AFDELINGSCONGRES
20 JUNI 2015

1

INHOUD
Voorwoord ................................................................................................................................................................. 3
Agenda AAV ............................................................................................................................................................... 4
Bestuursblok .............................................................................................................................................................. 5
Checklist Bestuursplan ........................................................................................................................................... 5
Persoonlijke verantwoording ................................................................................................................................. 7
Terugkoppeling Organimo’s ................................................................................................................................. 11
Beantwoording schriftelijke vragen ..................................................................................................................... 12
Financieel Blok ......................................................................................................................................................... 13
Verkiezingsblok ........................................................................................................................................................ 14
Kandidaatstellingen .............................................................................................................................................. 14
Inhoudelijk Blok........................................................................................................................................................ 17
Organimo’s ........................................................................................................................................................... 17
AR-Wijzigingen ..................................................................................................................................................... 18
Politiek Blok .............................................................................................................................................................. 19
Amendementen ................................................................................................................................................... 19
Bijlages ..................................................................................................................................................................... 20
Grootboek ............................................................................................................................................................ 20
Voorbeeld Standpuntenlijst ................................................................................................................................. 21
Links naar documentatie ...................................................................................................................................... 22

2

VOORWOORD
Beste Jonge Democraten,
Dit is alweer de laatste keer dat ik het afdelingscongres mag openen als jullie voorzitter. Met
enorm veel trots kijk ik terug op afgelopen bestuursperiode. Elke week kon ik vooruit kijken op
fantastische activiteiten, leuke vergaderingen en vooral heel veel gezelligheid. De Jonge Democraten
Brabant is een organisatie met vele kanten en enorm veel gezichten, en ik ben enorm blij dat ik die de
afgelopen periode allemaal heb mogen meemaken. Ik ben alle meer en minder actieve leden dan ook
dankbaar voor alle moeite, energie en tijd die ze in onze prachtige vereniging hebben gestoken. Maar
natuurlijk zijn er een 5-tal mensen die mijn dank meer verdienen dan wie dan ook, mijn bestuur.
Ondanks, of misschien wel dankzij, drukke weken en vol geplande avonden hebben wij met z’n allen
een fantastisch half jaar achter de rug. Waarbij er naast de ‘verplichte’ taken altijd tijd was voor
gezelligheid en een biertje.
Ik hintte er al naar, we hebben de afgelopen tijd ontzettend veel mooie, informatieve en leuke
activiteiten achter de rug. Van gevangenissen en extremisme tot de Brainport en cultuur, we hebben
het allemaal voorbij zien komen. Daarnaast zijn de commissies, werkgroepen en teams ook nog bezig
geweest met veel meer: het volgen en bespreken van lokale politiek, het herschrijven van het
Regionaal Politiek Programma, en de voorbereidingen voor een symposium en congres. JD Brabant is
al tijden bezig met een professionaliseringsslag, het delegeren van taken en het aantrekken van steeds
meer actieve leden. Ik kan met trots zeggen dat wij hier het afgelopen bestuursjaar veel aan hebben
bijgedragen.
Dit afdelingscongres zal vooral in het teken staan van het nieuwe RPP en de
bestuursverantwoording en –verkiezing. Zorg er voor dat jij je stem laat horen dit congres, want dit is
hét moment waarop iedereen de kans heeft haar/zijn stempel op de vereniging te drukken. Wees
vooral kritisch, eerlijk en scherp, daarmee kunnen we er samen voor zorgen dat de JD Brabant blijft
groeien, en dat de afdeling er over een aantal jaar nog veel beter en sterker bij staat dan nu.
Nogmaals enorm veel dank aan mijn bestuur voor hun ongelofelijke inzet de afgelopen
periode. Alle bestuur kandidaten wens ik succes bij hun verkiezingen en heel veel plezier, energie en
enthousiasme in hun mogelijke bestuursperiode.
Heel veel plezier gewenst tijdens dit afdelingscongres,

Remco Geervliet

Voorzitter

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

Algemeen Secretaris
Penningmeester
Secretaris Politiek
Secretaris Pers en Promotie
Secretaris Organisatie
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AGENDA AAV
12:30

Inloop

13:00

1. Opening door Remco Geervliet
a) Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
b) Vaststellen agenda
c) Notulen vorige AAV (18 mei 2015)

13:10

2. Bestuursblok
a) Bestuursverantwoording
b) Terugkoppeling Organimo’s
c) Vragen aan het bestuur

14:00

3. Financieel blok

14.20

4. Verkiezingsblok

15.00

Pauze

15.15

5. Politiek Blok
a) Amendementen
b) Nieuwe RPP

15.45

6. Inhoudelijk Blok
a) Organimo’s
b) AR-Wijzigingen

16.00

7. Verkiezingsuitslag

16.10

8. Rondvraag & Sluiting
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BESTUURSBLOK
CHECKLIST BESTUURSPLAN
Acties/promotie
Er vindt in ieder geval 1 grote actie plaats voor de Provinciale Staten verkiezingen (Marceline)
De voorbereidingen voor het zomeroffensief lopen goed en liggen op schema (Marceline)
Activiteiten
Er zal een Twinningteam worden benoemd bestaande uit een voorzitter en minimaal 2 leden
(Zeno)
Er zal een drukbezochte biesboschbattle plaatsvinden in onze eigen afdeling (Mitchel)
Er zal een symposium plaatsgevonden hebben georganiseerd door het symposiumteam
(Mitchel)
Elke laatste vrijdag van de maand zal er een borrel georganiseerd worden afwisselend in de 4
steden (Mitchel)
Elke commissie zal in ieder geval 1 activiteit buiten de kroeg organiseren (Mitchel)
Aan het begin van de maand wordt er een overzicht van geplande activiteiten gepubliceerd
(Remco/Mitchel)
Financiën
Er wordt een handleiding voor bestuurs- en commissieleden over declareren en
projectsubsidies beschikbaar gemaakt (Zeno)
Over geheel 2015 wordt 90 % weloverwogen uitgeven (Zeno)
Commissievoorzitters krijgen maandelijks een update over het beschikbare budget (Zeno)
Politieke lijn
Er zal een avond worden georganiseerd dat in het teken staat van het nieuwe RPP (Thijs)
Er zal een nieuwe versie van het RPP worden ingediend op de AAV in juni door de werkgroep
politiek (Thijs)
Er komt een standpuntenlijst gebaseerd op het RPP (Thijs)
De werkgroep politiek komt minimaal één keer in de maand bij elkaar (Thijs)
Actieve leden
De regiocommissies bestaan tenminste uit een voorzitter en drie actieve leden (Mitchel)
In elke commissie wordt een contactpersoon lokale politiek benoemd (Thijs)
In Zeeland gaan we een promotie actie organiseren gevolgd door een grote activiteit in
hetzelfde thema (Mitchel)
Er komt een handleiding voor commissie voorzitters (Mieke)
Er vinden twee trainingsmomenten voor het afdelingskader plaats (Mieke/Mitchel)
Er zal minstens één nieuweledenavond plaatsvinden waarvoor nieuwe leden persoonlijk
worden uitgenodigd (Marceline)
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Samenwerking
Er komen twee activiteiten georganiseerd in samenwerking met een andere afdeling (Mitchel)
Er komt ten minste één activiteit georganiseerd in samenwerking met een andere PJO (Remco)
De commissievoorzitters komen meerdere malen bij elkaar voor overleg en kennisuitwisseling
(Mitchel)
Bestuur
Er zullen altijd minsten 3 bestuursleden aanwezig zijn op activiteiten (Remco)
Officiële besluiten van het bestuur zullen gedeeld worden via de nieuwsbrief (Mieke)
Er komt een plan hoe de social media slim kan worden gebruikt (Marceline)
Commissievergaderingen komen in de agenda van de website (Mieke)
Er komt een organimo overzicht van lopende organimo’s beschikbaar voor bestuur en leden
(Mieke)
Toelichting:
-

Voor de PS verkiezingen is wel een flyer actie gehouden, maar niet een inhoudelijke actie.
Het symposium is verplaatst naar november; zie het antwoord op de bestuursvraag voor
details.
Over de totale uitgaven van het budget valt nu nog weinig te zeggen, maar het doel lijkt zeer
haalbaar.
Er is geen losse promotieactie geweest voor de activiteit in Zeeland, maar de activiteit is wel
breed aangekondigd, ook via andere PJO’s en de avond was druk bezocht.
Er is geen activiteit geweest met een andere PJO.
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