1. Opening
Mieke opent de vergadering om 19:34.
a. Benoemen technisch voorzitter en SNC
Floris Jan Donders wordt benoemd tot technisch voorzitter.
Dennis van Driel en Marten Porte worden benoemd tot leden van de stem- en notulencommissie.
b. Vaststellen agenda
De technisch voorzitter stelt voor om AM01 te bespreken bij het punt Financiën en om het punt
Financiën na de pauze te behandelen. De AAV gaat hiermee akkoord.
c. Vaststellen notulen AAV 11-6-2016
Er zijn geen opmerkingen over de notulen van de AAV van 11 juni 2016. Ze worden vastgesteld.
2. Bestuursblok
Mieke licht het bestuursplan mondeling toe. Daarna is gelegenheid tot het stellen van vragen n.a.v.
het bestuursplan. Vervolgens licht Mieke de bezigheden van het afdelingsbestuur tot nu toe (met
name het zomeroffensief) toe en daarna is ook weer mogelijkheid tot het stellen van vragen.
Bestuursplan
De grote verandering die gaat plaatsvinden is het afschaffen van de regiocommissies. Die worden
vervangen door een politiek team en een activiteitenteam. Elke laatste woensdag van de maand zal
er i.p.v. een gewone activiteit een teamavond plaatsvinden in Tilburg. Op die avond vindt een
gezamenlijke opening plaats, waarna de teams zich opsplitsen voor een vergadering en voor training.
Daarna is er weer een gezamenlijke afsluiting. Deze twee teams worden voorgezeten door leden van
het afdelingsbestuur. Oude leden zal worden gevraagd of zij langs willen komen bij de teamavond
om hun kennis met de teamleden te delen. Op die manier worden de oude leden ook weer bij de
afdeling betrokken.
Het politiek team gaat zich met het landelijk en het regionaal politiek programma bezighouden,
moties schrijven, acties bedenken en opzetten en blogs en opiniestukken schrijven. Het
activiteitenteam wordt verantwoordelijk voor de wekelijkse activiteiten, die tussen de steden zullen
rouleren. Ook grotere evenementen, zoals de twinning en het symposium, komen onder de
verantwoordelijkheid van dit team te vallen. Er wordt op toegezien dat de borrel een belangrijk
onderdeel van de wekelijkse activiteit blijft. Leden kunnen zich voor de duur van een half jaar voor
één van de twee teams aanmelden. Dit moet ook dienen als springplank naar het afdelingsbestuur;
op de vorige AAV bleek het opvullen van de posten in het afdelingsbestuur namelijk een probleem.
Het afdelingsbestuur wil meer inzetten op persoonlijke contacten. De drempel om naar de JD te
komen moet omlaag. Via social media, zoals instagram, moet het beeld geschept worden van een
vereniging die naast politiek actief ook gezellig is. Daarnaast zal Facebook worden gebruikt voor polls
van zowel politieke als organisatorische aard. De borrel blijft belangrijk, en activiteiten kunnen
eerder stoppen om iedereen de mogelijkheid te geven bij de borrel aanwezig te zijn. Leden zullen
informeel, persoonlijk en in real life worden benaderd.
De persoonlijke checklist staat in het congresboek.
V: Marjet: kunnen jullie meer vertellen over de overgang naar de nieuwe structuur en de
implementatie daarvan? En is er een tijdpad?
A: Mieke: de overgang is aangekondigd in de nieuwsbrief en via een uitgebreide mail naar de
regiocommissievoorzitters. De regiocommissies hebben geen planning meer voor het najaar. Op deze
avond wordt de overgang officieel gelanceerd. Vanaf nu kunnen mensen hun interesse aangeven.
Eind september zal de eerste teamavond plaatsvinden.

V: Marjet: is er een backupplan voor als dit niet goed loopt?
A: nee; het zou betekenen dat we als bestuur meer moeten organiseren.

V: Peet: de teamavond zal maandelijks plaatsvinden. Betekent dit om de vier weken? En betekent dat
dus dat een stad wordt overgeslagen in de activiteitenplanning?
A: Ja, maar de stad die oorspronkelijk op die dag aan de beurt zou zijn wordt doorgeschoven naar de
week erop, zodat elke stad uiteindelijk gewoon aan de beurt komt.
V: Peet: de teams worden door bestuursleden voorgezeten. Is dit een bewuste keuze om de rest van
team gelijk te houden? Wie notuleert?
A: een externe voorzitter is lastiger in de communicatie, zo heeft de praktijk uitgewezen. Er is een
duidelijkere controle op de teams als het bestuur de voorzitters en notulen regelt. Op termijn, als de
teams zelfstandig functioneren, kunnen zij uiteraard zelf een eigen voorzitter aanwijzen.
V: Mitchel: complimenten. Jammer dat voorzitters van teams uit bestuur gehaald worden. Dit
verkleint het afdelingskader. Kunnen jullie hier nog eens naar kijken?
A: de teamvoorzitter gaat niet alles bepalen. Hij/zij wordt eerder leider van de vergadering dan
kartrekker van het team.
V: Hoe betrek je leden van het activiteitenteam toch bij politieke inhoud?
A: De activiteiten zijn hoofdzakelijk politiek getint.
V: Peet: samenwerking met D66 juich ik toe, maar zit daarin niet een risico dat wij het verlengstuk
van D66 worden?
A: Dit hebben wij bij het zomeroffensief niet zo ervaren. We hebben met het regiobestuur van D66
geluncht, en zij waren erg enthousiast over de JD. Het contact m.b.t. organisatorische zaken zal
verbeterd worden. D66 heeft veel jongere leden die D66 niets kan aanbieden. Daar heeft de JD iets
bij te winnen. Ook zijn wij uitgenodigd om op de D66-besturendag over de JD te komen spreken.
V: Steve: is er nagedacht over het contact met D66 in grote steden? Dit met het oog op afschaffing
regiocommissies.
A: de leden van het politiek team blijven uit verschillende steden komen en zij kunnen dan samen
overleggen. Het is wel een punt van aandacht.
V: Mimi: hoe gaan jullie Zeeland erbij betrekken?
A: In Zeeland hebben wij heel weinig leden. We hebben contact met het landelijk bestuur gehad en
de keuze gemaakt om niet langer actief te zijn in Zeeland. Als wij echter door andere PJO’s of D66 in
Zeeland benaderd worden zullen wij daar altijd positief tegenover staan en zijn we bereid mee te
helpen. Zelf actief zijn is alleen lastig.
V: Peet: Mariska, jij gaat ludieke acties stimuleren. Neem jij zitting in het politiek team?
A: Mariska: ik zal in beide teams ondersteuning bieden waar nodig is. Ludieke acties zal ik stimuleren
vanuit activiteiten, maar ook vanuit eigen ideeën. Martijn zal het politiek team voorzitten, en Thijs
het activiteitenteam.
V: Marjet: hoe ga je ervoor zorgen dat mensen die in teams worden samengebracht tot hun recht
komen als ze iets meer willen doen? Dat je ze niet verliest, als ze minder verantwoordelijkheid
krijgen vergeleken met de regiocommissies.
A: in een team kun je in principe zoveel doen als je zelf wilt. Je kunt veel kanten op.
V: komt er extra aandacht voor mensen die voorheen meer deden of wilden?

A: daar is geen apart plan voor. We kunnen bijvoorbeeld wel een ervaren lid samen met een minder
ervaren lid een activiteit laten organiseren om zo kennisoverdracht te bevorderen. Deelnemers
zullen ook persoonlijke doelen moeten gaan stellen voor hun halfjaar in het team.
V: Peet: als ik lid word van activiteitenteam mag ik dan nog wel persberichten schrijven?
A: Ja, maar je mist dan wel een stukje begeleiding.
V: Liselot: komt er een apart debatteam? Met het oog op het landelijk debattoernooi.
A: nee, maar als mensen meer willen debatteren kunnen ze naar het bestuur komen en het bestuur
zal zoiets faciliteren. Als er vraag is naar een debatteam kan dat worden opgezet.
V: Marjet: komen er wel activiteiten in de aanloop naar het landelijk debattoernooi?
A: daar wordt aandacht aan besteed.

Bestuursverantwoording tot en met 31 augustus 2016
Mieke: we zijn halverwege het zomeroffensief. Zijn er vragen over?
O: Mitchel: Brabant heeft het fantastisch gedaan.
V: Peet: aan Algemeen Bestuurslid Activiteiten: ik zie alleen maar gezelligheidsactiviteiten in
september.
A: ja, in september willen we ons richten op kennismaking en het activeren van nieuwe leden na het
zomeroffensief. Op 14 september is de PJO-raadssimulatie en op de 21e is er een inhoudelijkere
activiteit.
V: Peet: aan Algemeen Bestuurslid Promotie & Ledenwerving: complimenten voor zomeroffensief.
Hoe gaat het met de ledenwerving?
A: we zitten er nog middenin, maar qua werving hebben we veel emailadressen en die worden
gemaild. We hebben ook veel foto’s gemaakt en op Facebook gezet. Ons bereik is hierdoor hoger
geworden. Ook hebben we twee nieuwe leden uit Eindhoven.
V: Mitchel: Brabant gaat met Arnhem-Nijmegen en Limburg het wintercongres in Venlo organiseren.
Hoe kan hierbij een Brabants tintje worden behouden?
A: wij zijn met name benaderd om het voorstel sterker te maken en mensen te leveren voor het
congresteam. Leden van onze afdeling gaan vaak naar congressen binnen de eigen afdelingsgrenzen,
dus we zullen er veel promotie voor maken.
3. Verkiezingsblok
Er zijn drie functies vacant. Voor één van deze functies is een kandidaat, namelijk voor de KasCo.
Deze kandidaat is Mark de Groot.
Toelichting Mark de Groot: i.v.m. lidmaatschap van het landelijk bestuur tot en met 10 september wil
ik, als ik word verkozen, pas op 11 september in functie treden. Ik zit al drie jaar in de KasCo van D66
Oegstgeest. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd en dat vind ik leuk. De KasCo is een belangrijk
orgaan dat goede mensen nodig heeft. Ik heb verstand van cijfers.
Vragen
V: Peet: voor hoe lang stel je je kandidaat?
A: een jaar, maar dus wel met ingang van 11 september.
V: Marjet: ben je omkoopbaar?
A: ik ben nog niet verkozen.

V: Mieke: zie je het KasCo-lidmaatschap als een controlerende functie, of ook als een adviserende?
A: ik zie het als ondersteuning van het bestuur. Dat is sowieso controlerend, maar als het bestuur
advies nodig heeft zal ik dat advies graag geven. Ik zal niet zomaar uit mezelf op keuzes van het
bestuur ingaan.
V: Wil je meer of minder bitterballen?
A: ik ben op zich wel voor meer, maar er zijn landelijke richtlijnen.
Stemmen:
De SNC legt de stemprocedure uit.
Motie van orde van Peet: telt de SNC tijdens de pauze? Dit lijkt de SNC een puik plan. Na het
stemmen kan iedereen dus direct naar beneden.
De technisch voorzitter schorst de AAV om 20:06 voor een pauze van 20 minuten.

4. Financiën
De technisch voorzitter hervat de AAV om 20:34.
Vraag: zijn er straks bitterballen? De penningmeester knikt.
De penningmeester licht de financiën toe. Dit is een update, dus er hoeft niets goedgekeurd te
worden. Er is geld binnengekomen van deelnemers aan de twinning, er zijn uitgaven gemaakt voor
het zomeroffensief en er zijn inkomsten voor de cantus en de barbecue.
V: Mark: waar zijn kosten voor internationaal voor gemaakt?
A: Jong VLD is gekomen in februari. We hebben een zaaltje gehuurd en een rondleiding door
Eindhoven gefixt.

5. Inhoudelijk blok
a. Amendementen
Er is een amendement over de begroting
Indiener: Marijn: activiteitenteam en politiek team vervangen de bestaande teams en commissies.
Dat moet op de begroting worden aangepast.
Insprekers:
Peet: je schrapt posten, maar er is geen herverdeling, terwijl bepaalde commissies al kosten hebben
gemaakt. Hoe ga je om met geld dat uitgegeven is aan oude posten?
Marijn: dat wordt evenredig verdeeld over wat er nog beschikbaar is voor het activiteitenteam en
politiek team.
Peet: betekent dat dat politiek team misschien maar 150 euro krijgt voor rest van het jaar i.p.v. de
200 die hier staat aangegeven?
Marijn: ja, door eerdere uitgaven is niet volledige budget beschikbaar.
SNC: stemmen over AM01
Voor: 11
Tegen: 0
Dit amendement is aangenomen.

b. Organimo’s
Er zijn geen organimo’s ingediend.
c. AR-wijzigingen
Indiener: Mieke: we vervangen de teams en regiocommissies door het politiek team en het
activiteitenteam.
Insprekers
Mitchel: is het bestuur zich ervan bewust dat de twinningcommissie per direct moet worden
opgeheven hierdoor?
Peet: is het bestuur zich ervan bewust dat er nu een specifiek team is voor een twinning en symposia
en dat deze nu compleet worden geschrapt?
Marjet: dat, en de twinning zou ‘een’ moeten zijn, omdat het niet per definitie moet worden
georganiseerd.
Indiener: Mieke: als het er niet in staat betekent het niet dat je het niet kunt hebben.
Activiteitenteam kan ook zorg gaan dragen voor twinning enz., maar dat het twinningteam niet in het
AR staat betekent niet dat het niet kan bestaan.
Peet wil een vraag stellen na het slotwoord van de indiener. De technisch voorzitter staat dit uit
tijdsoverwegingen toe.
Peet: kan het nieuwe bestuur beslissen om ad hoc een team in te stellen?
Mieke: ja, zoals de commissie bestuurshervorming, die ook niet in het AR staat.
SNC: stemmen over AR01
V: 12
T: 0
Deze AR-wijziging is aangenomen.
6. Verkiezingsuitslag
SNC: 13 voor, 0 tegen, 1 blanco
Mark de Groot is verkozen tot lid van de KasCo met ingang van 11 september 2016 voor de periode
van een jaar.
7. Rondvraag
Zijn er vragen voor de rondvraag?
Mieke: morgen staan we op het HBO-introfestival in Den Bosch. Willen mensen komen helpen?
Wordt keigezellig. Mitchel komt.
Mariska:
20-22 oktober zijn we op twinning naar Wenen
Je kunt je nog aanmelden voor de barbecue en de cantus
Leden, stuur foto’s van je vakantie op. Die komen op instagram
De cantus zal plaatsvinden in De Ballenbank, van ESC in Eindhoven. We zitten met volgend dilemma:
of voor 15 euro 10 bier, of voor 20 euro onbeperkt drinken (incl. frisdrank). Wat zouden jullie willen?
De technisch voorzitter stelt voor dat deze stemming niet bindend is en zal worden behandeld als
een in stemming gebrachte niet bindende motie van orde. Er kan worden gestemd op optie 1 (15
euro voor 12 bier) of optie 2 (voor 20 euro onbeperkt drinken).
Voor optie 1: 3
Voor optie 2: 7

Motie van orde: hertelling. De technisch voorzitter wijst deze motie van orde af, omdat de stemming
niet bindend is.
Bart: kun je teams wel gewoon bezoeken? Dus dat je er geen vaste zitting in neemt, bijvoorbeeld
omdat je niet vaak kunt komen? Mieke: ja, dat kan gewoon.
8. Sluiting
De technisch voorzitter sluit de AAV om 20:51.

