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Opening
De AAV wordt geopend door Annelies om 19:53 uur.
Aanwezigen: 19 mensen
Lisanne / Steven / Linda / Loes / Annelies / Wesley / Mathijs / Liselot / Thijs / Maartje /Ruben / Joris S. /
Jeffrey / Joris H. / Chris / Josine / Jelle / Jorn / Jordi / Eva (D66)
Afmeldingen: n.v.t.

Vaststellen technisch voorzitter
Steve wordt per acclamatie aangesteld als technisch voorzitter voor deze AAV.

Vaststellen stem & notulen commissie
Peet wordt per acclamatie aangesteld als SNC. Annabel wordt later, rond 20.10 per acclamatie
aangesteld als SNC.

Vaststellen agenda AAV 16-01-2020
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 22-06-2019
De notulen wordt per acclamatie aangenomen.

Mededelingen
Steve legt vergaderstructuur uit.

Financieel blok
Jaarrekening 2019
Joris S. geeft aan dat de jaarrekening niet in stemming kan worden gebracht. Presentatie wordt mede
daarom uitgesteld. Reden is omdat de kascommissie (hierna kasco) deze nog moet bespreken en
goedkeuren. Bij de volgende AAV wordt de jaarrekening behandeld.
Chris: Wanneer wordt de jaarrekening wel vastgesteld? Dit moet bij een AAV?
Joris: Zo snel mogelijk, indien nodig bij de zomer-AAV. Mogelijk eerder bij een ‘tussen-AAV’.
Chris: De posten van begroting 2019 leken niet goed overeen te komen met de concept-jaarrekening die
je hier toont, dus let daar goed op.
Ruben (lid kasco) geeft aan dat de kasco vanwege persoonlijke omstandigheden de jaarrekening nog
niet met de penningmeester heeft kunnen doornemen.
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Linda: Ik zie dat er een eigen bijdrage is gerekend voor het kerstdiner. Is dit volledige winst of alleen de
eigen bijdrage. Hoe zit dit?
Steve: Deze vraag wil ik graag bewaren tot de echte presentatie van de jaarrekening bij de volgende
AAV.
Begroting van 2020
Joris S. ligt de begroting toe. Hij stipt aantal punten aan.
- De landelijke afdracht daalt door bezuinigingen, o.a. door een dalend ledenaantal en het vaste
subsidiebedrag dat onder meer (en gegroeide) PJO’s verdeeld moet worden.
- Projectsubsidie: De bestuurstraining van €500,- is voor 2 weekenden in afstemmen met LB. De
verwachting is dat er meer promomateriaal nodig is in 2020 vanwege de aanloop naar de TKverkiezingen van 2021.
- Splitsingen in begrotingsposten is doorgevoerd om e.e.a. inzichtelijker te maken. O.a. bij zaalhuur,
reiskosten en eigen bijdrage.
Chris: De reiskosten zijn verdubbeld t.o.v. het jaar ervoor. Dat is veel en worden deze kosten niet
landelijk bekostigd?
Joris S.: Dit vanwege hogere kosten en meer regionale activiteiten. Deze moeten regionaal betaald
worden.
Chris: Wordt dit niet vanuit landelijk gedekt?
Joris S.: Enkel voor reiskosten richting landelijke evenementen.
Joris S. licht het tweede blad toe:
- Ook hier zijn de posten uitgebreider weergegeven t.o.v. vorig jaar.
- Campagne is opgehoogd i.v.m. TK-verkiezingen
- .Ook is er geld inbegroot voor Facebookpromotie om grotere activiteiten te promoten.

Chris: De post van de twinning (62), dat is top, maar is dit volledig afdelingsbijdrage?
Joris S.: Nee, dit bedrag is inclusief eigen bijdrage.
Wesley: De totale post onvoorzien is €140. Dit is erg veel t.o.v. de uitgaven in deze post van 2019. Waar
ga je dat aan spenderen?
Joris S.: Het is de post onvoorzien, dus dat kan ik nu niet inschatten. Maar ik verwacht niet het bedrag
uit te geven. Vorig jaar zijn hier de vergeten drankjes uit betaald, blijf de drankjes dus wél zelf drankjes
betalen, anders gaat de post wel op.
Linda: Kerstdiner, waarom is die hoger?
Joris S.: Omdat we waarschijnlijk iets meer uitgeven.
Ruben (Kasco): Wij hebben meegedacht, het is consistent t.o.v. vorige jaren. Wel heb ik een voorkeur
voor grove posten i.p.v. deze detaillering met sub-posten. Dit maakt het mogelijk minder overzichtelijk
voor leden. Het kasco-advies is positief
Stemming: Begroting is unaniem aangenomen.
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Bestuursverantwoording
Verantwoording van Joris H. (Algemeen Bestuurslid):
Ik ben na mijn verkiezing in het diepe gesprongen. Het was erg tof, hoogtepunten waren (het
organiseren van) het kerstdiner en de pubquiz. Naast activiteiten organiseren heb ik de promo
opgepakt.
Verantwoording van Joris S. (penningmeester):
Toelichting op foto: Het ziet er gek uit, het was de eerste keer in 25 jaar dat ik weer op schaatsen stond.
Verantwoording: Ik vond het in het begin lastig. Vanwege het uitzoeken van oude en nieuwe regels.
Wanneer geldt wat? Ook had ik niet direct de beschikking over een bankpas. Verbeterpunt is dat ik de
kasco soms eerder had moeten betrekken. Indien ik wordt verkozen wil ik dat contact verbeteren.
Daarnaast wil ik dan, in overleg met de kasco, nog een slag te maken in postenstructuur in boekhouding.
Verantwoording van Jeffrey (algemeen secretaris):
Ik kan me de vorige AAV nog goed herinneren. Ik zei dat we een hele gezellige afdeling waren maar dat
de inhoud ‘on the side’ was geraakt. Dat vond ik toen jammer. Dat is nu wel anders.
Ik ben super blij dat er op deze AAV weer veel amendementen en moties zijn ingediend. En we hebben
een mooi politiek team dat zich richt op de inhoud.
Verantwoording van Annelies (voorzitter):
Mijn stokpaardje dit half jaar was nieuwe leden trekken. Ik zie nu 5 gezichten die dit half jaar actief zijn
geworden, daar ben ik heel blij mee. Verder vond ik het een topjaar, waarin veel fout ging, maar ook
veel geleerd is.
Wesley: Vraag aan het hele bestuur: Waar zijn jullie meest trots op?
Joris H.: Het kerstdiner, dat is allemaal goed gegaan en iedereen was gelukkig.
Joris S.: Dat bestuur overzicht kreeg in financiën.
Jeffrey: Het Pridedebat.
Annelies: Tijdens de nieuwjaarsborrel van D66 Midden-Brabant werd gevraagd of ik een
‘Annabel-speech’ kon doen, en dat dat ook nog lukte.
Ruben: Vraag aan Joris H.: je zei bij je verkiezing ‘ik zie wel wat ik doe’, hoe ging de omslag naar allerlei
dingen doen?
Joris H.: Bij het bestuursweekend is koers uitgezegd en ben ik vol voor gegaan.
Ruben: Vraag aan Joris S.: Wat heb je buiten je penningmeestertaken toegevoegd aan het bestuur?
Joris S.: Ik voelde in het begin alsof ik weinig deed naast mijn penningmeestertaken. Maar ik
kreeg van mede bestuursleden wel terug dat ze mijn werk waardeerden.
Chris: Vraag aan Joris S.: Allereerst heb ik je leren kennen als een schuchter persoon, ik zie je nu echt
met een stuk meer zelfvertrouwen staan. Dat vind ik mooi om te zien, ik wilde een compliment maken.
Was geen vraag
Chris: Vraag aan Annelies: De instelling van het Politiek Team leek niet erg transparant, kan dit beter?

5

Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten
Annelies: We gaan dit nog beter communiceren, maar naar ons idee hebben we veel
gecommuniceerd, via o.a. de nieuwsbrieven en appgroepen.
Chris: Vraag aan Jeffrey: Ik heb veel goede verhalen gehoord, ben je daar zelf ook trots op?
Jeffrey: Ik zal maar ‘ja’ zeggen? Ik heb minder studieactiviteiten, daarom kon en wilde ik bij de
JD actief worden. Daar ben ik erg blij mee. Echter na 1 jaar vind ik het wel mooi geweest. Het
kost veel tijd en ik ga weer verder studeren. Maar ik ben heel erg blij met dit jaar.
Eva: Vraag aan het hele bestuur: Waarom zou iemand zich moeten kandideren als de kans er is?
Joris S.: Omdat je superveel leert. Behalve de praktische zaken is er veel ruimte voor
persoonlijke ontwikkeling.
Joris H.: Je leert veel en het is erg leuk, zoals de kaderweekenden. En het kan nog, je kunt nog
kandideren.
Annelies & Jeffrey: Wij sluiten ons daar bij aan.
Steve: Kandideren kan tot aanvang van het blok met de bestuursverkiezing.
Thijs: Vraag aan het hele bestuur: Wat hebben jullie gedaan om de banden met de vier grote afdelingen
van D66 te versterken?
Annelies: De band met Midden-Brabant was al goed, deze hebben we versterkt. Bijvoorbeeld
door op koffie te gaan, zijn ook af en toe bij bestuursleden thuis geweest. Eindhoven loopt ook
prima, wie weet is de toekomstige voorzitter al één van onze leden. In Den Bosch is het
moeilijker, maar via Thijs loopt het beter. In Breda willen we eerst leden activeren, o.a. door een
appgroep op te richten om body te krijgen. Daarna kunnen we de stap zetten.
Thijs: Vraag aan het hele bestuur: hebben jullie tips voor activiteiten en leden in Zeeland?
Jeffrey: We hebben daar 13 leden op reisafstand van anderhalf uur van elkaar. Via de appgroep
‘de Babbelaers’ (appgroep met (voormalige) Zeeuwen) hebben we wel contact met een aantal
leden in Zeeland. Maar om activiteiten te organiseren is lastig omdat vanuit Brabant de kennis
te over de inhoud en mogelijke locaties te gering is. Wij hebben de lijn dat Zeeuwen het initiatief
moeten nemen, dan ondersteunen wij dat.
Ruben: Waar is het lid van de maand van januari?
Annelies: We hebben ditmaal moeten kiezen uit vier kandidaten voor het lid van de maand. We
maken het lid aan het eind van de AAV bekend en daarna in nieuwsbrief deze week.
Applaus.

Verkiezingsblok
De kandidaten voor de bestuurs- en kascofuncties presenteren zich.
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Presentatie kandidaten bestuur JD Brabant
Kandidaatstelling voorzitter: Annelies
Toelichting: Ik wil graag weer voorzitter worden. Toen ik mijn kandidaatstelling schreef had ik die niet zo
handig verwoord. De eerste keer kandideerde ik omdat we in nood waren qua bestuursleden, ik
kandideerde me uit plichtsbesef. Dat plichtsbesef is nu overgegaan in enthousiasme. Ik zie Jeffrey vaker
dan dat ik Jelle zie, ik kook graag voor mijn bestuur en heb het naar mijn zin.
Ik begon mijn vorige termijn met ‘nog een half jaar en dan is het klaar’. Toen we gingen nadenken over
welke leden we gingen benaderen als opvolgers moest ik nadenken over wie de volgende voorzitter zou
kunnen worden. Toen merkte ik dat ik niet klaar was om zelf die functie op te geven.
Ruben: Hoe zie je de relatie met het landelijk bestuur?
Annelies: Volgens mij is de relatie goed. Zo heb ik vorige week nog gegeten met Annabel. Maar we varen
als afdeling wel een eigen koers, bijv. volgende week bij de onderwijsactie door de actie deels mee te
doen, maar niet volledig.
Linda: Waarom stel je je maar voor een half jaar kandidaat?
Annelies: Ik zie het als luxe dat ik hier nog mag staan, maar na 1 jaar is ‘vers’ bloed op de functie ook
goed.
Peet: Heb je mogelijk interesse voor een kandidatuur voor het landelijk bestuur?
Annelies: Toen ik vorig jaar algemeen secretaris was heb ik dezelfde LB-functie wel overwogen, nu niet
meer.
Linda: Ook geen andere functie binnen LB?
Annelies: Ik heb destijds onderschat hoeveel werk het is als LB, dus nee. Daarnaast wil ik ook ander
dingen doen.
Thijs: wat ga je komend half jaar anders doen?
Annelies: Iets wat ik wil bekijken is het zomeroffensief. Dit kost veel energie doordat we op veel plekken
moeten staan, maar levert weinig op qua nieuwe leden. Persoonlijk contact levert meer leden op. Deze
en mogelijk andere ‘tradities’ wil ik graag bekijken op nut en noodzaak.
Ruben: Hoe zorg je ervoor dat er meer nieuwe bestuursleden zijn in de zomer? Ik zie er nu één.
Annelies: Dat klopt. Bijvoorbeeld via persoonlijk contact. Gelet op vorig jaar gaat dit goed komen.
Josine: Bij het zomeroffensief stonden jullie op de TOP-week, maar stonden jullie ook bij andere
opleidingen zoals MBO’s en middelbare scholen?
Annelies: We hebben overleg met andere PJO’s hierover. Het is wat lastiger om MBO’ers te bereiken
omdat de meeste PJO’s toch gericht en gevuld met studenten zijn, maar we doen ons best.
Kandidaatstelling algemeen secretaris: Joris H.
Toelichting: Ik hou het graag kort. Ik wil mij kandideren voor nog een half jaar. Naast de JD zal ik komend
half jaar voor het kiezen van een studie open dagen bezoeken om te kijken waar ik bestuurskunde ga
studeren. Ik was met mijn huidige functie veel intern bezig, als AS hoop ik mij meer extern te kunnen
richten.
Chris: Je hebt bij Jeffrey meegekeken, ga je dingen van hem overnemen of juist veranderen?
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Joris H.: Ik wil de manier van ledenbenadering doorzetten. De website wil ik graag nalopen en zo nodig
actualiseren, deze is soms erg onduidelijk.
Mathijs: De site is pas paar jaar oud en zo mooi vormgegeven, weet je dit zeker?.
Joris H.: Ik raak er soms in verdwaald, maar verder moet ik nog nakijken.
Loes: De AS organiseert niet per se activiteiten, wil je dit wel blijven doen?
Joris H.: Het lijkt me wel leuk om dingen te blijven organiseren, maar wel in overeenstemming met de
rest van het bestuur.
Kandidaatstelling penningmeester: Joris S.
Toelichting: Ik zou graag nog een half jaar door willen gaan, dan maak ik een jaar vol. Dit vind ik wel
voldoende en dan wil ik het stokje graag overdragen. Doel is om het financieel overzicht nog beter door
te voeren en meer uit het boekhoudprogramma te halen dan nu gebruikelijk is. Een tweede doel is om
de (ecologische) footprint van onze bestedingen te verbeteren/verlagen. Zo heb ik afgelopen half jaar
bijvoorbeeld bij bittergarnituur vegan, dan vega en daarna niet-vega besteld. Een derde doel is om uit te
zoeken of we naar centrale locaties kunnen gaan die nabij het OV liggen. In Tilburg denk ik dan aan de
LOChal.
Wesley: Wat ga je doen met het kasco-advies met betrekking tot de overzichtelijkheid van de financiën?
Joris S.: Aanstaande zaterdag heb ik met de kasco overleg. De huidige vorm heb ik zelf gemaakt. In
overleg wil ik naar een optimale versie.
Wesley: Dit beschouw ik als een erg ‘Haagse’ toelichting, kun je dit concretiseren?
Joris S.: Ik wil er mee zeggen dat ik zeker luister naar het advies, maar ik nog niet weet wat er zaterdag
uitkomt.
Loes: In je toelichting heb je het over een centrale locatie. Wil je dus centreren op in één stad, of per
stad een locatie?
Joris S.: Ik wil wel naar verschillende steden, maar daar een locatie kiezen, vastigheid creëren. Ik denk
daarbij aan Utrecht, waar ze altijd in The Florin zitten.
Liselot: Bitterballen of Vega-ballen, en wil je meer of minder uitgeven?
Joris S.: Ik geef er zonder problemen geld aan uit. Elke activiteit een schaaltje valt binnen de marge. Ook
is er best veel geld teruggestort naar landelijk aan het eind van 2019. De kritiek van andere afdelingen
dat er zoveel aan hapjes wordt uitgegeven is overdreven, verder zijn we namelijk heel zuinig.
Linda: Ik vind het jammer dat je voor een half jaar gaat. Ben je daar bewust van?
Joris S.: Ja.
Thijs: Goed dat je je niet door Wesley onder druk laat zetten, wat vind jij daar van?
Joris S.: Inderdaad, het gaat om geld. Ik ben de penningmeester, ik wil het zorgvuldig doen dus dat
onder druk zetten is onwenselijk.
Chris: Je hebt €800,- moeten afromen naar landelijk dit jaar, dat is veel te veel. Hoe ga je meer geld
uitgeven van onze afdeling?
Joris S.: De afroming is in twee delen geweest. Eerste half jaar was ruim €300,-, tweede half jaar circa
€500,-. Dus het is niet helemaal mijn beleid. Ik ga er van uit dat we dit jaar vanwege de TK-verkiezingen
meer geld uitgeven.
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Chris: Ga je ook zorgen dat we meer geld kunnen uitgeven?
Joris S.: Ja, daar was ik de afgelopen maanden al mee bezig, maar vanuit landelijk kwam de aanwijzing,
zij beschouwden diverse uitgaven als hamsteren.
Chris: Ga je daar op letten door dit jaar de uitgaven beter te spreiden zodat het bedrag aan het eind van
het jaar wel €0 is?
Joris S.: Ja, daar ga ik op letten.
Kandidaatstelling politiek & pers: Lisanne
Toelichting: Mijn achternaam is Frans omdat ik die achtergrond heb. Ik woon in Den Bosch en ben
leerkracht bij een middelbare school. Ik geef les aan alle leerjaren. Sinds 2012 ben ik JD-lid, eerst heb ik
in Middelburg gewoond en ik ben op 21-jarige leeftijd naar Schotland verhuisd. Vanwege de Brexit ben
ik teruggekomen en heb hier mijn studie afgemaakt. Nu werk ik, heb een koophuis en was ik nog
zoekende naar een vereniging om mij in te zetten. De JD had altijd mijn interesse, maar in Schotland was
er geen afdeling. Nu is er wel een afdeling en ben ik bij een borrel langs gekomen. Dat sprak me erg aan
en dus sta ik kandidaat. In de functie wil ik mij inzetten om de politieke output te verbeteren.
Wesley: Je komt oorspronkelijk uit Uden. Ga je dezelfde move uithalen als Rob Jetten door de Annelies
als voorzitter opzij te schuiven?
Lisanne: Haha, zoals elke Udenaar heb ik een geheime agenda. Maar voorlopig blijf ik bij P&P
Liselot: Je wilt de politieke output verbeteren. Bedoel je dat intern of extern?
Lisanne: Liefst beide, maar ik wil eerst intern het op orde krijgen, als we daarna echt naar buiten kunnen
met output is dat fijn.
Ruben: Tof dat weer een Bosschenaar zich kandidaat stelt voor deze functie. Maar waarom ga je voor
een half jaar?
Lisanne: Als startende leerkracht werk ik nu een beperkt aantal uren vanwege een ingroeiregeling. Dat is
om te voorkomen dat ik een burn-out krijg en mij de functie van leerkracht kan aanwennen. Dat geeft
ruimte voor iets anders. Maar volgend jaar ga ik wel vol aantal werken, dus ik weet niet of het dan ook
lukt
Ruben: Waar leg je je focus op?
Lisanne: Ik wil aandacht besteden aan onderwijs en de regiobanden aanhalen.
Thijs: Wat wil je doen met het politiek team?
Lisanne: Het politiek team is mij nog te onbekend. Ik wil kaders stellen voor wat ze gaan doen, maar
weet nog niet welke.

Presentatie kandidaten KasCo JD Brabant
Steve: Bastiaan was kandidaat. Doordat hij bestuurslid was in 2019 en de jaarrekening van 2019 nog niet
is goedgekeurd is er nog geen decharge verleend. De kandidaatstelling van Bastiaan wordt daarmee
ingetrokken. Mathijs heeft zich voor dit blok nog kandidaat gesteld voor de kasco. Zijn kandidaatstelling
wordt wel behandeld.
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Kandidaatstelling: Mathijs
Motivatie Mathijs: Vroeger heb ik in het afdelingsbestuur gezeten, ik heb daardoor ervaring met de
afdeling en met de cijfers. Deze ervaring wil ik inzetten.
Maartje: Waarom stel je pas tijdens de AAV kandidaat?
Mathijs: Ik wilde mij eigenlijk aankomende zomer kandidaat stellen, maar ik werd benaderd om nu al te
kandideren.
Chris: Goed dat je als oud-actief lid weer actief wordt. Maar hoe gaat je deelname bij het TV-programma
‘Per seconde wijzer’?
Mathijs: De opnames zijn nog niet klaar, dat is was ik er van kan zeggen.
Ruben: Voor welke termijn stel je je kandidaat?
Mathijs: Voor 1 jaar
Ruben: Hoe is je ervaring met bonnetjes?
Mathijs: Wesley: Je heb landelijk de functie van adjunct-hoofdredacteur van de DEMO. Is dat te combineren met
het lidmaatschap van een afdelingskasco?
Mathijs: Ja, dat is combineerbaar. Ik zal er ook op letten dat ik niet de kennis uit het kascolidmaatschap
bij de DEMO gebruik.
Wesley: Ben je voor meer of minder uitgaven (gelet op de onder-uitputting de begroting van vorig jaar)?
Mathijs: Wat nodig is moet worden uitgegeven.

Pauze + verkiezingen
Schorsing voor 15 minuten.

Uitslag
Naam kandidaat

Beoogde
functie

Annelies
Joris H.

Voorzitter
Algemeen
Secretaris
Penningmeester
Politiek & Pers
KasCo

Joris S.
Lisanne
Mathijs

Totaal
aantal
stemmen
19
19

Aantal
stemmen
Voor
18
19

Aantal
stemmen
tegen
0
0

Aantal
stemmen
blanco
1
0

Ongeldig

Verkozen
(ja/nee)

0
0

Ja
Ja

19
19
17

17
18
0

2
0
0

0
1
0

0
0
2

Ja
Ja
Ja

Moties voor landelijk congres
Steve: Voorstel is om de agenda te wijzigen. Eerst zullen de amendementen voor het RPP worden
behandeld. Daarna de amendementen voor het AR. Indien er tijd over blijft volgen de landelijke
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politieke moties nog. Deze laatste zijn al via leden ingediend en zullen dan niet namens de afdeling
worden ingediend.
Voorstel tot bovenstaande agendawijziging wordt aangenomen. Gelet op de tijd zijn de landelijke PM’s
niet meer behandeld.

Lokale organimo’s en amemdementen
Algemene toelichting
Jordi: Er is blijkbaar ook behoefte aan een algemene intro aangezien we blijkbaar mysterieus waren als
politiek team voor een deel van de afdeling. Als jullie nog vragen hebben voor ons kan het bij de borrel.
Omdat we een net nieuw team waren was het aanpassen van het regionale partijprogramma (RPP) ons
eerste project. Het vorige RPP kwam uit 2015/2016. We hebben een aantal zaken geüpdatet en op een
aantal punten een nieuwe visie ontwikkeld.
Technisch Voorzitter: Er zijn hier geen clusters.

Wijzigingen Regionaal Politiek Programma
AMRPP01
Titel

Is dat nog Essent(ieel)?

Onderwerp

Essentgelden

Woordvoerder:

Jorn: Zoals iedereen weet zijn de Essentgelden verdiend tijdens het
verkopen van de aandelen van Essent. Deze gelden zijn al
uitgegeven, grotendeels aan een beleggingsfonds. Rendementen gaan
nu naar infrastructuur e.d.
Daarom is dit stuk niet meer up to date en kan het geschrapt worden
Neutraal
Tegen

Voor

Ruben: Er zit nog 1,2 miljard in
lange-termijn fondsen. Dat geld
valt dus wel te investeren, bijv.
in banen. De tekst is dus nog
relevant
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Woordvoerder:

Stemming:

Geld is al gealloceerd via fondsen. Alleen de opbrengst die telkens
vrijkomt kan nog worden ingezet, maar daar zijn al plannen voor via
die fondsen,
Aangenomen, 9 voor, 6 tegen

AMRPP02
Titel

Robot Jetten neemt onze banen in!

Onderwerp:

Arbeidsmarkt

Woordvoerder:

Jorn: Automatisering is belangrijk in de huidige industrie. We willen
dat er rekening wordt gehouden met mensen en dat ze niet worden
buitengesloten.
Neutraal
Tegen

Voor

Ruben: De keuze voor alleen
transportsector is beperkt. Juist
werk van veel HBO-geschoolden
worden in de nabije toekomst
mogelijk vervangen door
computers. Tekst is verder wel
goed, op het voorbeeld na.
Woordvoerder:

Automatisering is belangrijk, maar hou er rekening mee in de
toekomst. Sluit geen mensen buiten, daarom dit amendement.

Stemming:

Aangenomen, 12 voor, 3 tegen

AMRPP03
Titel

Hedde hedde drugs op?

Onderwerp:

Drugstesten op festivals

Woordvoerder:

Jeffrey: Er staat iets in een eerdere passage al wat over testlabs, we
zouden ook moeten vinden dat drugs getest kan worden in testlabs.
Neutraal
Tegen

Voor
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Thijs: Sympathiek voorstel, maar
waarom alleen grotere festivals?
Brabant ken veel kleinere
festivals.
Ruben: Waarom richten we ons
überhaupt op festivals en juist
niet op JD-activiteiten?
Woordvoerder:

Stemming:

Drugs moeten te testen zijn, door dit toe te voegen bieden we de
mogelijk bij festivals waar er veel gebruik is. Bij kleinere festivals
zoals foodtruckfestivals is er weinig drugsgebruik, dus daarom
hebben we deze beperking opgenomen.
Aangenomen, 11 voor, 5 tegen.

AMRPP04a
Titel

Kielegat 1

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils): Ik vervang iemand anders. De indiener woont
zelf in Breda. Er zijn 7 amendementen, a-i.
We gaan ze per alinea behandelen en in stemming brengen.
Het algemene idee was dat de speerpunten voor Breda verouderd
zijn, vandaar dat we ze wilden schrappen. Ik heb niet per alinea een
inhoudelijk statement.

Voor

Wat AMRPP04a betreft; het is verouderd.
Neutraal
Tegen

Ruben: Verouderd en
weghalen, dat is goed.

Liselot: De huidige tekst is erg
relevant. Eigenlijk zou de
bestaande tekst voor heel
Brabant moeten gelden, want er
is nog steeds een tekort aan
stageplekken. Dus verbreed dit.
Thijs: Mijn vriendin heeft gelijk
met voorgaande argumentatie
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Woordvoerder:

Stemming:

Dit is het eerste amendement in een reeks over Breda. Veel van de
stukken zijn verouderd. Omdat het over verschillende thema’s gaat
worden ze los behandeld.
Verworpen. 7 voor, 8 tegen.

AMRPP04b
Titel

Kielegat 2

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils): Dit deel is ook verouderd. Momenteel speelt
er meer een probleem tussen noord en zuid in plaats van in het
centrum.
Neutraal
Tegen

Voor

Thijs: Er is ook in Breda, net
zoals in andere grote steden
leegstand. Kijk naar Hudson’s
Bay.
Liselot: Niet alleen voor Breda,
heel Brabant. En kom met een
alternatief voor dit actuele
thema, schrap de huidige tekst
niet.
Ruben: Op dit moment is er
wellicht weinig leegstand, maar
over een paar jaar vast weer wel,
dan zoeken we weer
oplossingen. Terwijl die hier al
genoemd staan.
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Woordvoerder:

Stemming:

De tekst is verouderd. In het centrum is er geen leegstand. De
verdeling voor leegstand vs. Bezetting is nu meer Noord-zuid (t.o.v.
het spoor).
Verworpen. 6 voor, 8 tegen.

AMRPP04c
Titel

Kielegat 3

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

4d is hetzelfde als 4c, 4d wordt ingetrokken

Voor

Jeffrey (indiener Nils): Wat doe je met mensen jonger dan 16 jaar?
Neutraal
Tegen
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Tegen: Het lokale buurthuis is
open voor kinderen. Maar de
vage disco is alleen voor 18+ en
de kinderdisco zijn 16-jarigen
ontgroeid.
Ruben: Door 16-jarigen ook bij
het uitgaan in het centrum toe te
laten hebben we zicht op 16jarigen.
Woordvoerder:

Stappende jeugd vanaf 16 is gek, er zijn ook jongeren van onder de
16 die willen stappen, daar regelt deze tekst nikst voor.

Stemming:

Aangenomen, 8 voor, 5 tegen

AMRPP04e
Titel

Kielegat 5

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils): Anti-kraak wonen moet niet makkelijker
gemaakt worden. Jongeren komen al moeilijker aan woningen,
vandaar dat dit een van de 10 speerpunten van Tim Hofman was. Er
moeten juist goede woningen komen voor jongeren.

Voor

Neutraal

Tegen
Thijs: Er zijn nog niet genoeg
woningen voor jongeren nu.
Wonen is een grondrecht, dus
anti-kraak moet mogelijk
blijven.

Woordvoerder:

Ruben: JD gaat nu dus ook nog
studenten pesten? Anti-kraak is
juist enorm geschikt voor
studenten.
Goede woningen zijn nodig. Ook voor jongeren. Anti-kraak is niet de
oplossing.
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Stemming:

Verworpen, 4 voor, 10 tegen

AMRPP04f
Titel

Kielegat 4

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils)

Voor

Neutraal

Tegen
Ruben: Die spoorlijn ligt er nog
steeds niet, Oosterhout zou met
deze spoorlijn wel verbonden
worden.
Thijs: Duurzaam vervoer doe je
met de trein, dus in plaats van
met de bus/auto met de trein
gaan.

Woordvoerder:

Geen argumentatie

Stemming:

Unaniem verworpen: 0 voor, 15 tegen

AMRPP04g
Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Niet behandeld omdat AMRPP04e niet is aangenomen.

Voor

Neutraal

Tegen
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Woordvoerder:
Stemming:

AMRPP04h
Titel

Kielegat 8

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils)

Voor

Neutraal

Thijs: Dit toevoegen is
top. Meer betaalbare
woningen is goed.

Ruben: In de motie staat dat we
vervreemding tegen moeten
gaan. Noemt een paar dure
woorden uit het amendement. Je
raakt van elkaar vervreemd door
de moeilijke taal in deze motie.
Het is niet tegenstrijdig. Inhoudelijk lijkt het te raken aan een andere
(verworpen) schrap-motie, maar gaat niet over precies hetzelfde.

Woordvoerder:
Stemming:

Tegen

Aangenomen, 10 voor, 2 tegen
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AMRPP04i
Titel

Kielegat 8

Onderwerp:

Breda

Woordvoerder:

Jeffrey (indiener Nils)

Voor

Neutraal

Woordvoerder:

Ruben: De tekst kent veel
voorbeelden, zoals Bravo.
Daarmee verouderd het weer
snel.
Sluit aan op speerpunten zoals ook in Eindhoven genoemd

Stemming:

Aangenomen. 8 voor, 6 tegen

Tegen

AMRPP05
Titel

Kedeng Kedeng

Onderwerp:

Tilburg stadscampus

Woordvoerder:

Jordi

Voor

Neutraal

Woordvoerder:

Stuk tekst is verouderd door bouwwerkzaamheden.

Stemming:

Unaniem aangenomen. 15 voor, 0 tegen

Tegen

AMRPP06
Titel

Survival in the City

Onderwerp:

Tilburg onderwijs/overhead/bedrijfsleven
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Woordvoerder:
Voor

Jordi: Dit gaat over de samenwerking in stad. Meer woningen zijn
nodig, Dit kan door samenwerking sneller gerealiseerd worden.
Neutraal
Tegen
Ruben: Waarom alleen Tilburg en
niet rest van Brabant?
Thijs: Moeten de instellingen dan
zelf gaan bouwen?

Woordvoerder:

Instellingen moeten niet zelf bouwen, maar met samenwerking
kunnen ze wel helpen.

Stemming:

Aangenomen. 11 voor, 4 tegen.

AMRPP07
Titel

Kun je rekenen? Reken er dan niet op

Onderwerp:

Bevolkingsgroei Eindhoven

Woordvoerder:

Jeffrey

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen. Administratieve wijziging.

AMRPP08
Titel

Schipper mag ik over varen?

Onderwerp:

Zeeland

Woordvoerder:

Jordi: Niet alleen de boot, maar ook trein wordt meegenomen in deze
toevoeging. We bespreken ook wordt de tolheffing van de
Westerscheldetunnel en dat het geld niet elders moet worden ingezet
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Voor

Neutraal

Tegen

Mathijs: D66 landelijk wil
dit ook.
Woordvoerder:
Stemming:

Aangenomen. 12 voor, 2 tegen

AMRPP09
Titel

Ahh… op die fiets!

Onderwerp:

Ruimtelijke Ordening, fietsenstallingen

Woordvoerder:

Jorn: We willen fietsen steeds meer promoten. Fietsenstallingen
worden steeds kleiner, bewaakte fietsenstallingen moeten meer
gepromoot worden.
Neutraal
Tegen

Voor
JorisS: We willen meer
fietssnelwegen. Op
fietssnelwegen gebruik je
eerder de elektrische fiets.
Voor elektrische fietsen
zijn daarom ook
voorzieningen nodig

Ruben: Niet alleen voor (dure)
elektrische fietsen zijn extra
parkeervoorzieningen nodig.
Ook voor mijn goedkope fiets.

Woordvoerder:

Dit voorstel zorgt voor meer veilig gebruik van stallingen.

Stemming:

Aangenomen. 11 voor, 2 tegen

AMRPP10
Titel

Grammar Nazi

Onderwerp:

Spelfout

Woordvoerder:

Jorn
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Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen. Administratief

AMRPP11
Titel

Busje komt zo

Onderwerp:

Stimulatie OV voor woon-werk verkeer

Woordvoerder:

Jorn: Duurzaamheid is tof. Met het inzetten van eigen bussen kunnen
ook grote bedrijven dit aanjagen omdat zo de ‘last mile’ ook
gezamenlijk gaat.

Voor

Neutraal

Tegen

Thijs: Hoe dan? Gaan ze wegen
aanleggen? Bussen regelen?

Woordvoerder:

Stemming:

Ruben: Hoe dan? Iedereen om 9.00
naar het werk, er zullen dus
piekmoment zijn en daarna niks. Is
er een noodzaak voor?
Al een internetgigant doet dit. Ze halen op het station in Eindhoven
mensen met bedrijfsbusjes op. Nadeel is dat het busje daarna stil
staat, dit voorstel geeft de aanzet om busje daarna voor bezorging in
te zetten.
Aangenomen. 11 voor, 4 tegen

Technische wijzigingen afdelingsreglement
Steve: Alle AMAR’s zijn door het afdelingsbestuur bekeken en voorzien van een advies
(overnemen/neutraal/verwerpen). Voorstel is om alle AMAR’s die op ‘overnemen’ staan niet te
behandelen tenzij iemand daar behoefte aan heeft.
Voorstel wordt ingestemd door de leden.
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AMAR01
Onderwerp:

Meer begrip tonen

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR02
Onderwerp:

Iedereen mag op ons feestje komen

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR03a
Onderwerp:

Artikel 3.4
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Dictum
Woordvoerder:

Voor

Thijs: Het originele amendement is teruggetrokken, er zijn losse
amendementen voor in de plaats ingediend in 4 delen.
Het gehele amendement is negatief geadviseerd door het bestuur.
Neutraal
Tegen
Annelies: Dit voorstel zorgt voor
extra werkzaamheden en bakent
de indienmethode erg af tot
alleen het onlinesysteem.

Woordvoerder:

Stemming:

Het onlinesysteem wordt ook landelijk gebruikt en vroeger
gebruikten we dit (net zoals andere afdelingen) ook lokaal. Werkte
prima.
Verworpen. Voor 3, tegen 7

AMAR03b
Onderwerp:

Artikel 3.5

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Woordvoerder:

Met deze regel zorgen we voor een goede voorbereiding. Met 14
dagen kan iedereen zich goed voorbereiden. Congresvoorstellen zijn
begrotingen, resoluties e.d. geen moties.
Unaniem aangenomen

Stemming:

Tegen

AMAR03c
Onderwerp:

Artikel 3.6

Dictum
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Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Woordvoerder:

Annelies: Alle deze
amendementen zijn op maandag
pas ingediend. Dus 4 dagen
vooraf.
Nu staan er overal gelijke en goede termijnen. Omdat er geen
systeem was zijn ze te laat ingediend. Als er een systeem was en dat
was gecommuniceerd was het duidelijk waar we bijtijds stukken
hadden moeten indienen.
Aangenomen, 6 voor, 5 tegen.

Stemming:

Tegen

AMAR03d
Onderwerp:

Artikel 3.7

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Woordvoerder:

Met dit amendement zadelen we het bestuur niet met extra werk op.
Een APM moet je zelf verspreiden.

Stemming:

Aangenomen, 6 voor, 4 tegen

Tegen

AMAR04
Onderwerp:

Titel gezocht

Dictum
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Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR05
Onderwerp:

Meer aansluiten is meer beter I

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR06
Onderwerp:

Meer aansluiten is meer beter II

Dictum
Woordvoerder:

Thijs: Laten we geen drempel opwerpen dus stem tegen
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Voor

Neutraal

Tegen
Annelies: Eens met Thijs
Ruben: We gaan het niet via de
portal indienen dus stem tegen
anders spreken we onszelf tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Verworpen, 1 voor, 9 tegen

AMAR07
Onderwerp:

Meer aansluiten is meer beter III

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen
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AMAR08
Onderwerp:

Meer aansluiten is meer beter IV

Dictum
Woordvoerder:

Voor

Thijs: Dit amendement beschrijft de vorm van organimo’s. Dit geeft
duidelijkheid. Tevens zegt hij iets over scheuringen binnen
afdelingen.
Neutraal
Tegen

Ruben: Mooi om dit op
een lijn te hebben met
landelijk, dan kunnen
mensen oefenen.
Woordvoerder:

Annelies: Niet te veel
dichttimmeren …

Stemming:

Aangenomen, 6 voor, 4 tegen

Laten we onze afdeling beschermen en dit aannemen

AMAR09
Onderwerp:

Helemaal aansluiten is top

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR10
Onderwerp:

Schrappen is Sexy I
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Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR12
Onderwerp:

Schrappen is Sexy III

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR13
Onderwerp:

Besluitvorming regelen is wel zo handig

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen
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Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR14
Onderwerp:

Hoofdstuk IV: Het RPP

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen

Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR15
Onderwerp:

Meer bestuur, meer beter

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen
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Woordvoerder:
Stemming:

Overgenomen

AMAR16
Onderwerp:

Voorzitter of managen?

Dictum
Woordvoerder:

Thijs: Leiding geven of voorzitten is iets heel anders. Een voorzitter
moet zorgen dat de afdeling goed draait en de bestuursleden zich fijn
voelen. Vandaar de keuze voor voorzitter.

Voor

Neutraal

Tegen

Ruben: De meeste mensen Annelies: Een semantische
zijn gewone mensen als jij discussie dus ik vind dit een nonen ik, geen grote leider
issue.
dus. Dus tem voor.
Woordvoerder:
Het maakt uit wat je stijl is en hoe je je bestuur uitvoert dus stem
voor.
Stemming:

Aangenomen. 10 voor, 1 tegen

AMAR17
Onderwerp:

Not all hail to the chief

Dictum
Woordvoerder:

Thijs: Schrap en vervang door het hele bestuur. Anders heeft de
voorzitter te veel macht en kan in zijn/haar eentje iemand benoemen.
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Voor

Neutraal

Tegen

Ruben: Niet iedereen is Annelies: Welke voorzitter gaat een
Chris Dam dus stem voor, lid aanstellen alleen voor een
voor een democratisch
stemming.
bestuur.
Woordvoerder:

Stemming:

Het gaat om het ad-interim aanstellen. Daar kunnen wij als AAV niks
over zeggen. Plus dat het bestuur verantwoordelijkheid moet delen.
Stel een penningmeester gaat er vandoor met de schatkist, wie is dan
verantwoordelijk?
Aangenomen, 9 voor, 3 tegen

AMAR18
Onderwerp:

Wie doet wat?

Dictum
Woordvoerder:

Thijs

Voor

Neutraal

Tegen
Jeffrey: We moeten niet dicteren
wat het politiek team gaat doen
in het AR.
Ruben: Wat is de meerwaarde
van het vastleggen?

Woordvoerder:

Stemming:

Een orgaan als het Politiek Team zonder doel is heel vaag. Zonder de
taakstelling vast te leggen kan zelfs een paintballteam een politiek
team worden genoemd. Dus maak het duidelijker.
Verworpen. 5 voor, 7 tegen.
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ORG01
Onderwerp:

Een nieuwe tijd, een nieuw elan!

Dictum
Woordvoerder:

Voor

Liselot: Boris IJland kent niemand meer. We moeten hier een Steve
Bertensprijs van maken om Steve hier in de afdeling te houden. Hij
zal de prijs namelijk steeds zelf moeten uitreiken.
Neutraal
Tegen

Annelies: Bestuur is voor,
mits beeldje gelijk blijft,
we wijzigen dan het
plaatje.

Mathijs: Sympathiek voorstel,
maar over 5 jaar is weer de
vraag: wie is Steve? Door Boris
IJland te blijven gebruiken
houden we vast aan de mythe.

Ruben: Steve heeft vele
namen. Borrelkoning,
aandrijver, verbinder. We
moeten de hele afdeling
naar hem noemen. De hele
vereniging zelfs. Laten we
bij het beeldje beginnen.
Eva (D66): Boris IJlandmythe was top, goed om
op te volgen met een
nieuwe mythe.
Woordvoerder:

Stemming:

Het idee is om hetzelfde beeldje te gebruiken. Na 8 jaar is het plaatje
vol, dus dan kunnen we kijken of we de naam weer veranderen..
Aangenomen, 11 voor, 2 tegen

W.V.T.T.K.
n.v.t.

Rondvraag
Wie is JD’er van de maand? Liselot

Sluiting
AAV gesloten om 22:58 door Steve.
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