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VOORWOORD

Lieve leden,
Voor jullie ligt het beleidsplan van bestuur-Van Driel. In dit beleidsplan willen
we maatregelen presenteren om de Jonge Democraten toekomstbestendig te
maken. Er staan ons grote uitdagingen te wachten. Daar moeten we eerlijk
over zijn: het gaat komend jaar niet makkelijk worden. Het past echter bij
onze progressieve vereniging om opgetogen naar de toekomst te kijken en
uitdagingen niet uit de weg te gaan. In 2019 bestaat de JD 35 jaar. Samen met
jullie willen we ervoor zorgen dat de JD nog minstens 35 jaar mee kan. De
jongeren van de toekomst moeten, net als wij, de kans hebben zich in een
veilige omgeving te ontwikkelen, politieke discussies te voeren en kennis te
maken met gelijkgestemden. Met die gedachte in het achterhoofd en een blik
op de toekomst hebben wij dit beleidsplan geschreven.
Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2018-2019
Dennis van Driel - Voorzitter
Michiel Lemmers - Secretaris
Marten Porte - Bestuurslid Politiek & Internationaal
Marit Gorissen - Bestuurslid Pers & Promotie
Cyriel van Vugt - Bestuurslid Scholing & Organisatie
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Financiën en
organisatie
Het komend jaar staat de vereniging voor een
pittige uitdaging op ﬁnancieel gebied. Om er voor
te zorgen dat er ook voor komende generaties een
JD is, moeten we weer ﬁnancieel gezond worden
en zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen.
Financiën
We dragen jaarlijks te weinig af aan
onze algemene reserve. Om de
continuïteit van de vereniging te
garanderen wil het LB hier komend
jaar regels voor opstellen.
Dit LB stelt zichzelf als doel over 2019 ten minste
€15.000 euro af te dragen aan de algemene reserve. In
het geval van ﬁnanciële tegenvallers zal er worden
bezuinigd op andere posten om dit bedrag veilig te
stellen. Deze bezuinigingen zullen de hele vereniging
raken. Zo wordt een tijdelijk maximum voor
projectsubsidieaanvragen
voor
Twinnings
en
internationale activiteiten vastgesteld op €500.
Afdelingen zullen een lagere afdracht ontvangen, wat
deels wordt veroorzaakt door de geplande oprichting
van de afdeling Wageningen, en deels door
bezuinigingen. Wel komt er meer geld beschikbaar
voor projectsubsidieaanvragen uit het lustrumbudget.
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Acquisitie en fondsenwerving
Naast bezuinigen is het noodzakelijk
dat er nieuwe ﬁnanciële bronnen
worden
aangeboord.
Er
zijn
verschillende mogelijkheden die het
LB wil benutten.

Leden die worden uitgeschreven zullen een mail
ontvangen met informatie over de VJD en andere
manieren om de JD te blijven steunen. Ook zullen we
hen vragen of we hun contactgegevens mogen
bewaren voor in de toekomst. Ook willen we de leden
van D66 er op wijzen dat de JD behoefte heeft aan
ﬁnanciële ondersteuning, bijvoorbeeld voor het
organiseren van onze congressen.
Verder zal onderzocht worden wat de mogelijkheden
zijn voor gedeeltelijke externe sponsoring van onze
evenementen. Voor de meeste internationale
evenementen zal een groter deel moeten voortkomen
uit externe ﬁnanciering. Om dit doel te bereiken zal
een acquisitieteam worden opgericht dat samen met
de penningmeester verantwoordelijk is voor het
garanderen van externe ﬁnanciering. Met de
DEMO-redactie
zal
worden
gezocht
naar
mogelijkheden om advertenties te plaatsen.
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Met het ministerie van Binnenlandse Zaken &
Koninkrijksrelaties zal nauw contact worden
onderhouden over een eventuele verhoging van de
subsidiepot voor politieke jongerenorganisaties. Via
D66 en samen met andere PJO’s zal hiervoor een lobby
worden opgezet. Ook zal het LB er bij het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn & Sport op aandringen
dat jongeren hun maatschappelijke diensttijd in
het LB van een PJO kunnen voltooien, om zo subsidie
te kunnen ontvangen.

Huisvesting
De Huisvestingscommissie zal onderzoek
doen naar een pand dat voldoet aan de
langetermijneisen van de vereniging.
De commissie zal mogelijke panden op
het Wintercongres aan de ALV
voorleggen. Centraal in de zoektocht naar
een nieuw pand staan de wensen van de
ALV en de ﬁnanciële situatie van de
vereniging.

Privacy
Samen met de nieuw aangestelde
Functionaris Gegevensbescherming
gaat het LB volgend jaar in kaart
brengen wat de stand van zaken is
betreffende de omgang met

privacygevoelige

informatie

binnen de Jonge Democraten en
zullen we stappen ondernemen om
dit waar nodig te verbeteren.
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ICT
Het toekomstbestendig maken
van de ICT-voorzieningen van de
vereniging blijft een belangrijke
opgave. Het komende jaar wil het LB,
samen met het ICT-team, gaan kijken hoe
we ervoor kunnen zorgen dat ook in de
komende jaren de kwaliteit van onze ICT
gewaarborgd blijft. Hierbij zal onder andere
gekeken worden naar de mogelijkheid van het
uitbesteden van sommige ICT producten die nu
nog in eigen beheer zijn.

Website
Waar steeds meer leden afscheid nemen van Facebook vinden
we het belangrijk dat informatie over onze activiteiten op de
website zo actueel mogelijk is. Ons streven is dan ook om de
informatievoorziening op de website op hetzelfde niveau te
houden als Facebook.

Statuten
Het afgelopen jaar is er door de ‘HR-heksen’ hard
gewerkt
aan
het
updaten
van
het
Huishoudelijk Reglement van de Jonge
Democraten. Op dit moment ligt er nog een
statutenwijziging uit 2015 die doorgevoerd
moet worden. Het LB vindt dit een goede
aanleiding om te kijken op welke punten we de
statuten kunnen actualiseren. Hiervoor wordt
een nieuwe commissie in het leven geroepen, die
op het winter- en zomercongres de gewijzigde
statuten aan de vereniging voor zullen leggen.
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Vereniging &
activiteiten
De JD is een vereniging waar je komt voor
de inhoud, maar blij�t voor de gezelligheid.
Met het zevende lustrum hebben we
volgend jaar genoeg reden voor een pikant
feestje. Naast de nodige bezuinigingen
willen we de JD als vereniging voor plezier
en sociale contacten komend jaar niet uit het
oog verliezen.
Lustrum
Volgend jaar bestaan de Jonge Democraten
35 jaar. Het LB zal, in samenwerking met de
Lustrumcommissie, zorg dragen voor het
organiseren van verschillende evenementen.
Hierbij zal er zowel ruimte zijn voor gezellige

als inhoudelijke activiteiten.
Om het lustrum overal in het land te vieren, krijgen afdelingen de kans
om subsidie aan te vragen voor een lustrumactiviteit. Het doel van het
lustrum is om naast de leden ook oudgedienden van de Jonge
Democraten te betrekken bij de feestelijkheden.
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Diversiteit
Input vanuit alle hoeken van de
samenleving is belangrijk voor een gezonde
politieke jongerenorganisatie. Momenteel
is de man-/vrouwverdeling echter nog
niet optimaal, net als de aansluiting met
mbo’ers. Gelukkig wordt er enorm veel
moeite gestoken in het meer divers maken
van de vereniging. Het LB wil komend jaar
graag, onder andere met FemDem, kijken
naar mogelijkheden om de vereniging nog
inclusiever te maken.

Activiteiten
Met oog op de bezuinigingen zullen er komend jaar
geen PI-dagen meer plaatsvinden en zal er slechts één
debatdag worden georganiseerd. Ter compensatie wil
het LB de symposia die afdelingen en werkgroepen
organiseren een belangrijkere plek geven op de
landelijke jaarplanning en waar nodig ondersteunen in
de organisatie hiervan.
Ook komend jaar zal er een Model United Nations worden
georganiseerd, aangezien hier veel middelbare scholieren op af
kwamen. Daarnaast zal de focus bij de organisatie van landelijke
evenementen komen te liggen op een combinatie van gezelligheid en
inhoud. Zo zullen er komend jaar onder andere een
verenigingsweekend en PI-weekend worden georganiseerd.
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Alumnibeleid
Het LB wil alumni actiever blijven
betrekken bij de vereniging. Naast dat
er een LinkedIn-groep zal worden
aangemaakt voor (oud-)JD’ers, zullen
we mensen die zich uitschrijven vragen
of wij hun contactgegevens mogen
bewaren voor alumni-activiteiten.
Verder is het noodzakelijk dat de VJD meer aandacht vestigen op hun
functie als alumnivereniging. In samenwerking met de VJD zullen
alumni-activiteiten gehouden worden naast de jaarlijkse oud-LB-dag.
Onze alumni kunnen op die manier betrokken blijven bij de
vereniging en helpen de vereniging toekomstbestendig te houden.

Scholing
Het LB gaat komend jaar inzetten op een
uitgebreidere kennisuitwisseling op het gebied
van scholing binnen het kader. Het streven is om bij
iedere afdeling een contactpersoon te hebben
voor
scholingsgerelateerde
onderwerpen.
Daarnaast zal er op de Wolk een geordende map
worden gemaakt waar afdelingen, werkgroepen,
teams, trainers en coaches scholingsmateriaal
vandaan kunnen halen.
Het coachingtraject zal ook komend jaar worden aangeboden aan
kaderleden. Om het coachingtraject uiteindelijk tot een succes te
maken, zal geïnvesteerd worden in de bekendheid van de coaches
en de mogelijkheden binnen het coachingtraject.
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Internationaal
De JD is bij uitstek een organisatie die de
meerwaarde van internationale samenwerking
ziet. De samenwerking binnen onze internationale
koepelorganisaties is de afgelopen jaren echter niet
altijd soepel geweest. We moeten een kritische
blik houden op onze koepelorganisaties en de
investeringen die we daarin doen.
In het kader van bezuinigingen zal de JD niet op eenzelfde niveau
bij kunnen blijven dragen aan de internationale ontwikkeling van
onze leden. De delegaties die bekostigd worden vanuit de JD zullen
kleiner worden en de bijdragen vanuit de JD zullen omlaag gaan.
Mochten er toch nog plekken voor de JD over zijn kunnen andere
sollicitanten op eigen kosten aansluiten. Tot slot gaan we ook
kijken naar mogelijkheden om de lidmaatschapskosten voor
IFLRY terug te brengen.

Permanente teams
Afgelopen jaar zijn het Permanent
Campagneteam en Creatief Team opgericht.
De aanwas van nieuwe enthousiaste
leden is voor deze teams essentieel. Het LB
ziet de uitdaging om dit jaar tijd te investeren
in het doorgeven van kennis binnen de
bestaande teams op nieuwe leden, zodat de
JD hier over een paar jaar ook nog een
beroep op kan doen. Dit zal het LB doen door
leden die interesse tonen in een team met
interne
trainingen de benodigde
vaardigheden te leren.
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Politiek &
Campagne
We kunnen ons opmaken voor een druk politiek jaar,
met zowel verkiezingen voor de Provinciale Staten en
het Europees Parlement. Ook intern willen we inzetten
op het scherper neerzetten van onze politieke visie.

Campagnes
Komend jaar krijgt het LB een mooie
uitdaging in het organiseren van maar
liefst twee campagnes. Onze insteek
zal zijn dat zowel de Provinciale als de
Europese verkiezingen veel aandacht
krijgen.
Voor de Provinciale Staten en
Waterschappen zal dit betekenen dat
het landelijk bestuur een meer
ondersteunende rol zal spelen ten
opzichte van de afdelingen.
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Voor de Europese verkiezingen zal dit andersom zijn.
Het LB ziet het als primaire taak om ervoor te zorgen
dat meer mensen het belang van Europa inzien.
Hiervoor zal het LB een sterke landelijke lijn inzetten
met standpunten, acties en gebruik van sociale media.
Naast een actieve landelijke campagne zijn de
afdelingen essentieel voor het persoonlijk bereiken van
kiezers, het bezoeken van scholen en het uitdragen van
onze standpunten.

Steunprogramma politieke kandidaten
Tijdens al deze verkiezingen is er behoefte aan
een jong, progressief-liberaal geluid. Het LB wil
daarom JD’ers actief stimuleren om zich te
kandideren. Dit is aan de ene kant een
waardevolle ervaring voor onze leden en gaat
aan de andere kant de ondervertegenwoordiging van jongeren in de politiek tegen.
Naast stimuleren willen we kandidaten ook
begeleiden in hun proces van kandidaatstelling
door middel van trainingen, het oefenen van
sollicitatiegesprekken en ondersteuning te
bieden bij hun campagnes.
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PKO
Het PKO heeft een belangrijke taak in
het adviseren van het Landelijk
Bestuur, maar ook in het activeren van
leden en het zichtbaar maken van
onze politieke standpunten. Om de
zichtbaarheid van onze standpunten
ook op lokaal niveau te vergroten wil
het LB met de Portefeuillehouders
werken aan acties die landelijk
ontwikkeld worden, maar op lokaal
niveau uitgevoerd kunnen worden.
Hiermee maken we activisme voor
afdelingen toegankelijk en onze
standpunten op lokaal niveau
zichtbaar. Daarnaast blijft het LB
Portefeuillehouders aanmoedigen om
onderling samen te werken en
projecten op te pakken.
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Congresinhoud
Het aantal politieke voorstellen dat voor congressen wordt
ingediend is al tijden te hoog om allemaal te bespreken. Om
te zorgen dat de focus verder verschuift van kwantiteit naar
kwaliteit, willen we de afdelingsbesturen aansporen om
naast motieschrijfavonden ook gebruik te maken van de
congresvoorbereidingsactiviteiten. Op deze manier hoopt
het LB de drempel tot actieve deelname aan congressen te
verlagen en de kwaliteit van voorstellen op landelijke
congressen te verbeteren.

Relatie met D66
Nu D66 in de regering zit en vaak publiekelijk rake klappen
krijgt biedt dat voor de JD zowel kansen als uitdagingen.
Door goed contact met Kamerleden en bewindspersonen
kunnen we met goede informatie de publiciteit opzoeken.
Tegelijkertijd heerst er onvrede bij veel D66’ers over de
politieke lijn. Voor de JD ligt hier de kans om bij te dragen aan
interne discussies. Dit gebeurt door moties in te dienen op
D66-congressen, te spreken met betrokken D66’ers en input
te leveren op de verkiezingsprogramma’s.
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