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Voorwoord
Lieve jonge democraten,
De zomer is gearriveerd, en dat betekent dat het weer tijd is voor het
afdelingscongres. Tijd voor kritisch terugkijken, maar nog belangrijker,
vooruitkijken. Wie zullen volgend jaar de bestuursfuncties op zich nemen? Waar
willen met de afdeling naartoe? Blijven we op de woensdag met onze activiteiten?
Bitterballen of nachos? Genoeg keuzes en mogelijkheden.
Ook persoonlijk is het voor mij een dag van terug- en vooruitkijken. Een jaar
geleden had ik niet verwacht dat ik nu de taak had om dit stukje te schrijven. Veel
van de aanwezigen had ik nog nooit ontmoet. En ik heb afgelopen jaar een hoop
dingen geleerd waarvan ik niet wist dat daar nog kansen voor mij lagen.
Vooruitkijkend zie ik in de directe toekomst een landelijk congres en nog een
maand aan interessante activiteiten. Dan vakantie en voor ik het weet het
zomeroffensief en de start van het nieuwe seizoen. Iets verder in de toekomst weer
een nieuwe JD functies of wellicht een politieke carrière bij D66. Er zit nog van
alles aan te komen.
Dat is het leuke aan de JD: af en toe voelde het voor mij als een verplichting, maar
op een moment als de AAV word ik mij ervan bewust dat het toch vooral een
verrijking is. En ik hoop dat ik niet de enige ben die dat zo ervaart.
Veel liefs,
Mieke de Wit
Mieke de Wit
Liselot Dujardin
Michiel Ruland
Thijs van Rens
Stijn Wenders

Voorzitter
Algemeen Secretaris
Penningmeester
Secretaris Politiek
Secretaris Organisatie
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1. Agend Afdelingscongres Jonge Democraten Brabant (*)
Zaterdag 10 juni, 14:00 uur - Café Karel, Tilburg

14:00

1. Opening door Mieke de Wit
a) Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
b) Vaststellen agenda
c) Vaststellen notulen vorig Afdelingscongres (12 december 2015)

14:15

Bestuursverantwoording

14:45

Financiën

15:00

Inhoudelijk blok
Organisatorische moties (ORG)
Pauze

15:40

Verkiezingsblok: bestuur 2017-II

16.00

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

16:20

Verkiezingsuitslag
en uitreiking Boris IJlandtrofee

16:30

Rondvraag

16:45
Sluiting Afdelingscongres
* Dit programma is een leidraad. Er is een kwartier aan speling vrijgehouden.
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2. Bestuursverantwoording
MIEKE – VOORZITTER

Een half jaar geleden hadden we voor onszelf een aantal doelen gesteld. De belangrijkste waren
het aantrekken van nieuwe leden en het terugvinden van de Brabantse gezelligheid. Verder
wilden we een stap verder zetten met de nieuwe afdelingsstructuur.
Voor mij als voorzitter was de grootste uitdaging de motivatie en energie binnen het bestuur op
peil te houden. Na de kerstvakantie liepen we meteen tegen lage opkomsten aan, wat ervoor
heeft gezorgd dat we minder snel in een fijn ritme kwamen dan ik graag had gehad.
Bij de verkiezingen hebben we ons best gedaan om mee te draaien. Dat we dit half jaar geen
Secretaris Promotie en Ledenbinding hadden maakte dit wel lastig. In Den Bosch, Eindhoven en
Tilburg hebben we met onze eigen flyers gestaan. Ook zijn we waar mogelijk aanwezig bij
infomarkten en heb ik zelf meegedaan aan het Cicero jongerendebat namens de JD (persoonlijk
groeimomentje!). Ook hadden we deze periode bezoek van onze zusterorganisatie uit
Noorwegen, wat zowel mijn focus deels wegnam van de verkiezingen, maar wat ook de
aanleiding was dat we met grote hoeveelheid Brabantse JD’ers op het verkiezingsfeest van D66 in
Scheveningen waren. Ik geef toe dat we waarschijnlijk meer rondom de verkiezingen hadden
kunnen organiseren, maar dat dit er helaas door tijdgebrek bij ingeschoten is.
De nieuweledenavond was zeker een omslagpunt voor ons als bestuur en ook voor mij
persoonlijk. In de weken die daarop volgden zagen we niet alleen de opkomsten stijgen, maar
kwam ook de borrelcultuur weer opdagen. We hopen dat her lukt om dit vol te houden tot na de
zomer.
De nieuwe teams zijn nog niet op het niveau dat we gehoopt hadden, maar ik zie nog steeds de
potentie hiervan en ik hoop dat ook het volgende bestuur hiermee door zal gaan. Door de
terugkeer van de borrelcultuur is het wellicht een idee om de naam van Teamavond te
veranderen naar Verenigingsavond, maar dat is natuurlijk aan hen.
Over opvolging gesproken, ik ben blij dat in ieder geval voor enkele functies nieuwe gezichten
zijn. Een bestuur van 6 personen lijkt jammer genoeg nog steeds iets te hoog gegrepen. Wel
hebben we met het volledige huidige bestuur afgesproken sowieso tot september beschikbaar te
zijn ter ondersteuning en als kennisbank. Wellicht dat dit de drempel nog wat verlaagd.
Als ik terugkijk op afgelopen half jaar ben ik zeker niet ontevreden. Zelf had ik af en toe de rest
iets meer achter hun broek aan kunnen zitten, maar ik denk zeker dat we een hoop voor elkaar
hebben gekregen. Tot slot wil ik toch graag nog even Stijn in het zonnetje zetten. De activiteiten
stonden als een huis en het is ontzettend knap hoe hij zijn rol heeft weten te vinden tussen de
rest van ons die elkaar al jaren kennen. En natuurlijk ben ik ook de rest van het bestuur
dankbaar dat ze zijn teruggekomen om dit nog een half jaar met mij te doen. 
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MICHIEL - PENNINGMEESTER
Het half jaar als penningmeester zit er zo goed als op. Tijd om terug te kijken op het half jaar.
Voor mij waren veel dingen niet nieuw, het enige wat nieuw was deel uitmaken van het
Brabantse afdelingsbestuur in plaats van het Limburgse. Dat was soms anders dan ik dacht dat
het zou zijn.
Een voorbeeld van dingen die anders waren is het goedkeuren van de jaarrekening. Die was niet
verstuurd naar de leden. Simpelweg om dat ik niet gewend was dat dit moest gebeuren. In
Limburg presenteerde ik het en was het klaar. Hier bleek dat toch iets anders te werken. Ik heb
daarom voor de stand van zaken gezorgd dat de KasCo ruim op tijd bij elkaar kwam zodat jullie
de financiële stand van zaken tijdig konden ontvangen.
Als penningmeester was er dit jaar ook een nieuw ding. Er is een nieuw boekhoudsysteem. Voor
mij het moment dat weer bewijst dat de implementatie van nieuwe dingen vaak veel te
gemakkelijk gebeurd. De inrichting die een van de afdelingspenningmeesters gemaakt heeft voor
de andere afdeling klopt voor geen meter. Grootboekrekeningen die dubbel voor komen,
aangezien kennelijk de bedoeling was dat je bij de een de inkomsten boekt en bij de andere de
uitgave. Voor de mensen die financieel onderlegd zijn snappen ze meteen dat hier niet echt iets
van klopt. Daarnaast wordt de balans met een dag vertraging berekend. Een hoop gedoe dus
allemaal, wat voor de financiële stand van zaken veel meer werk kosten om op te lossen dan ik
gewild had.
De leden die ook bij AAV’s van Limburg zijn geweest, weten ze dat ik nogal kritisch op mezelf
ben. Ik heb vaak moeite de positieve dingen in te zien over wat ik gedaan heb als het niet perfect
gelopen is. Met het schrijven van deze verantwoording probeer ik daar nu op te letten.
Toch ben ik niet superblij met het afgelopen half jaar. Toen ik 16 was en in het bestuur van de
JD Limburg zat verweet ik mezelf dat ik niet assertief genoeg was. Dat vind ik deze bestuur
periode weer. Een reden kan zijn dat het niet geweldig met de afdeling Brabant ging. Waar
vroeger Brabant een van de best draaiende afdelingen was landelijk gezien, hadden we begin van
het jaar moeite om alles rond te krijgen. Dat is niet iets wat motiveert, maar ik had hier mijn
hoofd af en toe wat minder kunnen laten hangen. De gevolgen hiervan waren dat de campagne,
mijn verantwoordelijkheid, wat minder strak verliep en zo zijn er nog een paar dingen waar ik
scherper op had kunnen zijn.
Waar ik wel trots op ben is hoe we het activeren van leden uit eindelijk hebben opgepakt. Ik heb
me helemaal suf gebeld om mensen actief te krijgen en de nieuweledenavond, waar ik zelf niet
bij kon zijn: het was een groot succes in mijn ogen. Daarnaast zijn we sinds kort begonnen met
het Twinningteam en dat lijkt de goede kant op te gaan.
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LISELOT - ALGEMEEN SECRETARIS
Toen ik met het bestuur-avontuur begon in december, was ik nog volledig into het
wintercongres in Venlo. De functie van Algemeen Secretaris had ik al een jaar gedaan en de
bestuursleden kende ik ook al goed. De eerste weken draaide ik dus vooral op ‘automatische
piloot’ en na het congres ben ik meer focus gaan richten op het afdelingsbestuur.
Mijn agenda kreeg daardoor een heel projectmatig karakter: na project wintercongres volgde
project ‘de campagne’, dit was voor mij de meest intensieve periode van het bestuurstermijn.
Op heel korte deadlines kwamen er een hoop verzoeken en mailtjes binnen, vooral van scholen
en jongeren platformen, die snel nog ‘iets met de verkiezingen’ wilde doen. Naast deze bezoeken
hadden wij een eigen campagne en een politieke actie, gelukkig had ik in deze tijd veel aan mijn
bestuursgenoten!
Het duurde even tot ik wat ‘jd-energie’ had hervonden na de campagne, en de (bizar!) lage
opkomst bij de activiteiten droegen nou niet bepaald bij aan dat hervinden van die energie. We
hebben met dit bestuur extra ingezet op meer binding binnen de club en het sociale aspect van
de vereniging met de borrel als vast onderdeel van elke activiteit. Met z’n vijven is dat alvast
goed gelukt (heel goed zelfs) , maar het was pas sinds de bijzonder geslaagde nieuweledenavond
dat dit meer is gaan leven.
Als algemeen secretaris heb je een sterk afgebakend takenpakket en met een pittige baan ernaast
had ik er al snel mijn handen vol aan. Ik ben heel blij dat ik met dit toffe bestuur heb mogen
werken aan een greater Brabant, maar het zijn de (oude en nieuwe!) kanjers binnen de
vereniging die dat voor ons mogelijk maken. Twee van die kanjers hebben zich verkiesbaar
gesteld als nieuw bestuur, laten we ze met z’n allen bijstaan om JD Brabant écht great again te
maken!

THIJS – SECRETARIS POLITIEK
Voor de vierde keer schrijf ik dit stukje, terwijl ik na de tweede keer eigenlijk niet verwacht had
dat er nog twee keer bij zou komen. 40 uur in de week werken, een bestuurslidmaatschap bij
D66 ’s-Hertogenbosch, een campagne voor de Tweede Kamerverkiezing, best druk allemaal. In
december leek het me niet verstandig om mezelf nog een half jaar te kandideren, maar ik deed
het toch. Het halve jaar wat er op volgde, ging niet zonder slag of stoot.
We hebben zeker mooie dingen bereikt, de gezelligheid is terug en sinds de nieuweledenavond
komen de nieuwe leden ook daadwerkelijk overal vandaan. Op politiek gebied heeft Mieke met
een opiniestuk over de verschillende burgemeestersvacatures in het Brabants Dagblad gestaan en
heb ik de Jonge Democraten vertegenwoordig bij het Biebdebat van de PvdA ’s-Hertogenbosch.
Daarnaast zal er weer voldoende Brabantse inhoud op het zomercongres te horen zijn. Iets wat
zeker niet zonder jullie had gekund en mij trots maakt.
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Tegenslagen waren er echter ook. Door tijdsgebrek hebben wij ons als Jonge Democraten
afgelopen tijd minder bij D66 en in de media kunnen laten horen als gehoopt. We waren vooral
reactief in plaats van pro-actief, dit komt vooral door een gebrek aan tijd waardoor we niet altijd
onze eigen punten actief konden uitdragen. Om dit goed te doen vraag net dat extra stapje, wat
ik niet kon geven.
Al met al kijk ik terug op een positieve tijd bij de Jonge Democraten Brabant. De geslaagde acties,
persberichten en input voor Rotterdam overheersen. Daarnaast was het in het bestuur ook
gewoon ontzettend gezellig. Ook ben ik blij met de manier waarop Stijn zich het zichzelf in
korte tijd zo eigen heeft weten te maken. We konden altijd van hem op aan en zelfs binnen een
groep die elkaar al jaren kent wist Stijn zijn plekje snel te vinden. Ik ben blij dat we binnen het
bestuur als vrienden met elkaar om kunnen gaan. En dat Miel en Stijn nog veel milkshakes
mogen delen.

STIJN – SECRETARIS ORGANISATIE
Iets meer dan een half jaar geleden werd ik gevraagd of ik interesse had in een bestuursfunctie
bij de JD Brabant. Ik werd hier enigszins door overvallen, maar het leek me nochtans een leuke
uitdaging om mezelf te ontwikkelen én om de JD wat beter te leren kennen. Dat ik plaats nam in
een bestuur van, om maar eens een baudetisme te gebruiken, JD-‘kartelfossielen’, was in het
begin wel even wennen. Toch kan ik wanneer ik terug kijk op de afgelopen maanden niet anders
dan concluderen dat we een ontzettend gezellig clubje waren die goed op elkaar zijn afgestemd.
Bij het begin van de afgelopen bestuursperiode werd al snel duidelijk dat niemand last had van
een overschot aan vrije tijd, en dat we ons dus vooral bezig zouden houden met de dagelijkse
gang van zaken. Het bestuursplan bleef daardoor bescheiden en ik denk dat dat een goede zet is
geweest: we hebben ons kunnen concentreren op de kern van waar de JD voor staat. De titel van
ons bestuursplan luidde niet voor niets ‘Terug naar het Verenigingsgevoel’, en ik denk dat dat
goed gelukt is. Waar we aan het begin van het jaar nog erg last hadden van een lage opkomst bij
de activiteiten, is dat aantal na de verkiezingen enorm omhoog geschoten, mede dankzij de
geslaagde nieuweledenavond.
Ik heb daarnaast als secretaris organisatie geprobeerd om een divers activiteitenaanbod neer te
zetten, met voldoende afwisseling tussen lezingen, vorming en gezelligheidsactiviteiten. Bij
verscheidene activiteiten heb ik geprobeerd een link te leggen met D66-fracties of JDwerkgroepen, om zo ook nieuwe leden binnen de afdeling te introduceren aan het grotere
netwerk van de JD. Ik vind zelf dat ik hierin goed geslaagd ben, in ieder geval is het gemiddelde
aantal aanwezige leden sinds het begin van mijn bestuurstermijn verdubbeld. De eerder
genoemde nieuweledenavond, het formatiespel en de excursie naar ASML vond ik zelf erg
geslaagd.
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Een van de doelen die ik mezelf een half jaar geleden stelde was dat het Activiteitenteam
zelfstandig moest kunnen functioneren. Dit is niet gelukt. De focus lag voornamelijk op het
omhoog halen van het aantal aanwezige leden, ook bij de teamavonden. Dat is in ieder geval wel
gelukt, en daarnaast is gebleken dat een meer informele setting voor de teamavond daar erg bij
helpt. Hoe die hogere opkomst in te zetten voor een meer betrokken activiteitenteam, vind ik
echter een mooie uitdaging voor mijn opvolger als secretaris organisatie.
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3. Financiën
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4. Verkiezingsblok afdelingsbestuur 2017-II
Naam:
Woonplaats:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie:

Joery de Vos
Etten-Leur
Penningmeester
½ jaar
Data science & entrepreneurship

In de korte tijd dat ik lid ben van de JD heb ik nog maar een klein deel van de JD
(Brabant) leren kennen maar ben ik al erg enthousiast geraakt over de organisatie en
de rol die zij spelen. Door een combinatie van een sociaal netwerk van jongeren met
een interesse in politiek en verdiepende evenementen drijft de JD zowel de politiek
van nu, bijv. door het indienen van moties op congressen, en de politiek van later, bijv.
door het verdiepen van kennis onder het ledenbestand. Bovendien denk ik ook dat een
leuke en actieve JD bijdraagt aan meer politieke participatie onder jongeren.
Om al deze bovenstaande redenen lijkt het mij erg leuk om deel uit te maken van het
JD-bestuur Brabant. Ik ben 2015-2016 secretaris geweest van de stichting Common
House Elliott in Middelburg. Hier heb ik allerlei relevante (en minder relevante)
ervaring opgedaan zoals het organiseren van activiteiten, contacten leggen en
onderhouden, lijnen uitzetten voor de stichting, en simpelweg het gedeeld besturen
van de stichting. Omdat ik mijn horizon graag wil uitbreiden en omdat ik denk dat
deze functie goed bij mijn interesses past, meld ik mij aan voor de functie van
penningmeester. Het lijkt me een leuke uitdaging het beperkte budget zo vorm te
geven zodat we zoveel mogelijk leuke activiteiten kunnen organiseren en een grote
impact kunnen hebben.
Ik ben erg gemotiveerd om bij te dragen aan de JD en denk dat ik de grootste impact
kan hebben in de functie als penningmeester. Ik kijk ernaar uit om nog veel te leren
over de JD en de D66 in de komende perioden!
Naam: Mathijs van der Loo
Woonplaats: Rosmalen
Beoogde functie(s): Algemeen Secretaris
Beoogde termijn: 1 jaar
Beroep: Administratief medewerker
In de korte tijd dat ik lid ben bij de JD-Brabant heb ik deze afdeling leren kennen als
een gezellige club van mensen die met elkaar gekkigheid kunnen uithalen, maar ook
serieus bezig kunnen zijn en ik ben blij om daar deel van uit te maken. Daarom wil ik
ook graag iets terug doen voor de vereniging en ik denk dat door middel van mijn
kandidaatstelling voor het bestuur ik onze afdeling het komende jaar kan op gepaste
wijze kan helpen.
Ik heb in het verleden eerder een bestuursjaar gedaan bij mijn
studentenvereniging en ik weet grotendeels wat ik kan verwachten tijdens zo’n jaar. Ik
hoop met die ervaring in mijn achterzak met een frisse blik richting te geven aan mijn 11
bestuursjaar. Met mijn communicatieve en organisatorische skills en mijn gevoel voor
taal denk ik dat de functie van Algemeen Secretaris mij op het lijf is geschreven.
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5. Politiek en Organisatorisch blok
5.1 ACTUELE POLITIEKE MOTIES
Kunnen tot het begin van het afdelingscongres worden ingediend en zullen als eerste worden
behandeld.
5.2 RESOLUTIES

5.3 AMENDEMENTEN

5.4 ORGANIMOS
ORG01

Waarom niet donderdag? Of dinsdag?

Indieners:

Mieke de Wit, Thijs van Rens, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Mieke de Wit

Constaterende dat

We afgelopen jaren standaard op woensdag activiteiten organiseren.

Overwegende dat

Een aantal (toekomstige bestuurs)leden die avond standaard niet
kunnen.

Spreekt uit dat

Het bestuur vrij is om een andere vaste avond die zij geschikter achten
te kiezen voor de activiteiten.

Toelichting:

-

ORG02

Social media overload

Indieners:

Mieke de Wit, Thijs van Rens, Liselot Dujardin

Woordvoerder:

Mieke de Wit

Constaterende dat

We op dit moment zowel een whatsappgroep als facebookgroep en pagina hebben

Overwegende dat

-

Spreekt uit dat

-

Toelichting:

Dit voor nieuwe leden verwarrend is;
Voor het bestuur het vaak dubbel werk is om beide
facebookkanalen bij te houden;
Het discussie aspect van de groep grotendeels is overgenomen
door de whatsappgroep;
Veel van de oude mogelijkheden van een facebookgroep zoals
het automatisch uitnodigen van alle leden niet meer werken;
De facebookgroep hierdoor weinig toegevoegde waarde heeft
De Jonge Democraten Brabant facebookgroep wordt
verwijderd;
Het afdelingsbestuur zich primair focust op de facebookpagina.
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