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Voorwoord door Chris Dams
Congres,
Bijna een jaar geleden kozen jullie mij voor de eerste keer tot
voorzitter. Het was op ons congres in den Bosch. Dáár begon het.
Dáár begon het avontuur. Dáár stapte ik het podium op. En
vandaag, vandaag eindigt het. Hier op ons congres in Den Bosch
stap ik van het podium af. Ik heb zojuist het LB laten weten dat ik
afscheid neem van het regiobestuur. En op dezelfde dag kiezen
jullie en nieuwe voorzitter. Het is tijd voor een nieuwe generatie.
Chris P.

Agenda AAV
12:00 Inloop
12:03

12:05

Opening door Chris Dams
- Benoemen technisch voorzitter en stem- en notulencommissie
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen vorige AAV’s (09-06-2018, 18-12-2018)
Begroting 2019

12:15

Bestuursblok
- Vragen aan het bestuur
- Beantwoording schriftelijk vragen

12:25

Presentatie verkiesbaren

12:30

Politiek blok
- Amendementen

12:50

Pauze + opening stemdoos

13:05

Vervolg politiek blok
- Politieke moties

13:25

Inhoudelijk blok
- Organimo’s
- Nieuw AR

13:50

uitslag stemming

13:55

Rondvraag en sluiting + bedankjes aan bestuur en TV/SNC

Bestuursverantwoording
Chris Dams – voorzitter
Een jaar geleden had ik 2 dingen die ik graag wilde bereiken. Ik wilde graag dat oude leden weer wat
meer actief zouden worden en ik wilde graag zorgen voor wat meer structuur in de afdeling.
Op het moment dat we een jaar geleden begonnen was het een grote chaos. Er was geen sprake van
een overdracht, binnen een week was het meest ervaren bestuurslid opgestapt, het bestuur werd
gevormd door mensen die er alleen in zitten omdat er anders geen bestuur zou zijn, het LB had een
hekel aan ons, de banden met D66 waren niet top en het voltallige oude bestuur kwam niet meer bij
activiteiten opdagen.
Het was een erg grote klus om met al deze factoren een fatsoenlijk jaar ervan te maken en
bovendien te proberen om alles te verbeteren. Mijn tactiek was om gewoon proberen het maximale
uit iedereen te halen en te kijken waar dan het schip zou stranden.
Ik vind dat iedereen in het bestuur echt een grote pluim verdiend voor wat zij het afgelopen jaar
gedaan hebben. Je moet beseffen dat het allemaal vrijwilligers zijn, en vrijwel niemand, behalve
ikzelf , heeft politieke ambities. De intrinsieke motivatie miste dus gewoon, iedereen had fulltime
werk of stage, mensen wisselden van baan, gingen verhuizen en voor de meeste mensen kwam de JD
gewoon niet in de top 3 voor qua belangrijkheid.
Als je de besturen vergelijkt dan is het verschil met voorgaande besturen qua bezetting gewoon erg
groot. Daar zaten mensen in die echt politieke ambities hadden en intrinsieke motivatie hadden. De
leden van die besturen schrijven nu mee aan resoluties, zijn portefeuillehouders binnen de JD of
hebben zelfs in het LB gezeten. Zij zijn nu voorzitter of zitten in het bestuur van een D66 afdeling,
zijn commissielid, raadslid, of kandidaat voor de PS. De meeste mensen die afgelopen jaar in het
bestuur zaten, deden dat vooral voor de gezelligheid, omdat er niemand anders was of omdat ze
gewoon graag wat wilde doen voor de JD. Je kunt van deze mensen niet hetzelfde vragen als van
mensen die de JD op 1,2 en 3 hebben staan in hun leven.
Als je dan bedenkt dat er elke week een activiteit gepland stond waar bijna altijd het volledige
bestuur aanwezig was, mensen altijd enthousiast werden onthaald, de financiën op orde zijn, er een
zomeroffensief was geregeld, we hebben gedemonstreerd voor de vliegtaks en er een jongeren
manifest is gemaakt in Tilburg dan denk ik dat iedereen gewoon echt een compliment verdiend.
Daarnaast hebben we het congres binnengehaald en een twinning georganiseerd dankzij de hulp van
de leden Peet, Eliana, Liselot en Michiel.
Als ik terugkijk op de activiteiten dan vind ik ze goed gevarieerd en interessant geweest. De
lijsttrekkers kandidaten voor het EP zijn langsgekomen, er zijn meerdere debat- en discussieavonden
georganiseerd over maatschappelijke onderwerpen zoals vaccinatie of acceptatie van diversiteit in de
samenleving. Er zijn debattrainingen, borrels, motie schrijfavonden en zelfs een avond met Femdem
langskomen.
De banden met D66 Tilburg en Eindhoven zijn weer goed. We hebben mee geholpen met flyeren in
Tilburg en Eindhoven, op de bbq in het begin van het seizoen was D66 Tilburg aanwezig, bij borrels in
Tilburg komt er een raadslid langs en een activiteit in Eindhoven is georganiseerd door een raadslid
daar.
Dankzij het jongeren manifest en meet-ups daarna zijn de banden met andere PJO’s goed
aangehaald.

Door te gaan notuleren bij JD afdelingen door het hele land heen, actief geweest te zijn tijdens
landelijke activiteiten en ook activiteiten van andere afdelingen te bezoeken zijn de banden met
andere afdelingen en zelfs met het LB goed. Getuigende hiervan is dat er bij de cantus begin
december afvaardigingen waren van 2 andere PJO’s, 6 verschillende regiobesturen en het LB.
We hebben de overdracht verbeterd door als bestuur nog een maand lang onofficieel door te gaan
zodat het nieuwe bestuur geen activiteiten hoeft te plannen en rustig alles kan overnemen.
Ook ligt er een plan om de JD Brabant structureel te verbeteren. Het plan is om terug te gaan naar 1
of maximaal 2 steden, om vanuit daar weer alles op te bouwen. Ook zijn de functieprofielen
bijgesteld waardoor deze een stuk duidelijker en eerlijk zijn geworden.
Ik ben zelf helaas vanaf eind november ziek geworden, ik heb een heftige burn-out gekregen en ben
vanaf december niet meer bij activiteiten geweest. Ik kan hierdoor jammer genoeg ook niet nog een
half jaar doorgaan. Ik heb nog mijn best gedaan, terwijl ik ziek was, om een nieuw bestuur te
formeren maar helaas is dat niet gelukt. Voor mijn gevoel heb ik alle voorwaarden gecreëerd om een
nieuw bestuur succesvol en zonder ellende te kunnen laten functioneren. Het is echt zonde, want er
ligt nu echt een goede basis. Ik vind het echt erg kut dat al het vele werk wat ik erin heb gestoken
voor niks is geweest, maar het is niet anders. Erg jammer dat er niet wat mensen zijn opgestaan maar
misschien is een tijdje geen bestuur en vanaf daar weer rustig opbouwen uiteindelijk wel het beste
voor de afdeling.
Kusjes,
Chris

Wesley van der Heijden - secretaris
Lieve leden, een half jaar geleden trad ik toe tot dit bestuur. Zij waren al druk bezig en ik stroomde
als nieuwe binnen. Ik had al snel mijn draai gevonden. De functie van secretaris is er een die ik in
eerste instantie niet zelf wilde. Maar hij past me wel erg goed. Veel regelen, maar ook iedere maand
een mooie nieuwsbrief in elkaar draaien. Dat zijn de leuke dingen. Maar ook nieuwe leden bellen en
kijken of ik ze kan activeren. Daarnaast kan ik mezelf nog wel eens voor mijn kop slaan. Want ik had
bedacht dat ik de nieuwsbrief van de AS even wilde doorscrollen en toen kwam ik het mailtje over
het congres tegen. Maar we zaten al tegen de deadline van het bid en toch bracht ik het in in een BV.
We weten allemaal hoe het liep, samen met een club JD’ers hebben we de eerste versie geschreven.
Vervolgens heb ik in de zomervakantie met Eliana en Peet nog heel wat uur gestoken in het
aanpassen van het bid. Maar we kregen het congres en we zitten al bijna in februari en dan hoop ik
jullie allemaal te zien. Maar één ding heb ik wel geleerd, dat is namelijk dat een bestuursfunctie en
een congresteam geen goede combi is. Ik merk aan mezelf dat ik de laatste tijd mijn bestuursfunctie
verwaarloos en dat ik niet alle tijd en aandacht kan besteden aan het congresteam terwijl ik dat wel
graag doe. Enkele voorbeelden waar ik dus wat minder trots op ben: het late verzenden van het
congresboek, het te laat versturen van nieuwsbrieven. Maar gelukkig zijn er ook dingen waar ik wel
trots op ben: het contact onderhouden met andere afdelingen, SNC’en bijvoorbeeld bij die
afdelingen, maar ook Brabant positiever profileren.
Het was me het half jaartje wel. Ik had graag nog een vervolg gegeven aan dit half jaar, maar ik merk
dat ik mezelf voorbij ben gelopen het afgelopen half jaar. Naast 40 uur werken is het namelijk best
een aanslag op je. Graag had ik de afdeling achtergelaten met een volledig bestuur, eentje die de
energie heeft om de afdeling naar een hoger plan te trekken. Maar dat is helaas niet zo en dat reken
ik ook mezelf aan. Mocht je nog meer willen weten dan ik hier schreef, ben dan lekker zuur tijdens
het bestuursblok.
Veel liefs,

Wesley

Merijn Celie – Penningmeester
Een jaar geleden heb ik besloten mijzelf kandidaat te stellen als penningmeester voor de Jonge
Democraten Brabant. Het leek mij een leuke ervaring, en wat bleek, dat was het ook. Gedurende het
jaar hebben we als bestuur succesvolle en minder succesvolle tijden meegemaakt, maar desondanks
hebben we het hele jaar mooie tijden meegemaakt. Ik heb geleerd in mijn functie dat de gemiddelde
Brabander ten alle tijden snakt naar de bitterbal. Het is dan ook altijd weer een strijd om de lust naar
bitterballen te tomen om de begroting niet in gevaar te laten komen.
Samen met mijn bestuursgenoten hebben we een aantal mooie dingen neer kunnen zetten. De bbq,
zomeroffensief, 2 cantussen om maar iets te noemen, en daar mogen we dan ook trots op zijn.
Na een jaar bonnetjes kopiëren, declaraties betalen en op de centjes letten, is ook voor mij het einde
gekomen als bestuurslid. De financiën staan er nog goed bij, het boekjaar zit er op, en er begint weer
een nieuw jaar met nieuwe kansen voor een nieuwe penningmeester.
Graag wou ik de kasco bedanken voor hun input het afgelopen jaar, alsmede mijn bestuursgenoten
voor de leuke tijd en Michiel voor zijn lange twinning berekeningen.
Houdoe en bedankt.

Linda Mooren – bestuurslid pers en politiek
Het is inmiddels weer een half jaar geleden dat ik ervoor gekozen heb om mijzelf beschikbaar te
stellen als bestuurslid Pers en Politiek. Deze keuze was niet meteen gemaakt, zoals de meeste van
jullie weten. Omdat het huidige bestuur anders met vier man zou zijn heb ik de keuze gemaakt om
een half jaar door te gaan en het bestuur te versterken.
In het begin van mijn bestuursperiode heb ik geregeld dat wij als JD bij “het vliegtuigprotest”
aanwezig waren met spandoeken en tasjes met slogans erop. De bedoeling was dat ook de andere
steden mee zouden doen, maar helaas was dat door communicatie niet meer mogelijk.
Verder ben ik ook bij een aantal brainstormsessies en overleggen over het Tilburgs Jongerenmanifest
aanwezig geweest, maar dit heeft dat nog niet tot concrete acties geleidt.
Helaas werd het voor mij steeds lastiger om actief te blijven en mijn functie goed te vervullen. Ik heb
onderschat hoeveel tijd ik beschikbaar zou hebben deze periode. Daardoor ben ik de afgelopen
maanden helaas niet actief genoeg geweest naar mijn mening.
Dit zorgt ervoor dat ik dit keer de keuze maak om mij niet beschikbaar te stellen voor komend
halfjaar. Ik heb ontzettend veel geleerd en het naar mijn zin gehad binnen de afdeling, en zal daarom
zeker als lid nog eens langskomen.
Bedankt voor alle gezelligheid en politieke discussies!
Linda Mooren

Loes Klaren – bestuurslid promotie
Een halfjaar geleden ben ik voor een tweede termijn verkozen tot bestuurslid van de Jonge
Democraten Brabant. In mijn eerste termijn was ik verkozen tot algemeen bestuurslid, in mijn
tweede termijn tot secretaris promotie.
Ik ben de afgelopen tijd druk bezig geweest met mijn stage, hierdoor moest ik gestructureerd tijd vrij
maken voor mijn bestuurstaken. Ook hadden we een relatief klein bestuur, waardoor we de taken

onderling goed moesten verdelen. Dit is naar mijn mening in de meeste gevallen goed gelukt met
behulp van bestuurstrainingen.
Het afgelopen halfjaar was ik verantwoordelijk voor het promoten van activiteiten op de sociale
media en moest ik deze activiteiten onder de aandacht brengen van onze leden. Ook ben ik het
aanspreekpunt geweest voor nieuwe leden, zowel op activiteiten als daarbuiten. Wanneer zij vragen
hadden, konden ze contact met mij opnemen.
Verder heb ik de organisatie van het zomeroffensief op mij genomen. Ik heb een team om mij heen
verzameld en ben met hen langs de universiteiten en hogescholen in Brabant gegaan.
Ik ben tevreden over het verloop van het zomeroffensief. Met behulp van enthousiaste JD’ers heb ik
jongeren kennis laten maken met de Jonge Democraten Brabant. Een aantal van hen waren ook
zeker geïnteresseerd om een keer een kijkje te komen nemen bij een van onze activiteiten.
Ik had het afgelopen halfjaar graag nog een activiteit georganiseerd. Dit is mij echter helaas niet
gelukt. Een leermomentje is voor mij geweest dat ik dingen ruim van tevoren moet plannen, zodat ik
niet voor verrassingen kom te staan.
Vanaf volgende maand zal ik mijn functie van secretaris promotie neerleggen. Ik heb een onwijs
leerzame en bovenal leuke tijd beleefd als bestuurslid van de Jonge Democraten Brabant, zowel met
de leden als met mijn eigen bestuur. Natuurlijk zal ik nog gewoon verschijnen op nieuwe activiteiten
dus hopelijk tot snel!

Financiën
Uitleg bij de begroting door Merijn
Voor u ligt de begroting van de Jonge Democraten Brabant voor het jaar 2019. De begroting bevat
enkele vaste inkomsten posten als ook variabele inkomstenposten. Vast staat de subsidie op de
bestuurstraining en de afdracht. Variabel zijn de andere inkomsten posten. Dit jaar is er besloten om
niet de eigen bijdrage van de leden de begroten, omdat deze te variabel is. Het bestuur heeft ervaren
dat dit het lastig maakt om te zien hoeveel geld er daadwerkelijk vanuit de vereniging beschikbaar is
gesteld in de begroting voor een evenement. In totaal is er een lichte daling in inkomsten uit de
afdracht, vanwege de lagere afdracht voor de JD in totaal. Ook zijn de prosu’s verlaagd in verband met
de bezuinigingen.
Aan de uitgaven kant zien we over het geheel een aantal verlagingen die in lijn liggen met de
verlagingen bij de inkomsten. Een aantal posten zijn op een realistischer bedrag gezet, maar we
denken dat er toch genoeg ruimte is voor het opvolgende bestuur.
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Verkiezingsblok Bestuur
Algemeen Secretaris

Duur:

Naam

Annelies Becker

Woonplaats

Tilburg

Geboortedatum

17-06-1995

-Studie

Journalistiek

Nevenactiviteiten

Ballet, Studie, Horeca, fractie-ondersteuner D66 Brabant

Motivatie

Graag zou ik mij kandidaat stellen voor de ‘Algemeen bestuurslid’functie. Ik stem al jaren om D66 en ik wilde me dit jaar in de politiek
gaan ontwikkelen en inzetten. Jullie organisatie en standpunten
spreken mij ontzettend aan. Ook was er tijdens de eerste borrel
meteen een klik en ik heb inmiddels binnen de organisatie al aardig
wat sociale contacten opgebouwd. Het zou mij een genoegen zijn om
te groeien binnen en deel uit te maken van het bestuur. Wanneer ik
verkozen word, zal ik mijn uiterste best doen. Ik ben een zeer
gemotiveerde student en zal diezelfde werkethos meenemen naar
mijn taken voor de JD. Ik wil na mijn studie journalistiek een master
politicologie volgen en ik denk dat ik hier veel kan leren. Verder heb ik
enkele nevenactiviteiten, maar ik verzeker jullie dat ik vanaf heden bij
alle evenementen ga proberen te zijn.

Politiek Blok
Politieke Moties
PM

circulaire economie

Onderwerp:
Indieners:

Joris Sauvé

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Het momenteel lastig is om spullen in te leveren bij winkels als
tegemoetkoming voor de aanschaf van een nieuw product.

Overwegende dat

Er afspraken
worden gemaakt tussen winkeliers en de
leverancier/producenten voor het innemen van tweedehandse producten
en dat zij de klant tegemoet komen met een korting bij aanschaf van een
nieuw product om dit gedrag bij hen te stimuleren.

Spreekt uit dat

▪
▪

PM

Deze motie ter overweging genomen moet worden om zo bij te kunnen
dragen aan een circulaire economie.
Op deze manier wordt een circulaire economie gestimuleerd door
onderdelen van gebruikte producten her te gebruiken. en roepen we
grondstofuitputting een halt toe

Verduidelijking “na openen beperkt houdbaar” op verpakkingen

Onderwerp:
Indieners:

Joris Sauvé

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Het soms lastig in te schatten is hoe lang een product na openen houdbaar
blijft. Momenteel wordt dit uitgelegd met “na openen beperkt houdbaar”
maar het woord 'beperkt' is een breed begrip en niet in een tijdspad te uit
te drukken.

Overwegende dat

De landelijke overheid Fabrikanten/producenten verplicht duidelijkheid te
verschaffen over hoe lang een product na openen nog houdbaar is.

Spreekt uit dat

Deze motie ter overweging
voedselverspilling.

genomen

dient

te

worden

tegen

PM

Universeel Pick-up point

Onderwerp:
Indieners:

Joris Sauvé

Woordvoerder:

Joris Sauvé

Constaterende dat

Er diverse postordebedrijven verschillende afleverpunten hebben. Wat
maakt dat de klant toch vaak voor thuisbezorgen kiest omdat de onderlinge
afstanden tussen diverse pick-up points te groot zijn.

Overwegende dat

De overheid samen met de postordebedrijven moet gaan kijken naar de
mogelijkheden van universele pick-up points.

Spreekt uit dat

Deze motie ter overweging genomen moet worden om zo bij te kunnen
dragen aan de vermindering van C02-uitstoot als gevolg van
pakketbezorging aan de deur.

PM

Mislukt experiment

Onderwerp:

Kabinet België

Indieners:

Wesley van der Heijden

Woordvoerder:

Wesley van der Heijden

Constaterende dat

De Belgische regering totaal incompetent is. Het kabinet daar alweer
gevallen is.

Overwegende dat

De Belgische regering meer daadkracht toont dan het LB van de JD. We
de Belgen niet in hun hempie kunnen laten staan.

Spreekt uit dat

We Vlaanderen inlijven en het klein Brabant noemen.

Toelichting:

Meer Brabant is meer beter.

Organimo's
ORG

Meer geld is meer beter!

Onderwerp:

Financiën

Indieners:

Wesley van der Heijden

Woordvoerder:

Wesley van der Heijden

Constaterende dat

We een hoop geld tekort komen

Overwegende dat▪

We toch op een of andere manier meer geld moeten vergaren
We het domein jongedemocraten.nl hebben en het domein jd.nl

▪

Spreekt uit dat

Het LB in contact treedt met de keten JD sports. Hen het domein jd.nl te
koop aanbiedt voor een bedrag van ten minste.....

ORG

Brussel on fire

Onderwerp:

EP

Indieners:

Wesley van der Heijden

Woordvoerder:

Wesley van der Heijden

Constaterende dat

De LAC voor de lijst van het EP alleen maar op vriendjes in het veld heeft
gekozen.

Overwegende dat

Wij als partij voor kwaliteit zijn. Macht je na 3 termijnen EP naar het hoofd
stijgt. De geschiedenis uitwijst dat met wie Sophie ook samenwerkt ze altijd
ruzie krijgt, tenzij ze kussie kussie likkie likkie doet met haar
ondergeschikten.

Spreekt uit dat

Het LB treurnis uitspreekt over de broedermoord die gepleegd is door de
LAC bij het vaststellen van de conceptlijst voor het EP.

Toelichting:

Het lijkt me vrij duidelijk dat de gang van zaken, die ervoor gezorgd heeft
dat mathijs niet meer doorgaat een kwalijke zaak is. Sophie moet weg!!
#jesuismathijs

ORG

Geld, klinkt als een makkelijk woord, maar probeer er maar eens
verantwoord mee om te gaan.

Onderwerp:

Congresmoneyzzzzzz

Indieners:

Wesley van der Heijden

Woordvoerder:

Wesley van der Heijden

Constaterende dat

Hoe de begrotingsstructuur van de congresbids nu is opgezet, het voor
congresteams bijna onmogelijk is om een congres te organiseren in deze
tijd.

Overwegende dat

We wel congressen willen blijven organiseren.

Spreekt uit dat

We een budget voor een congres alleen vaststellen voor een vast bedrag
vanuit het LB. Een variabel bedrag wordt door het congresteam bepaald in
afstemming met het LB.

Toelichting:

Zo kan het congresteam beter inschatten wat ze aan inkomsten gaan
genereren. Het LB hoeft minder te sponsoren, leden gaan zelf wat meer
bijdragen.

Inhoudelijk
Nieuw AR
Gezien het feit dat we op het septembercongres er zo’n punt van maakten dat tegenwoordig alle
afdelingen verplicht zijn om een AR te hebben. Het LB toen zei dat het niet uitmaakt wat er in staat.
Leek het mij als secretaris van Brabant (want zuur), om een nieuw AR vast te stellen. Dat zien jullie
hieronder.

