de financiële draagkracht van ouders is voor de
subsidietoekennig, misschien is het draagvlak er wel maar heeft men de keuze niet of
andersom. Je moet je daar als gemeente niet mee gaan bemoeien.
Marjet: ik ben voor. Heel veel gemeenten hebben zo’n regeling. Het is al praktijk. Voor de
minder kapitaalkrachtigen kan er meer ondersteuning zijn.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
b) RPP
Regionaal politiek programma wordt nu behandeld en in stemming gebracht:
Indiener: we hebben het oude RPP erbij gepakt en de goede gedeelten er uit gepakt om
het oude te vervangen.
Hannah: motie van orde: we kunnen er niet over stemmen als het niet zo in het
congresboek staat.
Erik: het is kwalijk dat Thijs de tekst van het nieuwe RPP waar we over willen stemmen
niet bij zich heeft.

Congresvoorzitter: we moeten dit doorschuiven naar de volgende AAV, aangezien dat
niet in het congresboek is opgenomen. Dit is besloten en er is over gestemd na een motie
van orde.
Vraag van Hannah: begrijpt Thijs nu wat hij daar de volgende keer mee moet doen?
Thijs: Ja.
6. Inhoudelijk Blok
a) Organimo’s:
Organimo 1:
ORG01

Das Brabants Manifest

Indieners:

Thijs van Rens, Remco Geervliet, Mieke de Wit, Zeno Thijsse, Marceline
Bresson, Mitchel Eijkemans

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat

-

Het Regionaal Politiek Programma een uitgebreid document van 13
pagina's is;

-

Het Regionaal Politiek Programma standpunten en toelichting kent.

-

Niet elk standpunt in het Regionaal Politiek Programma even belangrijk
is;

-

Het Regionaal Politiek Programma weinig wordt gelezen door
buitenstaanders;

-

Een korte standpuntenlijst sneller wordt gelezen;

-

Voor de toelichting en uitgebreidere standpunten naar het Regionaal
Politiek Programma kan worden verwezen;

-

De Jonge Democraten Brabant ook extern zichtbaar wil zijn;

-

Een standpuntenlijst een goede basis voor acties kan zijn.

Spreekt uit dat

-

De Secretaris Politiek de bevoegdheid krijgt om, naar eigen inzicht, een
standpuntenlijst te schrijven en publiceren, waarvan de standpunten
overeen komen met de inhoud van het Regionaal Politiek Programma.

Toelichting:

Kort en bondig. Vooral voor extern gebruik handig. Kan dienen als basis
voor acties.

Overwegende dat

Indiener: het rpp is een lang document. We willen een kort standpuntenlijstje waarin
alleen de standpunten worden ingevuld.
Erik: stem tegen: het geeft expliciet de Secretaris Politiek de vrijheid om zelf dingen te
beslissen zonder samenspraak met het bestuur. Ik zou niet willen dat de sec pol zelf de
bevoegheid krijgt om dingen te veranderen.
Indiener: het zal in de praktijk altijd met het bestuur besloten worden. Het kan niet zijn
dat ik dingen uit het RPP aanpas.

Met overweldigende meerderheid verworpen
Organimo 2:
ORG02

NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN NEIN Das müss wieder
's-Hertogenbosch sein!

Indieners:

Thijs van Rens

Woordvoerder:

Thijs van Rens

Constaterende dat

-

Het de vorige keer niet is gelukt;
De Jonge Democraten Brabant 's-Hertogenbosch nog
steeds aanduiden als Den Bosch.

Overwegende dat

-

Mijn hart hiervan bloedt;
Te veel bloedverlies niet gezond is;
De Duitsers 's-Hertogenbosch vertalen als
Herzogenbusch;
De Fransen 's-Hertogenbosch vertalen als Bois-le-Duc;
De Italianen spreken van Boscoducale;
Prins Frederik Hendrik in 1629 's-Hertogenbosch
heeft veroverd op de Spanjaarden;
Dit voor de Spanjaarden een lullige en pijnlijke
nederlaag was;
De Spanjaarden 's-Hertogenbosch Bolduque noemen;
Wij de Spaanse geschiedenis boeken verouderd maken
als we niet de officiële naam gebruiken;
De Spanjaarden geen geld voor nieuwe boeken
hebben;
's-Hertogenbosch is afgeleid van 'Bos van de Hertog';
Den Bosch daar totaal niet op lijkt;
Dit de laatste keer is dat ik dit Organimo indien.

Spreekt uit dat

Toelichting:

-

De Jonge Democraten Brabant de naam 'Den Bosch'
alleen intern gebruiken en extern gaan voor 'sHertogenbosch.

Heb meelij met de bewoners van de stad, we voelen ons
onderdrukt door dit stempel van Den Bosch.

Thijs: ’s-Hertogenbosch klinkt beter dan Den Bosch
Remco namens bestuur: hoeft niet, stem tegen. Extern kan je ook den bosch zeggen, je
bent daar vrij in. Ik wil dat niet vastleggen.
Hannah: stem tegen, het is voor de hand liggen. ‘s-Hertogenbosch is de officiële naam,
dus in persberichten, oké. Maar dat hoeft niet vastgelegd te worden.
Margot: stem tegen. Alleen vanwege de toelichting. Ik ben trots op de naam den bosch, is
knusser dan ’s-Hertogenbosch.
Peet: de VVV van Den Bosch gebruikt Den Bosch. De voetbalvereniging heet Den Bosch.
Stem tegen. Dagelijks gebruiken inwoners van Den Bosch: Den Bosch.
Sander: vrijheid blijheid. Mensen mogen dat zelf weten. Stem tegen.

Indiener: we hadden het met meer mensen uit Den Bosch ingediend, maar daar zijn er
niet zo veel van hier.
Met overweldigende meerderheid verworpen.
b) AR: Wijzingingen op het afdelingsregelement
1:
AR-Wijziging01

Commissievoorzitters aan de macht

Indieners:

Mitchel Eijkemans, Mieke de Wit, Remco Geervliet, Thijs van Rens,
Marceline Bresson, Zeno Thijsse

Woordvoerder:

Mitchel Eijkemans

Betreft:

Artikel 16, lid 4

Schrap:

De regionale commissie kent tenminste een voorzitter, die door het
Afdelingsbestuur wordt benoemd.

Vervang door:

De regionale commissie kent tenminste een voorzitter, die door het
Afdelingsbestuur voor een jaar wordt benoemd.

Toelichting:

In de huidige situatie benoemt het Afdelingsbestuur de voorzitters van de
regionale commissies voor onbepaalde tijd. De functie van
commissievoorzitter is een verantwoordelijke functie; en sinds de
implementatie van Oud helpt nieuw ook een met een uitgebreid
takenpakket. Op dit moment is er geen natuurlijk evaluatiemoment. Bij
onderpresteren kan het Afdelingsbestuur nu slechts de rigoureuze
maatregel nemen iemand uit zijn functie te ontheffen. Daarnaast zijn we
een vereniging waarbij Scholing & Vorming een belangrijke rol speelt. We
willen zoveel mogelijk van onze leden de kans geven diverse functies te
vervullen, waaronder die van commissievoorzitter. Daarom lijkt het ons
passend commissievoorzitters te benoemen voor de duur van een jaar.

Indiener: het biedt een evaluatiegesprek, het is een verdere aanvulling, dus ik zou voor
stemmen!
Margot: ik zou willen oproepen om voor te stemmen. Flexibiliteit behouden is
belangrijk, maar een half jaar voor voorzitter lijkt me niet wenselijk. Het moet een
stabiele factor zijn in het bestuur.
Marjet: stem tegen, dus voor een jaar: dat werpt een drempel op!
Erik: het is juist fijn als je voor voorzitter mee commitment toont voor commissies.
Commissievoorzitters moeten iets voor een jaar kunnen bereiken. Iemand kan zich
daarna toch nog voor een jaar kandideren. Je kunt tussentijds evalueren, dus stem voor.
Hannah: het is heel moeilijk om aan commissievoorzitters te komen. Een jaar is lang. Dit
werpt juist een hoge drempel op.
Remco: op dit moment wordt een commissievoorzitter niet voor een bepaalde tijd
benoemt, nu wordt het veranderd van een heel leven naar een jaar.
Met overweldigende meerderheid aangenomen.
-) Boris Ijland trofee: Uitreiking van de Boris Ijland trofee wordt uitgereikt aan Tom
Brouwers, die hier nu helaas niet aanwezig is. Hij heeft in het afdelingsbestuur gezeten,

is nauw betrokken bij de commissie Eindhoven en is nu aan de slag in het landelijk
bestuur.
7. Verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag:
Jan Willem is verkozen met 19 stemmen voor en 1 onthouding.
Tijn is unaniem verkozen.
Liselot is met 16 voor 1 blanco en 3 tegen.
Danny had 4 stemmen voor 3 blanco en 7 stemmen tegen + 3 2e voorkeurstemmen.
Peet is unaniem verkozen tot voorzitter.
8. Rondvraag:
Sander: worden de afdelingsbestuurders meteen geïnstalleerd?
Remco: de komende twee weken hebben we overdrachtsbv’s. Daarna treedt het oude
bestuur af en het nieuwe aan.
Sander: wordt het oude bestuur nog bedankt?
Hierbij worden de oude bestuurders bedankt.
Hannah: motie van orde: Peet moet een speech geven.
Motie van orde: selfietour moet worden afgerond.
Remco: er zijn zeven mensen die de tour hebben afgemaakt. Mieke en Danny hebben de
hele tour afgemaakt. Zij krijgen een cadeautje. Een andere winnaar is Thijs. De tour in
Zeeland was een hele tour op zichzelf, het was heel gezellig en is gemaakt door Nina,
Zeno, Peet en mezelf.
Erik: waar komen die bekers vandaan?
Remco: de grote is het Brabants PJOdebat in Breda. Daar waren dit jaar Michiel, Jurriën,
Zeno en ik bij. De kleine beker is van de Biesboschbattle die we van Rotterdam hebben
gewonnen.
Speech van de nieuwe voorzitter Peet:
Ik wil jullie allen bedanken voor de steun en mijn verkiezen. We hebben een nieuw mooi
bestuur bij elkaar. We hebben een aantal goed functionerende commissies en een aantal
commissies waar we aandacht aan moeten gaan besteden. We moeten goed naar buiten
gaan treden. De komende tijd hebben we mooie vooruitzichten. Activiteiten, uitstapjes
en hopelijk een congres in Eindhoven. Ook hopelijk een cantus met Limburg. Zometeen
gaan we borrelen, daar kijk ik ook naar uit.

