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Opening
Mieke heet de aanwezigen welkom om 14:10
CVZ: Danny Hoogstad per acclamatie benoemd
SNC: Thomas Wielders en Heine ten Hoeve per acclamatie benoemd
Danny opent de vergadering om 14:15
Agenda
De agenda wordt per acclamatie aangenomen.
Moties kunnen tot aan de pauze worden ingediend.
Notulen
De notulen van [voorgaande ALV] worden per acclamatie aangenomen.

Bestuursverantwoording
Mieke: Ik ga kort even kort iets vertellen en daarna is er de mogelijkheid tot vragen stellen. We
zijn nu een half jaar verder sinds de verkiezingen. Er is veel gebeurd deafgelopen maanden.
Campagne, nieuwe ledenavond. We hebben de afgelopen maanden gefocust op continuïteit,
door elke week toffe activiteiten neer te zetten. Via social media promotie gevoerd. Alle nieuwe
leden gebeld, wat ook tot nieuwe actieve leden heeft geleid. We willen ons nu weer gaan
focussen op de oude borrelsfeer. Volgende week zijn we geen bestuur meer, maar we willen wel
zoveel mogelijk leden meenemen naar het congres.
Steve Bertens: Een van de belangrijkste verandering is het afschaffen van de commissies. Hoe
ervaren jullie die verandering?
Mieke de Wit: Vanuit het bestuur is het qua overzicht beter. Je kunt meer dingen bij jezelf
houden. Vanuit bestuur gezien prettig, maar teams lopen nog niet zo goed als we zouden
willen. Misschien moeten we toch meer naar een verenigingsavond in plaats van een
teamavond. Daar moet aandacht aan worden besteed.
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Stijn: We hebben vooral gefocust op nieuwe leden om weer wat body te krijgen. We hadden van
tevoren ook gewoon de mensen niet om ze te vullen.
Tom Brouwers: Lastige opgave. Best netjes gedaan. Keuzes gemaakt en niet alles kunnen
bereiken. Waar staat de afdeling op een schaal van 0 tot 100?
Mieke: Qua leden begint het weer wat op te bouwen. Grotere activiteiten zijn nu mogelijk. Eerst
de ledenbasis uitbreiden en de volgende stap is om de teams te vullen. Gezelligheid terug.
Percentage: 60-70. Er is nog ruimte voor verbetering.
Arend Radius: Jullie stoppen allemaal. Dat is wel eens lastig. Hoe willen jullie overdracht
vormgeven?
Mieke: We willen in ieder geval tot september ondersteunen en adviseren. Ook hebben we
allemaal een overdrachtsdocument gemaakt.
Arend: Vonden jullie het leuk? Worden jullie actief mastodont?
Mieke: Drie van ons waren al eens eerder mastodont. Ik vond het leuk, maar soms wel zwaar.
Gezelligheid binnen het bestuur is wel nodig geweest om het leuk te houden.
Mitchel: Complimenten! Ik ben trots op de landelijke zichtbaarheid van de afdeling. Hoe gaan
jullie dat behouden?
Mieke: Samenreisevent voor het congres. Bingo maken met acties en mensen stimuleren om
naar landelijke weekends te gaan. Beetje positieve verhalen vertellen over landelijke activiteiten
helpt ook.
Marjet van Loo: Ik hoorde dat er door wijzigingen van facebook één en ander is veranderd qua
groep en pagina.
Liselot: Dat is een beetje moeilijk inderdaad. Inderdaad interessant om naar te kijken.
Marjet: Ik heb minder meldingen gekregen.
Liselot: Inderdaad goed om naar te kijken.
Mitchel: Waar komt je liefde voor katten vandaan?
Liseot: Ik vind dat de JD Brabant wel een kat als mascotte kan gebruiken.
Mitchel: Hoe vond je het in het bestuur met deze mensen?
Stijn: Eerst even wennen, maar ik voelde me al snel welkom. Hecht groepje. Gezellig bestuur.
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Mitchel: Welke van je competenties heb je het meest ontwikkeld?
Stijn: Netwerken en ledenbinding.
Arend: Op welke activiteiten ben je trots?
Stijn: Nieuwe Ledenavond (Mieke: er waren er 12). Ook het formatiespel vond ik heel leuk.
Kwamen nieuwe mensen op af. Heel gezellig. Excursie naar ASML vond ik ook heel leuk.
Michiel van der Linden: Hebben jullie nog contact met de andere nieuwe leden die op de
nieuwe ledenavond waren?
Stijn: Bij de teamavond zijn weer een paar nieuwe leden teruggekomen. Blijkbaar blijft toch iets
hangen. Daarna van plan om over een maand/anderhalve maand nog eens een mailtje te sturen
met een uitnodiging.
Bram de Rouwer: Balans vinden tussen momenten en locatie.
Stijn: Je spreekt over ledenbinding. Leden moeten wel bereid zijn om even een uurtje of half
uurtje te reizen. Belangrijk om goede activiteiten te organiseren.
Ruben van den Bulck: We hebben nu een nieuwe structuur. Leidt dat tot minder stadsbinding?
Hebben jullie erover nagedacht om bepaalde steden een soort binding te proberen te creëren
met leden die in een bepaalde stad wonen? Dat zou bijvoorbeeld kunnen door een appgroep.
Stijn: In Eindhoven hebben we wel nog zo'n appgroepje. Daardoor blijft het wel een beetje
leven. Goed om te kijken op je per stad zo'n appgroep kunt creëren.
Mieke: Je krijgt daardoor wel weer minder discussie in de hoofdappgroep. Ik zou daar
terughoudend in zijn. We streven ernaar om één afdeling te zijn.
Michiel van der Linden: Toen jullie begonnen in december had de afdeling een dipje. Kan niet
altijd makkelijk zijn geweest. Ik wil jullie enorm bedanken.

Financieel blok
Michiel: Het tweede gedeelte van de afdracht is gekomen. We hebben nu ongeveer 2000 euro
op de rekening staan. Opvallende zaken: De 700 euro voor het bestuursweekend is voor het
hele jaar. Daar zijn we al overheen, ook al is 326 euro ervan door het bestuur zelf betaald.
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Mieke: Er is een nieuw boekhoudsysteem. Dat is soms nog even puzzelen. Lijkt soms niet
helemaal te kloppen.
Mitchel: Waarom is er op 700 euro begroot als je 800 euro krijgt?
Michiel: Volgens mij is dat pas later verhoogd. We hebben nu ook ongeveer 400 euro
uitgegeven. Er staan bitterballen op de jaarrekening. We hebben al een keer uienringen gehad
om rekening te houden met vegetariërs.
Arend: Activiteiten algemeen is maar heel weinig aan uitgegeven?
Michiel: Ik weet niet waarom dat zo hoog is begroot. Het zijn eigenlijk alleen sprekerscadeautjes.
Arend: Jammer dat er zo weinig is uitgegeven.
Michiel: Vorig jaar 900 hadden we euro over. Er komt nog een bbq en een kerstdiner, maar dit is
wel iets waar het bestuur naar moet kijken.
Arend: Als je een nieuwe begroting maakt, schrijf ook uit wat je precies wil doen.
Boekhoudposten als 'algemeen' worden vaak niet uitgegeven.
Michiel van der Linden: Grotere actitviteit?
Michiel: Hebben we wel naar gekeken. Je wil niet dat een grote spreker voor een groep van 10
man staat.
Tom Brouwers: Er is niks aan scholing uitgegeven.
Michiel: Steve en Michiel hebben ons wel geschoold, maar die kosten niet meer dan een
sprekerscadeautje.
Joery: Niks uitgegeven aan politiek team.
Michiel: Zit nog in de opstartfase. Daar is nog geen geld aan uitgegeven.
Mieke: We hebben ook acties gevoerd, maar dat kwam nog uit campagnebudget van Landelijk.
Kasco: Ruben: Er is één bonnetje van 13,80 kwijt. We kunnen wel controleren dat het een
legitieme uitgave was. Geen gekke dingen gevonden als Kasco. Michiel heeft ons goed
uitgelegd hoe het boekhoudsysteem werkt. De Kasco zou in het vervolg uitgenodigd willen
worden voor AAV's.

Organisatorisch blok
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Danny legt de procedure uit.
ORG01
Mieke: Ik heb deze ingediend omdat mogelijk leden van het volgende bestuur niet op
woensdag kunnen. Organimo om te kijken of er draagvlak is.
Mitchel: Voor. Heb gemerkt dat bestuurlijke vrijheid fijn is. Maar kies wel per half jaar een vaste
dag.
Michiel: Eens met Mitchel. Ik zou het meer loslaten.
Ruben: Vrijheid is blijheid, maar het voordeel is wel dat ik nu op woensdag mijn avond vrijhoudt.
Als je een andere dag kiest, vroeg aankodigen.
Thijs: Goed plan.
Mieke: In het voorstel staat nu daarom inderdaad ook dat het om een andere vaste dag gaat.
Jullie punten zijn tegenstrijdig, dus ik kan niet aan beide tegemoet komen.
ORG01 unaniem aangenomen.
ORG02
Mieke: In Rotterdam gaan ze de facebookgroep verwijderen. Snap ik wel. Een groep heeft
weinig voordelen boven de pagina en whatsapp. Best wel verwarrend om het allebei te hebben.
Ook voor nieuwe leden overzichtelijker.
Stijn: Ook voor mij verwarrend om beide te hebben. Ik sluit me er helemaal bij aan.
Overzichtelijker.
Mathijs: Ik krijg het idee dat men de insteek van een facebookgroep uit het oog is verloren. In
hoeverre is de facebookgroep niet ook de plek voor een beetje chitchat? Dat wil ik even
meegeven.
Mitchel: Ik ben niet tegen een groep, maar een pagina én een groep is gewoon irritant. Als je
iets in een groep plaatst als bestuur, kan dat alleen op persoonlijke titel.
Arend: Wat is er dan zo kut aan die groep?
Stijn: Meerdere kanalen met dezelfde functie is gewoon vervelend.
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Mieke: Pagina is aantrekkelijker voor nieuwe leden. Ook zitten er veel mensen in de groep die
toch niet meer actief zijn. Vroeger kon je alle leden uitnodigen uit de groep, maar dat kan niet
meer.
Ruben: Ik ben ook helemaal voor. Gisteravond een uurtje gamen en al meer dan honderd
reacties in de whatsappgroep. Ik krijg als lid ook dingen drie keer. Overbodig. Stem voor.
Mieke: Daar wil ik me bij aansluiten.
ORG02 met overweldigende meerderheid aangenomen.
Danny schorst de vergadering voor 10 minuten.

Verkiezingsblok
Kandidaten Kasco:
Marijn Kijff: Half jaar de kasco in. Ervaring als penningmeester. Kan goede bijdrage leveren.
Ruben: Ik ken je als een integere penningmeester. Hoe ga je die kwaliteiten inzetten als kasco?
Marijn: Benaderen voor advies. Bij controle alles goed nalopen.
Mieke: Waarom ga je niet voor een jaar?
Marijn: Wil ik nog even openlaten. Weet nog niet wat ik over een half jaar wil doen.
Thijs: Hoe sta je tegenover geld voor bitterballen?
Marijn: Kan wel. We hebben genoeg geld.

Peet Wijnen. Peet is niet aanwezig, maar heeft een filmpje.

Kandidaten Afdelingsbestuur:
Voorzitter Michiel Ruland.
Half jaar geleden stond ik hier als kandidaat penningmeester. Mieke wilde wel voor voorzitter
gaan. Eerlijk bekennen dat penningmeester niet mijn ding is. Ik krijg geen natte droom van
cijfers. Ik kan woensdag niet, dus voorstander van organimo. Continuïteit bewaren. Twee nieuwe
leden als kandidaat. Goed zomeroffensief neerzetten. Belronde was positief. Goed om dat door
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te zetten. In Limburg was 'de grote activiteit' mijn paradepaardje. Dat wil ik hier ook doen. Hele
zomervakantie om dat te plannen. Tot slot over de binding: Gezelligheid behouden en verder
uitbreiden. Ik wil graag IC-punten invoeren. Dat zijn een soort aanwezigheidspunten die je krijgt
als je aanwezig bent in een andere stad, maar ook als je bijvoorbeeld zoent met een lid. Leden
met de meeste punten krijgen aan het eind een prijs
Mitchel: Chill dat je je kandideert. Als voorzitter moet je mensen die niks doen achter de broek
aan zitten. Hoe ga je dat doen?
Michiel: Ik vond dat eerder best wel moeilijk, maar dat heb ik wel geleerd. De verhoudingen zijn
ook wel anders nu, omdat ik nu niet de jongste of minst ervaren was. Ook in het bestuur van
Limburg geleerd.
Tom: In je bestuursverantwoording was je best wel kritisch op jezelf. Hoe zorg je ervoor dat je
niet te veel hooi op je vork neemt.
Michiel: Zelfkritiek omdat ik perfectionistisch ben. Hooi op vork nemen kan wel een probleem
zijn. Overleggen en afstemmen met het bestuur.
Secretaris Mathijs van der Loo
Ik ga me niet helemaal voorstellen, maar zoals jullie weten ben ik pas kort lid van de JD. Ben
club wel erg gaan waarderen. Wil me er graag voor inspannen. Ben penningmeester van
studentenvereniging geweest. Secretaris past beter bij me. Kan me ook communicatief
ontwikkelen. Ik wil me toeleggen om hier en daar te innoveren. Nieuwe website vormgeven.
Zorgen dat die recht doet aan de afdeling.
Ruben: Supertof dat je je gekandideerd hebt. Standaardtaken goed invullen. Hoe zie je die?
Mathijs: Gewoon goed doen en met regelmaat. Gaat niet ondersneeuwen.
Arend Radius: Is Rosmalen niet ver?
Mathijs: Hoop binnen een half jaar in Den Bosch te wonen. Het heeft een treinstation. Ben wel
mobiel.
Arend: Waarom geen penningmeester?
Mathijs: Ben al een keer eerder penningmeester geweest, maar ik wil hier nog wat van leren.
Mitchel: Hoe sta je tegenover bellen van nieuwe leden?
Mathijs: Leuk!
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Marjet: Hoe georganiseerd werk je?
Mathijs: Als structuur ontbreekt wordt het chaotisch. Ben gebaat bij een gestructureerde
werksituatie.

Penningmeester Joery de Vos
Ik ben 22 jaar, studeer in Den Bosch. Ik vond penningmeester een logische keuze, maar ik wil
ook actiever worden bij de JD. Lijkt me leuk om financiële middelen zó in te zetten dat we er
zoveel mogelijk mooie dingen mee kunnen doen.
Ruben: Heb je ervaring als penningmeester?
Joery: Nee, maar ik ben secretaris geweest bij een andere stichting. Bij die stichting hadden we
een omzet van 100.000 euro per jaar en daar heb ik wel wat van meegekregen.
Mieke: Hoe zie je de relatie met de Kasco?
Joery: Constructief, om advies vragen en mij controleren.
Marjet: Ga je je actief inzetten om meer geld uit te geven?
Joery: Ja, dat is wel belangrijk. Aan het begin van ons half jaar planning maken voor grote
activiteiten.
Marjet: Heb je ook buiten het penningmeesterschap plannen?
Joery: Nieuwe leden werven. Oriënteren binnen de vereniging.

Algemeen Bestuurslid Stijn Wenders
Jullie kennen me als bestuurslid organisatie. Ik wil een stapje terug doen. Ga verhuizen naar
Delft. Nieuwe leden wat ervaring overdragen. Ik zou me graag met voorzitterskandidaat willen
inzetten voor een grote activiteit.
Ruben: Ga je de rol van "persoonlijke ledenbinding" ook in het volgende bestuur op je nemen?
Stijn: Ligt eraan of je daar punten mee kunt verdienen.
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Algemeen Bestuurslid Linda Mooren
Veel van jullie kennen me niet. Ik studeer bestuurskunde in Den Bosch. Even gekeken hoeveel
tijd ik heb en wat men van me verwacht. Lijkt me leuk om te doen.
Denise van Dalen: Leuk dat je je kandideert. Je springt er nu zo in. Heb je al ideeën wat je wil
doen?
Linda: Ik heb wel ervaring bij andere besturen. Plannen komen nog en ik wil ook in overleg met
het bestuur bespreken wat de ambities zijn.
Denise: Hoe belangrijk vind je leden betrekken?
Linda: Heel belangrijk. Je spreekt namens je achterban.

Algemeen Bestuurslid Ruben van den Bulck
Ook ik wist een uur geleden nog niet dat ik in het bestuur wilde. Ik had niet zo veel zin in nog
een jaar in de functie die ik eerder had. Daarom gekandideerd voor Algemeen bestuurslid. Je
kunt ook in een nieuw bestuur nieuwe dingen leren. Nieuwe mensen. Kennis overdragen. Heb
politiek gedaan. Mensen ondersteunen met moties schrijven. Naar PP kijken.
Arend Radius: Er zijn twee kandidaten voor algemeen bestuurslid en er zijn twee 'lege'
bestuursfuncties.
Ruben: Promotie en organisatie staan open. Leek me niet verstandig om een 'hele'
bestuursfunctie op te pakken. Had in de vorige periode regelmatig taken die ik niet leuk vond.
Als mijn voornaamste taken dingen zijn die bij me passen, neemt motivatie af.
Marjet: Ik hoop dat er goede afstemming komt. Soms moeten dingen gebeuren die niet leuk
zijn.
Ruben: Ben ik met je eens. Maar de openstaande functies zijn niet mijn ding.
Marjet: Heb je er zin in?
Ruben: Ja! Toen ik gevraagd werd, besefte ik ook dat het een hele leuke tijd was. Ook als ik zie
wie zich gekandideerd hebben, lijkt het me een gezellig bestuur. Het is een mooie afdeling.
Tom: Zou je dingen kunnen noemen die je op het gebied van promotie en organisatie wel leuk
vindt?
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Ruben: Politieke kennis over moties schrijven gebruiken om mensen te motiveren.
Organisatorisch vind ik activiteiten regelen niet leuk vind, maar politieke avonden op een
politieke AAV vind ik wel leuk.
Liselot: Hoe zie je de rol van de teamavond?
Ruben: Ik vond het tof om met een biertje te lullen over politiek. Nu was er een agenda en een
doel. Ik ben meer voorstander van een discussie in een huiskamersfeer.

Uitreiking Boris IJlandtrofee
Steve Bertens: De Boris IJlandtrofee is uitgereikt aan Michiel van der Linden.

Verkiezingsuitslag
Functie
VZ
AS
PM
Politiek
AB
AB
Kasco
Kasco

Naam
Michiel Ruland
Mathijs van der
Loo
Joery de Vos
Linda Mooren
Stijn Wenders
Ruben van den
Bulck
Peet Wijnen
Marijn Kijff

totaal
17
17

voor
14
17

tegen
1
0

blanco
2
0

16
17
16
17

16
16
15
16

0
0
0
0

0
1
1
1

17
18

17
18

0
0

0
0

Rondvraag
Mieke: Cadeautjes voor alle bestuursgenootjes.
Mieke: Voor iedereen die naar het congres gaat, meld je allemaal aan voor 'Met Brabant naar
het zomercongres!'.

Sluiting
Danny sluit de AAV om 16:57
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