Landelijk Bestuursvergadering Jonge Democraten 2019

Jonge Democraten
Bestuur Broer
bestuursvergadering
Datum & Tijd: 5-3-2020
Locatie: Lange Houtstraat 11
Aanwezig: Jasper Ensing [JE], Kyllian van der Put [KP], Marije Heerma [MH], Pim Cramer [PC],
Wimer Heemskerk [WH], Yvet Laan [YL]
Afwezig:
1. Opening
a. Vaststellen notulen vorige LBV’s
b. Vaststellen agenda
2. Mededelingen
a. Ledenaantal: 4435
b. KP: Morgen is er een borrel van de VJD. Wij zijn bij deze uitgenodigd
c. JE: Verzoek van Leiden-Haaglanden om jullie expliciet uit te nodigen voor de
randstadcantus.
d. Terugkoppeling : De avond bij Pakhuis de Zwijger over ‘liberale leegte was prima,
Annabel heeft hier niet een hele bijzondere bijdrage gedaan. Persstuk over de 30urige werkweek stond in het NRC afgelopen week. Nikki en Annabel hebben hier
vanochtend op radio 1 een debat over gehad met een VVD kamerlid. Er zitten nog
een paar persstukken voor onderwijs in de pijpleiding; (i) een over flexibilisering in
het onderwijs (vakken op verschillend niveau volgen) op het voortgezet en
vervolgonderwijs, (ii) een over hoe D66 weer dé onderwijspartij kan worden en (ii)
later deze maand nog een over speciaal onderwijs. Verder zijn we voornemens om
een motie in te dienen over de driejarige brugklas. Is men daarmee akkoord?
Annabel en Wimer gaan de inhoud van de motie kijken.
e. WH: Onduidelijk of de Brusselreis doorgaat i.v.m. coronavirus.
f. KP: Rekening is iets gegroeid t.o.v. vorige vergadering. Hebben ongeveer
10 duizend euro contributie ontvangen. Daarnaast ben ik bezig om diverse
rekeningen af te stoten en zo meer overzicht te krijgen
g. WH: Marije wat zijn de verdere plannen rondom het promoten van de nieuwe
ledendag? Kunnen wij hier nog iets in betekenen? MH: Annabel heeft de vraag
uitstaan naar voorzitters om zich alsnog aan te melden. En Jap en ik hadden
bedacht om de nieuwe leden van de afgelopen 3 maanden persoonlijk uit te
nodigen. Dit is nog niet overlegd met Yvet. De inschrijvingen zijn nog twee weken
open. Lijkt me ook een goed idee om hier deze week nog een bedrag in te
investeren voor op Insta.
1. Ingekomen post
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MH: Internationale klimaatstaking 3 april is een vrijdag. Willen we die doorzetten
naar Utrecht? WH: Zet maar door naar Utrecht. AB: Ik wil er wel bij zijn.
2. Financiën
3. Agendapunten
4. W.V.T.T.K.
5. Rondvraag
6. Afsluiting

A. Agendapunten
01

Microfoon en statief

Indiener

Marije Heerma

Status

Ter overleg

Inleiding

De kasco moet er ook een mening over vormen. Vandaar
dat ik het nu op de agenda zet. Er zit voldoende geld in
het promopotje om dit te kunnen aanschaffen. In totaal
gaat het om een bedrag van 98 euro.

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten

Aan de KasCo voorleggen. Ik denk dat iedereen hier het een
goed plan vind om een normale microfoon te fixen.
Conclusie is dat Kyllian het doorzet naar de KasCo.

02

Sociale mediacampagne

Indiener

Yvet Laan

Status

Ter overleg

Inleiding

Ik zou graag met de promotie van Instagram willen
beginnen in overleg met het campagneteam. Ik geloof
hier meer in dan een marktkraam tijdens een
zomeroffensief. Ik zou hier graag over in discussie willen
gaan hoeveel geld we daar vrij voor kunnen maken.
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Vragen/opmerkingen/mogelijke Hier staat volgens mij geld voor inbegroot onder de
besluiten
deelpost ‘overig’. Klopt dat Kyllian?

Verder het verzoek goed bij te houden wat de effecten
van de promotie. Niet dat de data die Insta biedt een
toereikend beeld geeft, maar goed om vragen van leden
met iets te kunnen beantwoorden.
We hebben in het begin van het jaar afgesproken dat we
hier geld vrij voor willen maken, maar wel moeten
onderzoeken hoe dit precies werkt/hoe duur dit is.
Besluiten

Marije gaat uitwerken om hoeveel geld het gaat en dan
met Kyllian overleggen.

03

Overijssel

Indiener

Kyllian van der Put/Annabel Broer

Status

Ter overleg

Inleiding

De penningmeester geeft aan dat hij druk bezig is
geweest met de jaarrekening en weinig houvast had om
aan de begroting te beginnen. Zondag bleek de
begroting af te zijn en in de basis goedgekeurd zijn door
de KasCo. Kyllian neemt nog contact met ze op.
Keuze-opties:
1. Overijssel het gehele voorgenomen bedrag uitkeren
2. Overijssel enkel geld toekennen voor de activiteiten en
een bestuursweekend (dus rekeningskosten, zaalhuur en
bedankjes sprekers) en de rest via prosu’s
3. Curatelen; Kyllian doet de betalingen (dus of obv factuur
direct met de locatie of dat het bestuur het voorschiet en
declareert)
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Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten

Mijn voorkeur gaat uit naar nummer 3.
Eerlijk gezegd heb ik weinig vertrouwen in het feit dat ze
uberhaupt iets gaan organiseren. Ze hebben gewoon niet
aan de eisen voldaan dus zou ik dit een mooie tussenweg
vinden.
Ik heb wel echt vertrouwen in de penningmeester. Ik ben
zelf tegenstander van nummer 3, aangezien ik geen zin/tijd
heb om nog een volledige boekhouding op afstand erbij te
gaan doen. Denk dat we met 2 een mooie middenweg
hebben waarin we toch controle hebben en zij kunnen
functioneren.
Wat is het verschil tussen een begroting en de rest van de
Prosu?
Het komt uit een ander potje.
Ik ben voor optie 2 dan hebben ze wel een pas maar
hebben we ook toezicht.

Besluit

Het Landelijk Bestuur kent Overijssel enkel geld
toekennen voor de activiteiten en een bestuursweekend
(dus rekeningskosten, zaalhuur en bedankjes sprekers) en
de rest via prosu’s.

04

Campagneteam

Indiener

Marije Heerma

Status

Ter discussie

Inleiding

Ik wil graag Laurens Hodes en Lisanne van Damme laten
benoemen. Ik heb telefonisch contact met hen gehad.

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten
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Besluiten

Het Landelijk Bestuur benoemt Laurens Hodes tot
voorzitter van het team en Lisanne van Damme als lid
van het campagne team.

05

Creatief team

Indiener

Marije Heerma

Status

Ter discussie

Inleiding

Ik wil graag Puck Rouffaer en Annabel Broer laten
benoemen tot leden van het creatief team.

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten
Besluiten

Het Landelijk Bestuur benoemt Puck Rouffaer en
Annabel Broer

06

Benoemen trainer

Indiener

Pim Cramer

Status

Ter besluit

Inleiding

Ik wil graag Ruben van den Bulck benoemen tot
trainer.

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten
Besluiten

07

Het Landelijk Bestuur benoemt Ruben van den
Bulck tot trainer.

Benoeming coach
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Indiener

Pim Cramer

Status

Ter besluitvorming

Inleiding

Graag wil ik Mark de Groot benoemen tot coach.

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten
Besluiten

Het landelijk bestuur benoemt Mark de Groot tot
coach.

08

Benoeming delegatie IFLRY

Indiener

Wimer Heemskerk

Status

Ter besluitvorming

Inleiding

In willekeurige volgorde (aantal plekken
gegarandeerd) :
Abel Hartman
Daphnie Ploegstra
Maurice Lagerwerf
Damien Storimans
Omar Al Sadeh
Sam Bogerd
Kyllian van der Put

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten

Prima

Besluiten

Het Landelijk bestuur benoemt Abel Hartman,
Daphnie Ploegstra, Maurice Lagerwerf, Damien
Storimans, Omar Al Sadeh, Sam Bogerd en Kyllian van
der Put tot JD delegatie voor het IRFLY congres.

09

Leiderschapsstrijd D66

Landelijk Bestuursvergadering Jonge Democraten 2019

Indiener

Wimer Heemskerk

Status

Ter discussie

Inleiding

Ik en Marije zijn aan het kijken wat we kunnen doen
met de leiderschapstrijd met D66. Hiermee willen het
nieuwe permanent campagneteam aan het werk
zetten. We wilden een paar ideeën aan jullie
voorleggen om te toetsen wat onze kaders zijn.
Drie ideeën:
- Debat tussen kandidaten
- Enquête onder JD-leden en persbericht van
schrijven.
- Een JD’er zich laten kandideren

Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten

Een debat lijkt me wel interessant.
Ik vind de derde wel grappig. Succes ermee.
Ik zou het debat wel leuk vinden, maar een enquête zie
ik de waarde niet van persoonlijk.
Ik heb bezwaren tegen een enquête dat je dan mensen
zou kunnen beïnvloeden.
Het is toch een doel om de mening van de leden te
uiten.
Het moet allemaal goed uitgewerkt zijn. Verder
delegeren aan permanent campagneteam.

11

Evaluatie Kaderweekend

Indiener

Wimer Heemskerk

Status

Ter besluitvorming

Inleiding
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Vragen/opmerkingen/mogelijke
besluiten

Vindt het tweede kaderweekend dan ook in huidige
invulling niet het geld en de tijd die we eraan uitgeven
waard, zeker niet als we de kosten van een extra vrijdag
daaraan toevoegen.
Dat herken ik wel, tegelijkertijd heb ik veel mensen
gehoord die de trainingen nuttig vonden. Eerlijk gezegd
zou ik de bespreking van het inhoudelijke gedeelte van het
kaderweekend later doen. Wanneer we ook de input van
de kaderleden hebben.
Het is toch wel krap op het wintercongres.

