AAV Brabant 8 september 2015
20:07. Peet opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Op de agenda staan het bestuursplan en het RPP.
Mieke is per acclamatie benoemd tot congresvoorzitter. Thomas is benoemd tot Stem- en
Notulencommissie.
Vaststellen agenda.
Wijzigingen: Miscommunicatie over notulen. Goedkeuring van de notulen wordt doorgeschoven naar
de volgende AAV. Verkiezingsuitslag wordt geschrapt, omdat er geen verkiezingen zijn. Per
acclamatie vastgesteld.
Presentatie beleidsplan
Bestuur Wijnen naar voren. Presenteert bestuursplan.
Peet neemt het woord. Het bestuursplan is pas gisteravond afgerond.
Het nieuwe bestuur wil op de winkel passen en de winkel verbeteren. We gaan verder op de
ingeslagen weg. We hebben hierbij wel een aantal aandachtspunten: Het bestuur wil gaan zorgen
voor meer zichtbaarheid, meer samenwerking, meer activiteiten in Zeeland, in samenwerking met
andere PJO's. Verder willen we meer samenwerken met andere PJO's, en we hopen een PJO te
kunnen verwelkomen in Brabant.
We willen Oud Helpt Nieuw graag voortzetten. We zoeken nog naar manieren om oudere leden te
blijven betrekken bij de afdeling. We hebben wel veel nieuwe aanwas, maar oudere leden haken af.
We willen gedurende het komende half jaar gaan onderzoeken of we onze organisatiestructuur
kunnen omgooien om dit te verbeteren.
We willen de komende maanden in elke stad een borrel organiseren. Verder gaan we inzetten op
meer activiteit op sociale media en willen we de nieuwsmedia meer gaan opzoeken.
Vragen over het beleidsplan
Q (Luc van Mil): Hoe zien jullie de organisatiestructuur voor je? Wat gaan jullie gedurende een half
jaar onderzoeken?
A (Peet Wijnen): Op dit moment is de organisatiestructuur op regio's gericht. Met uitzondering van
Den Bosch, zijn alle regiocommissies vrij klein. Bij een nieuwe organisatiestructuur denken we
bijvoorbeeld aan themacommissies in plaats van regiocommissies.
Q (Luc van Mil): Het onderzoek is dus vooral gericht op themacommissies?
A (Peet Wijnen): ja, en op draagvlak.
Q (Sander Cortenraad): Zijn er op dit moment in iedere commissie drie leden?

A (Mitchel Eijkemans): Nee, daarom willen we ook een andere inrichting. In plaats van
regiocommissies, zouden we bijvoorbeeld een werkgroep politiek, een activiteitencommissie en
eventueel nog een andere commissie krijgen.
Q (Ruben van den Bulck): wat gaan jullie doen in steden waar niet genoeg leden zijn?
A (Peet Wijnen): Als er niet genoeg leden zijn, organiseert het bestuur activiteiten. Dat gebeurt
bijvoorbeeld in Zeeland, waar we nu één lid hebben.
Q (Hannah Bolder): Mitchel, hoe gaat het met de commissies?
A (Mitchel Eijkemans): In Den Bosch hebben we ongeveer 12 actieve leden. Die commissie is echter
sinds mei niet meer bijeen geweest. Tijdens de volgende BV wordt er een nieuwe
commissievoorzitter gekozen, waarvoor op dit moment één kandidaat is.
Q (Mieke de Wit): Is daar sollicitatie voor geweest?
A (Mitchel Eijkemans): Nee. Verder is in Tilburg op dit moment Joost voorzitter. Peet is momenteel
waarnemend voorzitter van de commissie Eindhoven, die nu bestaat uit drie leden. Peet en Tijn
maakten ook onderdeel uit van die commissie, maar zitten nu in het bestuur. We hebben nog Eliana,
Jochem en Tom. Liselot is nu nog voorzitter van de commissie Tilburg.
Q (Luc van Mil): Komt er ook een onderzoek naar Zeeland als onderdeel van onze afdeling?
A (Peet Wijnen): Idealiter zou Zeeland een losse afdeling zijn. Zolang dat niet zo is, gaat Brabant het
onder zijn hoede nemen. Brabant heeft daar commissie opgezet, maar studenten van de Roosevelt
Academy, waren na drie jaar weer weg. Nu wordt er overleg met D66 gevoerd.
A (Mitchel Eijkemans): Veel Zeeuwen vinden Tilburg ver weg en voelen zich daarom geen onderdeel
van afdeling.
Q (Luc van Mil): Kunnen we Zeeland niet loslaten?
A (Peet Wijnen): Dan leggen we het probleem op het bordje van het LB en hebben Zeeuwen geen
plaats meer binnen de vereniging.
A (Mitchel Eijkemans): Andere PJO's lopen tegen hetzelfde probleem aan in Zeeland. Volgende week
hebben we een brainstormsessie met deze andere PJO's. Wellicht kunnen we in samenwerking iets
neerzetten.
Q (Luc van Mil): Is er wel eens nagedacht over een duo-adoptie van Zeeland samen met ZuidHolland?
A (Peet Wijnen): Het is goed om dat te overwegen, maar ik weet niet hoe dat landelijk gezien zou
kunnen. We gaan daar achteraan.
Q (Sander Cortenraad): Tijn, we hebben een vuistregel dat we 90% van het geld verantwoord en
weldoordacht moeten uitgeven. Kun je je een situatie voorstellen waarin we geld niet goed
doordacht zouden uitgeven?

A (Tijn Jacobs): We streven er natuurlijk naar om zoveel mogelijk geld weloverwogen uit te geven,
maar vind je bijvoorbeeld een stembiljet een weloverwogen uitgave?
Q (Hannah Bolder): Jan Willem, tijdens de barbecue lagen er 10.000 flyers op tafel. Zijn die gedrukt
ná de introweken?
A (Jan Willem Groen): Nee, dat is niet zo. De flyers zijn in Den Bosch uitgedeeld. Deze folders hebben
we samen met JOVD, P!nk en DWARS laten drukken. De flyers worden in Breda ook nog uitgedeeld
aanstaande donderdag, waarschijnlijk op het station.
A (Peet Wijnen): De flyers die woensdag aanwezig waren, waren flyers die we de donderdag nodig
hadden. De volgende keer moeten we beter met DWARS communiceren over de hoeveelheid flyers
die we nodig hebben.
Q (Hannah Bolder): Thijs, ik heb jouw stuk van het bestuursplan gelezen. Klopt het dat het weinig
ambitieus is?
A (Thijs van Rens): Ik heb een nieuwe baan waarvoor ik iedere dag 3 uur moet reizen. Ik wilde het
plan breder en daarmee flexibeler maken dan normaal. We willen graag twee acties doen, die groter
zullen zijn dan normaal. We hebben een tijdje geleden de treinkaartjesactie gedaan bij het
provinciehuis, maar die actie beschouw ik als betrekkelijk klein. We willen graag groter. Het zijn
inderdaad maar vier punten, maar het zijn wel vier grote punten.
Q (Mieke de Wit): Liselot, Je schrijft dat je graag een nieuwe opzet voor de nieuwsbrief wil, waarin
ook altijd minimaal drie berichten staan. Wat nu als er geen nieuws?
A (Liselot Dujardin): Eventueel kunnen we terugkoppelen over vorige activiteiten in de nieuwsbrief,
maar ik verwacht niet dat we minder dan drie punten zullen hebben.
Q (Mieke de Wit): En wat bedoel je met nieuwe opzet?
A (Liselot Dujardin): Frisser en toegankelijk, met een link naar Facebook bijvoorbeeld.
Q (Bas Verberk): Ik ben nieuw lid. Het lijkt alsof jullie bestuursplan vooral gericht is op PR en
ledenwerving. Wat is jullie inhoudelijke plan?
A (Liselot Dujardin): Het gaat ook om kwaliteit en kwantiteit waarborgen. We zitten eens per maand
in een stad in jouw buurt waar we een gezellige en hoogstaande activiteit organiseren. Hierop kun je
ook invloed uitoefenen als je in een regiocommissie zit.
Q (Bas Verberk): Is volgens jullie vooral het sociaal aspect belangrijk? Ik denk dat inhoudelijk aspect
ook belangrijk is.
A (Mitchel Eijkemans): We organiseren iedere maand een inhoudelijke activiteit. We willen de
maandborrels om de reden die je net aangeeft niet voortzetten. De activiteiten zijn afwisselend. We
hebben soms sprekers, soms trainingen en soms debatten. De inhoud van die activiteiten ligt
grotendeels bij de commissies.
Q (Hannah Bolder): Complimenten voor het bestuursplan. Het ziet er mooi uit en het heeft vooral
ook goede kopjes.

Q Marceline Bresson: Gaan we de bekers behouden dit jaar?
A (Peet Wijnen): Er zit nog een activiteit in de pijplijn over de gemeenteraad, er komt nog pjo-debat,
en er is natuurlijk de Biesboschbattle, waarvoor Rotterdam dit jaar verantwoordelijk is.
De congresvoorzitter sluit dit agendapunt na het bentwoorden van alle vragen af. Voorstel van de
congresvoorzitter om de pauze te schrappan. Niemand heeft hier bezwaar tegen.
RPP
Thijs krijgt vijf minuten om te vertellen over het RPP.
We hebben een nieuw rpp geschreven, geupdate en uitgebreid. Tijdens de vorige AAv is het niet in
stemming gebracht. De twee amendementen die tijdens de vorige AAV zijn aangenomen, zijn
verwerkt in deze versie.
Het grootste verschil met het vorige RPP: Meer aandacht voor studentensteden, agrarische zaken en
leegstand. Het is ook ingekort, dubbele stukken zijn eruit gehaald. Per stad zijn er nu vijf punten
opgenomen. Zeeland ontbreekt, omdat we gedurende het volgende half jaar graag Zeeuwen willen
betrekken bij het schrijven van een stuk over Zeeland.
Inschrijvingslijst is geopend. Er is kaas.
Sander Cortenraad: kunnen we niet gewoon vragen stellen?
Mieke de Wit: eerst vragen stellen is oke.
Q (Sander Cortenraad): in algemeen eens, goed geschreven. Bij een paar dingen vraag ik me af of het
wel een lokaal issue is. Voornamelijk zorg. In hoeverre moet de afdeling zich hiermee bezig houden?
Is dit niet meer een landelijk issue?
A (Thijs van Rens): Sommige zaken zijn inderdaad meer landelijk gericht. Alles is gecontroleerd, en er
is niets in strijd met het landelijk pp. Soms is het belangrijk om van onderop te beginnen, zodat je
later het landelijk pp kunt aanpassen.
Inschrijvingslijst is geopend
Michiel van der Linden: Prima politiek programma, stem allemaal vóór!
Het RPP is unaniem aangenomen.
Mieke: we liggen een uur voor op schema. Heeft iemand vragen voor de rondvraag?
Sander Cortenraad: Weten jullie al welke punten uit het RPP jullie gaan uitdragen door middel van
acties?
Thijs van Rens: De eerste actie staat gepland voor 22 september. In Den Bosch zijn
raadsvergaderingen niet online te volgen. We gaan een stream opzetten. Op die manier kunnen we
de raad laten zien dat het gewoon kan. De griffie heeft ons laten weten dat de communicatieafdeling
van de gemeente hierover nog mailt.

Verder willen we een actie doen in Breda. De prijzen voor studentenwoningen zijn daar te hoog. We
gaan met stoepkrijt naar de Grote Markt. Daar tekenen we een kamer en leggen een matras op de
vloer, met de prijs ernaast. Op die manier kunnen we mensen laten zien dat het te duur is.
Rondvraag afgesloten.
Peet Wijnen bedankt de congresvoorzitter en snc.
Mieke sluit de vergadering. 20:48.

