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Voorwoord
Beste Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen,
Het jaar loopt alweer op zijn eind en daarmee ook onze bestuursperiode. De afgelopen 6 maanden hebben
wij, bestuur Heemskerk III, ons ingezet voor de afdeling Arnhem-Nijmegen. In deze periode is er meer
gedaan en gebeurt dan we in een voorwoord kunnen benoemen. Laten we het daarom hierbij houden:
we zijn trots op wat we samen, met elkaar, maar zeker ook met jullie, hebben kunnen neerzetten. We zijn
dankbaar voor jullie enthousiasme en toewijding en hopen dat jullie deze ook in komende zullen blijven
tentoonstellen.
Vanavond zullen wij allen immers het volgende bestuur verkiezen. Hoewel we met pijn in ons hart afscheid
zullen nemen, heb we het volste vertrouwen dat de stijgende lijn die wij hebben ingezet wordt doorgezet.
Tot het zover is zullen wij eerst verantwoording aan jullie afleggen. Jullie zullen de kans krijgen ons
individueel te ondervragen. Tevens zullen we de stand van de financiën doornemen.
Met vrijzinnige groet,
Wimer Heemskerk
Auke van Wersch
Jordy Broekmeulen
Thomas Vissers
Marten Porte
Merel Peereboom
Patrick van der Heijden

Voorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester
Secretaris Organisatie
Secretaris Politiek
Algemeen Bestuurslid
Secretaris Promotie
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Inhoudsopgave
19:30

Inloop

20:00

Opening
Benoeming Technisch Voorzitter
Installatie Stem- en Notulencommissie
Vaststellen Agenda 18-06-2018
Vaststellen Notulen 14-05-2018
Mededelingen

20:05

Bestuursverantwoording

20:30

Verkiezingsblok

21:15

Pauze

21:30

Vervolg Verkiezingsblok
Uitslag verkiezingen

21:40

Financieel Blok

21:55

Politiek blok

22:00

Sluiting
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Agenda
1. Opening door Wimer Heemskerk
Benoeming technisch voorzitter
Installatie stem- en notulencommissie [namen]
Vaststellen agenda AAV 18-06-2018
Vaststellen notulen AAV 14-05-2018
Mededelingen

2. Bestuursverantwoording
Schriftelijke bestuursvragen en antwoorden:
…
Bestuursverantwoording
Wimer Heemskerk | Voorzitter
•

•

•
•

•

•

Het afgelopen jaar het ik met veel plezier als voorzitter leiding gegeven aan het bestuur van de
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen. In dit jaar heb ik me voornamelijk beziggehouden met een
tweetal zaken; het functioneren van het bestuur en de samenwerking met organisaties buiten de
afdeling.
We hebben in dit afgelopen jaar grote ambities gehad. Dingen moesten beter, groter en vaker. Er is
het afgelopen dan ook erg veel gedaan. Het enthousiaste en de energie heeft het gehele jaar, bijna
onverminderd, hoog gelegen. Wel had dit op momenten beter gericht kunnen worden en had ik
bestuursleden op sommige plekken meer in bescherming kunnen nemen.
Tot mijn grote verdriet heb ik wel gedurende het jaar een bestuurslid nog tijdens diens termijn zien
vertrekken. Dit was een grote teleurstelling. Wel denk ik dat dit de juiste keuze was op dat moment
en ben ik blij dat we dit in goed overleg en op een goede manier hebben kunnen afsluiten.
Wij hebben een groot aantal activiteiten samen met andere politieke jongerenorganisaties
georganiseerd. Wel leert de ervaring dat hierbij de kar zeer door ons moet worden getrokken. Voor
samenwerking onder één koepel is weinig animo, mede omdat dit vanwege de verschillen in
begrenzing van pjo’s lastig is (de één focust op Wageningen, de andere alleen op Nijmegen, de
andere wil weer evenwicht tussen Arnhem en Nijmegen). Wel hebben we de banden met velen
kunnen aanhalen en gemeenschappelijk plannen gemaakt om deze samenwerking in de toekomst
beter aan te pakken.
Contacten met D66 en enkele andere relevante partijen zijn versterkt. Deze zijn in meeste gevallen
echter nog altijd voornamelijk gebouwd op persoonlijke contacten. Wel zijn er stappen gezet om
op bepaalde gebieden consequenter samen te werken. Denk aan een vaste plek in de nieuwsbrief
en gezamenlijke borrels.
Samenwerking met studieverenigingen is volop in ontwikkeling. In komend jaar zullen een aantal
lezingen met verschillende verenigingen worden opgepakt. Het moet blijken of wij hier ook dingen
mee kunnen bereiken.
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Auke van Wersch | Algemeen Secretaris
•

•
•
•

In de uitvoering van de kerntaken heb weer enige regelmaat en stabiliteit weten te brengen. Zo
werd er een maandelijkse nieuwsbrief verstuurd, zijn maandagavond evenementen altijd op de site
gekomen en zijn alle notulen van voorgaande jaren weer boven water. Kortom de kerntaken van
een Secretaris zijn het afgelopen jaar naar tevredenheid uitgevoerd.
Ik heb daarnaast weer een duidelijk overzicht gecreëerd in de documentatie en archivering. De
wolk (het online afdelingsarchief) is opgeschoond en onnodige bestanden zijn verwijderd.
Afgelopen jaar hebben we met het ICT team en de meeste afdelingssecretarissen de nieuwe JD
website gelanceerd. Deze website is nu helemaal up and running. De laatste foutjes hebben we
samen met alle Secretarissen en het ICT team weten te beslechten.
Tevens heb ik afgelopen jaar samen met Thomas en Merel een Symposium over Privacy mogen
organiseren. Dit is een mooie gelegenheid geweest om organisatorische vaardigheden en skills op
te doen.

Jordy Broekmeulen | Penningmeester
•

•

•

•

Afgelopen half jaar heb ik met erg veel plezier het penningmeesterschap vervuld. Een kleine
aanpassing die ik heb doorgevoerd is de inkomsten inboeken op de post waar ze thuishoren, in
plaats van deze allemaal bij 'overige inkomsten' te laten binnenkomen. Dit is mijn inziens een
overzichtelijke manier waarbij je constant kunt zien welk bedrag er nog over is voor elke post. Het
was dit jaar ook nodig, omdat wij verschillende gezelligheidsactiviteiten hebben georganiseerd
waarbij leden een eigen bijdrage hebben overgemaakt. Daarnaast zijn er verschillende
samenwerkingen met andere PJO's geweest waarbij iedereen het aandeel aan de JD betaalde, en wij
de factuur betaalde aan de locatie. Mijn voornemen voor komend halfjaar is om dit niet altijd via
de Jonge Democraten rekening te laten lopen, omdat wij hierdoor ook risico lopen als een PJO niet
betaald. Tot nu toe zijn daar gelukkig geen problemen mee geweest.
Naast het bijwonen van de activiteiten en bestuursvergaderingen, heb ik ook een aantal andere
taken op mij genomen. Tijdens de verkiezingscampagne heb ik geholpen met promotionele taken,
qua organisatie maar ook online. Zo update ik sinds januari de Instagram pagina en zijn wij in dit
half jaar van 106 naar 172 volgers gegaan. Er is hier naar mijn inzicht nog veel winst te behalen.
Daarnaast heb ik samen met Merel het gezelligheidsteam opgezet wat nu ook echt begint te leven.
Het komend half jaar wil ik mij graag bezighouden met de zichtbaarheid van onze afdeling. Zowel
op politieke inhoud, maar ook voor gezelligheid moet je de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen
weten te vinden. We zijn tenslotte een vereniging. Ik ben betrokken bij de organisatie van onze
Twinning naar Denemarken dit najaar en ook daar zullen we een gevuld maar gevarieerd
programma neerzetten.
Ik bedank mijn mede-bestuursgenoten voor de geweldige tijd die ik hier al heb gehad, daarnaast ik
kijk uit naar het komende half jaar met een (gedeeltelijk) vernieuwd bestuur.

Thomas Vissers | Secretaris Organisatie
•

•

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier bestuurslid Organisatie bij de JD Arnhem-Nijmegen
mogen zijn. Na dit jaar is het dan ook tijd voor een verantwoording over wat ik in die functie precies
heb uitgevoerd. Dit zal ik ten eerste doen aan de hand van de 5 pijlers die ik destijds in mijn
motivatie heb vermeld.
Een breder aanbod van activiteiten. Over dit punt ben ik tevreden. Zowel in vorm als thematiek
hebben we een breed programma kunnen aanbieden, in grote delen op basis van de ledenenqu\^ete
afgenomen aan het begin van mijn termijn. Ook zijn er diverse speciale activiteiten geweest zoals
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•

•

•

•

•

•

het lijsttrekkersdebat, het euregiocongres, het symposium, de aankomende twinning en constructies
als de week van de defensie. Bovenstaande pijler heeft echter geen discreet doel en een dynamische
houding die focust op verbetering en vernieuwing is dan ook altijd goed!
Meer contact en samenwerking met externe organisaties. Ook hier ben ik tevreden. Gasten op
activiteiten kwamen uit een breed scala aan organisaties (zo is het bijvoorbeeld wenselijk niet altijd
voor de hoogleraar aan de RU te gaan, maar is er gekozen voor allerlei organisaties van FNV tot
amnesty en van ouderenbonden tot Clingendael) en er wordt nu veel samengewerkt met o.a.
studieverenigingen, andere PJO’s , MBO’s en organisaties in Arnhem. Daar hopen we een
infrastructuur aan te leggen om ook hier activiteiten te organiseren, wat op dit moment ook nog
steeds vol in de ontwikkeling is. Met een aantal hiervan heb ik nog projecten lopen die ik als
herkozen ook nog af wil maken.
Intensievere en bredere activiteitenpromotie. Op dit punt ben ik relatief tevreden over wat ik hier
heb gedaan, maar er zijn wel een aantal opmerkingen. Er is een vast schema gemaakt waarin
activiteiten worden gepromoot, op een manier dat zij aan leden binnen ons netwerk niet meer
kunnen ontsnappen. Ik heb me dan ook veel met deze promotie beziggehouden. Ook hebben we af
en toe FB geld ingezet en posters geprint en geplakt voor activiteiten die naar ons idee voor
bepaalde doelgroepen een grotere aantrekkingskracht hadden. Dit heeft wanneer goed geregeld ook
een aantal keer echt gewerkt, bijv. bij de lezing over de Wiv van Amnesty. Daarnaast is er een
enkele keer ge\”experimenteerd met videos (Jump Square) en flyers (lijsttrekkersdebat). Deze
innovatie blijft wenselijk, maar wel is het belangrijk dat er van tevoren een goed plan wordt
gemaakt voor dergelijke acties en er wordt gereflecteerd op wat werkt en niet. Ook kan deze
activiteitenpromotie niet los worden gezien van algemenere promotiemiddelen. Samenwerking met
de secretaris promotie had dan naar mijn inziens ook beter gekund, maar dit was lastig i.v.m. de
dynamische situatie van de functie in een deel van het jaar.
Ledenenqutetes voor voor reflectie op oude- en wensen voor nieuwe activiteiten. Het introduceren
van enquttes vond ik erg leuk en effectief. Er zijn dit jaar twee enqu\^etes afgenomen, namelijk een
grote aan het begin van het jaar waarin leden op systematische wijze input konden geven over hun
wensen voor activiteiten en een ter reflectie van het euregiocongres. De eerste bleek erg nuttig in
o.a. het bepalen van activiteitvorm- en themadistributie. De (geanonimiseerde) resultaten zijn in
een AAV in een powerpoint gepresenteerd. Die van het euregio is erg nuttig gebleken in de
evaluatie voor het congres volgend jaar. Ik denk dat de enqu\^etes een goede rol kunnen spelen in
evaluatie van terugkomnde activiteiten en het systematischer peilen van de vraag onder leden en
kan het gebruik hiervan (deed dit zelf via google formulieren, erg makkelijk) dan ook aanraden. Ik
had er zelfs nog wel wat meer willen inzetten maar heb hier i.v.m. de tijd van afgezien. Of een
wekelijkse enqu\^ete over de activiteiten nuttig is het overwegen en het mee experimenten waard
als het slim wordt ingestoken.
Onderzoek naar een betere vaste locatie in Arnhem. In verband met de lengte ga ik het kort houden:
dit is gelukt! Ik heb veel gezocht op eigen houtje en via ons netwerk in Arnhem maar uiteindelijk
kwam de verlossende locatie van een Vindingrijke voorzitter en een actieve Algemeen. ;) Ook
uitdrukkelijke dank naar hen voor het realiseren van dit punt.
Naast deze 5 pijlers heb ik me met regelmaat ingezet voor algemene bestuurstaken, van het maken
van een algemene promoposter tot proberen met nieuwe idee\”en komen als een intromarkt voor
PJO’s op het MBO. Het was dan ook een breed en intensief maar zeker ook erg leerzaam en leuk
jaar!
Een van mijn (slechte) gewoontes die ik echter (nog) niet heb verleerd is de neiging teveel op te
schrijven. We hebben allemaal nog wat te leren! ;) Dat gezegd hebbende is dit niettemin de
ingekorte versie van deze verantwoording. Voor meer uitweiding over bovenstaande punten of
andere zaken kan dan ook altijd contact met me worden opgenomen door zowel leden als het
nieuwe bestuur. Leden en bestuur, bedankt voor het vertrouwen en het mooie jaar!
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Marten Porte | Secretaris Politiek
•

•

•

•

•

Het politiek team is het afgelopen jaar gefocust te werk gegaan. Door ons te focussen op het
stimuleren van de lokale democratie hebben we concrete voorstellen aan de afgelopen AAV voor
kunnen leggen. Een volgende politiek secretaris kan aan de slag om concrete uiting te geven aan
de aangenomen moties.
Wat betreft persuitingen zijn we dit jaar wat achtergebleven. Na een groot opinieartikel dat in de
zomer is geplaatst door de Gelderlander zijn er nog enkele stukken naar de pers gestuurd welke niet
zijn opgepakt. Wel heeft de kamernood-actie de website van Omroep Gelderland gehaald en heeft
Wimer een interview gehouden voor een studentenblad van de Fontys Hogeschool Journalistiek
Tilburg. Tot slot is de activiteit over jongerenparticipatie in Oss opgepakt door de lokale media.
Deze persuiting zijn door verschillende bestuursleden geschreven.
Het contact met de gemeenteraadsfracties van zowel Arnhem als Nijmegen was het afgelopen jaar
goed. Ik ben bij raadsvergaderingen in de beide gemeenten aanwezig geweest, ondanks dat dat in
Arnhem wat lastig was met de overlap tussen de raadsvergaderingen en onze activiteiten.
Raadsleden hebben zowel in Arnhem als Nijmegen regelmatig verteld over de actualiteiten in
‘Kwartiertjes Met…’. Volgend jaar zullen de raadsvergaderingen van Arnhem gelukkig op een
andere dag plaatsvinden en zal de betrokkenheid van de JD nog groter kunnen zijn.
Op internationaal gebied heb ik samen met de secretaris organisatie gewerkt aan het jaarlijks
terugkerende Euregio-congres in Kleve. Ditmaal groter opgezet dan eerder. In plaats van alleen
liberale PJO’s hebben we dit jaar besloten om alle PJO’s uit te nodigen. Over het algemeen waren
we positief over deze stap. Een uitgebreide evaluatie wordt momenteel gemaakt zodat het volgend
jaar nog beter kan zijn.
Het Twinningteam is hard aan het werk aan de twinning naar Kopenhagen in november. Vanwege
mijn waarschijnlijke vertrek uit Nijmegen en het verloop binnen het twinningteam is verdere
versterking van het team gewenst, hoewel de plannen vergevorderd zijn.

Merel Peereboom | Algemeen Bestuurslid
•

•

•

Mijn halfjaar afdelingsbestuur is voorbij gevlogen en ik kijk er dan ook met heel veel plezier op
terug. Behalve dat ik bij elke maandagactiviteit en bestuursvergaderingen ben geweest heb ik ook
verscheidene andere dingen bijgewoond namens de JD waarin ik de afdeling Arnhem-Nijmegen
presenteerde. Zoals onder andere bij de nieuwe ledendag maar natuurlijk ook de scholen die ik heb
bezocht samen met andere politieke jongeren organisaties.
Als algemeen bestuurslid heb ik mij op verschillende dingen gefocust zoals in het begin van termijn
het mede organiseren van het symposium met Thomas en Auke. Verder heb ik mij als algemeen
bestuurslid soms meer als helpende hand opgesteld door ‘algemene’ taken op te nemen zoals het
vinden van een nieuwe geschikte locatie voor Arnhem en het opzetten van het gezelligheidsteam
met Jordy.
Wat betreft scholenprojecten heb ik de andere PJO’s flink achter de broek aangezeten. We hebben
dit jaar middelbare scholen en het MBO Rijnijssel bezocht. Daarnaast heb ik samen met Dwars en
JS de lesstof gemaakt voor de lessen inclusief met daaruit behaalde feedback. Tevens hebben al
verschillende scholen aangegeven volgend jaar weer de Jonge Democraten en andere PJO’s te
willen ontvangen.
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Patrick van der Heijden | Secretaris Promotie
•

Speerpunten
o Vorming huisstijl
o Centralisatie van informatie
o Hyrarchisch initiatief
o Visievorming

Vorming van huisstijl
• Binnen de vorming van de social media, zag ik een mooie kans om, zoals ik voor mijn werk doe,
mijn design ervaring inzet tot de innovatie ervan. Hierbij heb ik het volgende gedaan:
o Het maken van een omslagvideo, ter verfraaiing alsmede de effectiviteit door visuele
bewegingen.
o Het verwijderen van berichten onder de 10 likes, zodat de pagina eruit ziet als “nog
populairder”, wat functioneert als een “selffulfilling prophecy”
o Het verduidelijken, ook binnen bestuur, van de effectiviteit van huidige publicaties, met
daarbij het ontwerpen van nieuwe flyers en initiatief tot het ontwerpen van ludieke shirts.
Centralisatie van informatie
• Vanuit mijn eerste momenten binnen de functie van secretaris promotie, werd snel duidelijk dat
het een lastige taak zou gaan worden om alle informatie tot me te nemen. De opsomming van de
contacten zullen uiteindelijk meer zeggen dan een samenvatting hiervan:
• Whatsapp (groepsapps):
o Totaal:
7724 berichten
o Gemiddeld:
135,5 berichten per dag
• E-mails
o Totaal:
70
o Gemiddeld:
1,5 per dag
• Publicatiekanalen
o Facebook
10-20 meldingen per dag
o Instagram
10-20 meldingen per dag
o Twitter
10-20 meldingen per dag
• Afspraken
o Informatieavonden
Elke maandag
o Bestuursvergaderingen
Elke 2 weken
o Promomeetings
Elke maand
• Vanuit bovenstaande punten, werd snel duidelijk dat het bijhouden hiervan, niet te doen was. Wat
ik in mijn periode heb gedaan, is het bekijken van deze berichten om de kern hieruit te halen.
Vanuit dit initiatief, moest ik helaas tot de conclusie komen dat dit niet ging lukken in mijn
eentje, wat mij bracht tot het volgende punt.
Hyrarchisch initiatief
• In mijn periode merkte ik, dat het probleem niet alleen bij mij bestond. De vergaderingen van het
bestuur gingen meer over het stellen van “geen tijd hebben en vermoeid zijn”, dan de
daadwerkelijk innovatieve en motiverende initiatieven, die in mijn mening zouden moeten plaats
vinden.
• Structurering hiervan zou een bijzaak moeten zijn, omdat dit vanzelf sprekend is. In de situatie
dat dit niet kan, is een herstructurering nodig om het bestuur te ontlasten. Dit is aangenomen als
punt, maar werd in mijn mening zelfs na initiatief tot indeling, niets mee gedaan.
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•
•

•

Dit is in mijn visie geen teken van desinteresse, maar meer een kip-en-ei discussie, waarin elke
vorm van verdere belasting binnen het systeem te veel lijkt, door deze overbelasting. Deze
overbelasting zorgt er dus voor dat dit verder uit zal breiden.
Binnen eigen functie, heb ik met het promoteam besproken om een opdeling te maken, waar
positief op werd gereageerd. Deze neemt vorm in de nieuwe onderverdeelde functies:
o Teamleider Arnhem
o Teamleider Ludieke acties
o Teamleider Ledenwerving
o Inzet Secretaris Politiek tbv. Lectuur twitter/blogs etc.
Daarnaast heb ik een bestand gemaakt met de planning van de evenementen, die op zichzelf een
begroting, inventaris en overzicht maakt, door middel van sommen. Dit zal in elk geval de functie
van Secretaris Promotie, op administratief perspectief ontlasten.

Visievorming
• Als verder antwoord op dit probleem, ben ik op het moment als laatste handeling voor het
zomeroffensief, bezig met het verduidelijken van de algemene speerpunten van de regio, waarbij
mijn vraag is om een duidelijk doel per bestuur vast te stellen. Binnen teamverband helpt dit om
mensen betrokken te houden bij de algemene bijdrage, alsmede het er voor zorgt dat irrelevante
informatie verder weggezet word door het team op zich.
Slot
•

Hoewel bij voorkeur ik bezig was geweest met het daadwerkelijk uitvoeren van de berichten op
social media en het aansturen en uitbreiden van het promoteam, heb ik hiermee geprobeerd om
een definitieve verbetering en verduidelijking neer te zetten voor de toekomstige besturen. Voor
de ijverige en vrijzinnige studenten die dit land groot gaan brengen, wens ik de opvolgers binnen
JD een mooie en voorspoedige politieke carrière toe, die hoog nodig moet manifesteren en ik een
warm hart toe zal blijven dragen.

Make Nijmegen great again!
Met vrijzinnige groet,
Patrick van der Heijden
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3. Verkiezingsblok
Wimer Heemskerk | kandidaat Voorzitter
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Wimer
Heemskerk
Student politicologie
Voorzitter
1 jaar
Begin 2016

(Eerdere) functies binnen de JD
Voorzitter Arnhem-Nijmegen, Portefeuillehouder Democratie & Openbaar Bestuur, Casco
Arnhem-Nijmegen.
(Eerdere) functies buiten de JD
Gastdocent Prodemos, huis voor democratie en rechtstaat.
Fractievolger D66 Nijmegen
Lid van politieke organisaties

Jonge Democraten, D66.
Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie (maximaal 300 woorden)
Het afgelopen jaar heb ik me als voorzitter met veel plezier en passie ingezet voor
onze afdeling. Samen met een fantastisch team van bestuursleden hebben wij vanaf
dag één de ambities hoog ingezet. Ik ben enorm trots op wat wij samen hebben
neergezet. Echter, onze ambities zijn nog maar ten dele waargemaakt. Verandering
kost tijd. Dit kan niet in een half jaar en vaak zelfs niet in een jaar tijd. Bovendien mist
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in besturen waar snel in wordt gewisseld de hiervoor nodige ervaring en kennis. Veel
projecten zijn daardoor nog volop in ontwikkeling of worden zelfs nu pas opgestart.
Denk hierbij aan het versterken van de politieke output, het opzetten van
scholenbezoeken en het opzetten van een verenigingsstructuur. Ik ben nog lang niet
klaar. Daarom stel ik mij wederom kandidaat voor de functie van Voorzitter van de
Jonge Democraten der Arnhem-Nijmegen.
Toen ik bijna een jaar geleden als voorzitter begon, was het op veel verschillende
manieren een sprong in het diepe. De eerste maanden bestonden voornamelijk uit
mijn plek in een al lopend bestuur vinden, de vereniging leren kennen en de kneepjes
van het voorzitterschap tot me nemen. Achteraf gezien is het makkelijk om fouten te
vinden die ik die periode maakte en verkeerde inschattingen die ik toen deed. Nog
altijd leer ik elke dag als voorzitter. Elke situatie is weer anders. Elke persoon vraagt
een andere aanpak. Hierin ben ik nog lang niet uitgeleerd.
Veel van de ambities van een jaar geleden blijven in stand. Duurzaamheid van de
afdeling staat hierbij centraal. Samenwerking met andere Politieke Jongeren
Organisaties is uitgebreid. Dit is echter nog altijd grotendeels afhankelijk van
persoonlijke contacten. De eerste stappen om dit professioneler aan te pakken zijn
gezet, maar dit vergt veel geduld. Samenwerking met andere (niet-politieke)
organisaties moet nog verder worden uitgebreid, maar ook hier zijn de eerste stappen
gezet. Ook samenwerking met D66 Arnhem staat nog in de kinderschoenen. Ik heb
het afgelopen jaar veel tijd besteed aan mezelf wegwijs maken in die organisatie. Nu
is de tijd om in deze samenwerking stappen zetten.
Op het gebied van politieke output gebeurt er nog altijd te weinig in onze afdeling. We
hebben het afgelopen jaar al verschillende manieren gezocht om dit te stimuleren.
Experimentatie is hierbij de sleutel tot succes. We moeten hier lessen uit blijven
trekken. Het kan nog altijd vaker beter. Dé enige manier om dit goed te doen is door
leden effectief bij de afdeling te betrekken. Het afgelopen jaar hebben we veel nieuwe
leden gezien die af en toe langskwamen. Deze moeten we aan het werk zetten. Dat is
enorme uitdaging maar de enige manier om als afdeling de volgende stap te zetten.
Hier moet het komende jaar de focus op liggen. Door het stellen van concrete doelen,
met strakke leiding van teams, door in te spelen op de wensen van leden en door
ruimte te maken voor initiatief. Flexibel én strak georganiseerd.
Kansen liggen er genoeg: met drie verkiezingen zal het een groots politiek jaar
worden. Juist nu moeten we lef tonen. Met gedurfde activiteiten en spraakmakende
acties kunnen met de JD een plekje in de Gelderse politiek veroveren. Daarvoor wil ik
me komend jaar als voorzitter voor inzetten.
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Bas Smit | Kanidaat Algemeen Secretaris
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD
sinds

Bas
Smit
Politicologie
Algemeen Secretaris
1 jaar
27-08-15

(Eerdere) functies binnen de JD
Secretaris Promotie van het Congresteam

(Eerdere) functies buiten de JD
Communicatiespecialist Jongerencommissie van het Rode Kruis
Webcare/Online Hulpverlener bij het Rode Kruis
Secretary General van de Jonge Europese Federalisten Nijmegen
Lid van politieke organisaties
Combinatie lid D66/JD

Lid van maatschappelijke organisaties
Nederlandse Rode Kruis
Jonge Europese Federalisten Nederland

Motivatie (maximaal 300 woorden)
Toen het lot mij 2 jaar geleden naar Nijmegen toe slingerde, ontdekte ik naast een leuke stad
ook een gezellige JD-afdeling. Al snel kreeg ik de smaak te pakken en wilde ik eindelijk iets
gaan doen met mijn lidmaatschap. Toen ik dit jaar met de rest van het congresteam het
Zomercongres begon voor te bereiden, sloeg die smaak om in progressief-liberale liefde.
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Ik zou dan ook met liefde aan de slag willen gaan als algemeen secretaris van JD ArnhemNijmegen! Als mailinggoeroe en spreadsheet-fetisjist zal ik mijn hart storten in de
administratieve verantwoordelijkheden van de secretaris. Daarnaast zou ik samen met de rest
van het team graag onze afdeling nog meer in de politieke spotlights willen plaatsen, zowel
qua lokale issues als wat betreft de drie verkiezingen in het voorjaar van 2019. Ik hoop dat ik
mag rekenen op jouw steun!

Manon Harte | Kandidaat Secretaris Organisatie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Manon
Harte
Bedrijfskunde MER
Secretaris Organisatie
2018-2019

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid Politiek team
Lid Duurzaamheidsteam

(Eerdere) functies buiten de JD
Afstudeerstage bij D66 Arnhem
Secretaris studievereniging Adeo
Lid promotiecommissie Apeliotes
Lid van politieke organisaties
Lid D66 Nijmegen

Lid van maatschappelijke organisaties
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Motivatie (maximaal 300 woorden)
In februari 2018 begon ik aan mij afstudeerstage bij D66 Arnhem, dit was ook het moment dat
ik actief lid werd bij de afdeling JD Arnhem-Nijmegen. Ik merkte hoe leuk en interessant ik het
vond om mensen van mijn leeftijd te spreken met dezelfde interesse in politiek, dit kom ik in
mijn dagelijks leven niet vaak tegen. Ook vind ik de activiteiten ontzettend interessant, zo ben
ik aanwezig geweest bij een lezing van Boris van der Ham maar ook bij de kroegentocht in
Nijmegen. Deze diversiteit binnen de vereniging vind ik erg leuk, zowel plezier als politiek vind
ik een mooie combinatie.
In 2015 maakte ik deel uit van het bestuur van mijn studievereniging. Als secretatis kreeg ik
ook de kans om activiteiten te organiseren. Het contact leggen met sprekers of locaties, het
regelen van andere zaken en de uiteindelijke voldoening na een geslaagde activiteit voelde
erg goed. Daarnaast heb ik ook intensief samengewerkt met het afdelingsbestuur van D66
Arnhem. Hier leerde ik hoe het is om in het bestuur van een politieke vereniging te zitten. Ook
heb ik door deze stage goed contact met het afdelingsbestuur van D66 Arnhem en kan ik dit
contact goed gebruiken om Arnhem meer te betrekken bij de afdeling van JD ArnhemNijmegen
Het lijkt mij ontzettend leerzaam om mij in te mogen zetten voor de afdeling. Door mijn
bestuurlijke ervaring, het eerder organiseren van activiteiten en mijn contacten in Arnhem
ben ik van mening dat ik mijn steentje kan bijdragen middels de bestuursfunctie Secretaris
Organisatie.

Thomas Vissers | Kandidaat Secretaris Politiek
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Thomas
Vissers
Student Natuurkunde en Filosofie
Politiek Secretaris
Half jaar

(Eerdere) functies binnen de JD

Secretaris Organisatie, diverse teams binnen de afdeling, congresnotulist
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(Eerdere) functies buiten de JD
Bestuurslid en hoofdredacteur magazine Jongerenraad Oss, hoofd eerstejaarscommissie SV
Marie Curie, medezeggenschapsorgaan NSF, studentencampagnecoördinator D66 Nijmegen
Lid van politieke organisaties

D66
Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie (maximaal 300 woorden)
Mijn afgelopen bestuursjaar heb ik ervaren als leerzaam, gezellig en een toffe manier om een
concreet steentje bij te kunnen dragen aan de samenleving. Na dit jaar als secretaris
organisatie hoop ik dan nu ook via de functie politiek secretaris deze drieslag een tweede
leven in te blazen.
De reden dat ik voor de functie van politiek secretaris kies is omdat ik het gaaf vind bezig te
zijn met politieke inhoud en praktijk. Die inhoud en achtergrond duik ik voor interessante
onderwerpen graag in en ik vind het leuk deze kennis tot me te nemen en hierover na te
denken. Tegelijkertijd vind ik het ook tof bezig te zijn met hoe je politieke theorie en beleid in
de praktijk overbrengt. Daarnaast heb ik me in het verleden al ruimschoots beziggehouden
met de organisatorische- en promotiekant van D66 en de JD. Hier heb ik veel van geleerd,
maar gegeven dit feit ben ik nu ook toe aan een nieuwe uitdaging, waarbij ik deze lessen
zorgvuldig meeneem. Die uitdaging zie ik in secretaris politiek.
Hieronder formuleer ik daarom 5 belangrijke streefpunten die ik heb voor de functie
secretaris politiek. Voor nieuwe ideeën en een beperkt aantal algemene bestuurstaken sta ik
uiteraard altijd open, maar de volgende 5 zie ik als de kerndoelen van de functie.
•

Het inhoudelijk verder uitbouwen en structureren van het RPP. Het RPP voorziet ons
van een duidelijke mening en visie waar het JD gedachtengoed op regionaal niveau
wordt toegepast. Wanneer onze mening op nieuwe en oude regionale zaken duidelijk
en met mandaat in het programma staat biedt dit meer kansen deze goed te
profileren.
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•

•

•

Laagdrempelige en goede banden onderhouden met zowel D66 Arnhem als Nijmegen.
Met beide partijen in een nieuwe coalitie biedt dit bovenop reguliere voordelen een
unieke kans om via korte lijntjes standpunten van de JD A-N aan de kaak te stellen bij
wethouders en raadsleden.
Het organisatorisch verder ontwikkelen van het politiek team en themagroepen. Zo zijn
het politiek team en de themagroepen de expertisemotors voor het RPP. Ook hebben
zij de mogelijkheid na te denken over politieke output en het delen van (nieuwe)
kennis onder medeleden. Daarbij is het wel belangrijk dat dit systeem functioneert en
een structuur heeft. Het politiek team wordt geleid door de politiek secretaris en
focust zich voornamelijk op het uitbouwen van het RPP en regionale actualiteiten.
Voor aparte themagroepen is binnen of naast het politiek team altijd de ruimte
wanneer hiervoor interesse is vanuit leden, maar de politiek secretaris heeft
controlerende en adviserende rol in het functioneren van deze themagroepen.
Onze standpunten zo zichtbaar mogelijk maken. Dit zowel ter verspreiding van ons
gedachtengoed als de bekendheid van onze afdeling. Als politiek secretaris is het
belangrijk te werken aan en kritisch te blijven over hoe dit te doen. Zo ambieer ik
regelmatig opiniestukken te schrijven, in contact te zijn met D66 ook op
politiekinhoudelijk vlak en inhoudelijk vorm te geven aan politieke acties. Dit natuurlijk
in nauwe samenwerking met andere bestuursleden zoals de secretaris promotie. Ook
voor innovatieve nieuwe kanalen en manieren zal er (experimentele) ruimte zijn. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan vaker ingaan op actualiteiten waarbij discussie dan extra
wordt aangemoedigd. Als laatste ben ik ook van plan een abonnement te nemen op de
Gelderlander, om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen en hier scherp op in te
kunnen spelen.

Marijn ten Hagen | Kandidaat Secretaris Promotie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Marijn
ten
Hagen
HBO Integrale Veiligheidskunde
Bestuurslid Promo
Een jaar

(Eerdere) functies binnen de JD
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(Eerdere) functies buiten de JD

Lid van politieke organisaties

D66, binnenkort waarschijnlijk in het bestuur.
Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie (maximaal 300 woorden)
Sinds ik actief ben bij de Jonge Democraten ben ik het steeds leuker gaan vinden. Het
enthousiasme en de ambitie waarmee iedereen binnen de partij actief is bewonder ik en ik wil
hier graag actief deel van uit maken. Dit wil ik graag doen als bestuurslid. Een uitdaging die ik
met het bestuur graag wil aangaan is om Arnhem meer te betrekken bij de afdeling. Hiervoor
is het naar mijn inzicht belangrijk dat we een bestuur hebben dat niet alleen bestaat uit
mensen die uit Nijmegen komen, maar dat Arnhem in het bestuur ook vertegenwoordigd is. Ik
ken Arnhem goed en ik zal hiermee ook een aanvulling zijn binnen het bestuur. Ik ben actief
bij D66 Arnhem (binnenkort waarschijnlijk binnen het bestuur), waarmee ik een sleutelrol kan
spelen in het creëren van een betere samenwerking met D66. Ik zou dit allen graag doen als
bestuurslid promo. Ik vind het leuk om mijn enthousiasme over de JD over te brengen op
anderen, en anderen te motiveren om ook actief te worden. Ook denk ik er graaf over na hoe
we ons als partij het meest zichtbaar kunnen maken.
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Ingeborg Spoor | Kandidaat Scholing en Vorming
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Ingeborg
Spoor
leraar geschiedenis 2e graads (HAN)
bestuurslid scholing & vorming
Half jaar
2013

(Eerdere) functies binnen de JD
- Secretaris promotie
- Penningmeester

(Eerdere) functies buiten de JD

Geen
Lid van politieke organisaties

Combilid JD/D66
Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie (maximaal 300 woorden)
Al bijna vijf jaar lid, en ben nog steeds zo gemotiveerd. Is dat niet het enthousiasme dat jullie
willen voor jullie bestuur?
Het lijkt mij ontzettend leuk om me weer in te gaan zetten voor onze mooie afdeling. De
reden dat ik voor deze functie kies, is dat ik door mijn opleiding een goede basiskennis heb om
het scholenproject op de juiste manier op te pakken. Ik heb zowel vakdidactische kennis als
ervaring met orde houden voor een klas. Verder heb ik ervaring in samenwerken met andere
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pjo’s omdat ik al eerder bestuurservaring heb opgedaan. Ik wil graag bij het scholenproject
een goed aanspreekpunt zijn namens de JD, kijken naar hoe we het programma dat we
hebben op vakdidactisch gebied kunnen verbeteren en waar mogelijk ondersteunen tijdens
het uitvoeren van onze lessen op scholen.
Als ik om mij heen kijk zie ik veel mensen die zich sterk hebben ontwikkeld bij de JD. Vandaar
dat ik wil kijken naar wat wij de leden van onze afdeling kunnen bieden op het gebied van
trainingen. De invulling hiervan wil ik in overleg met het bestuur doen, maar ook met de
afdeling. We hebben veel verschillende leden en ik wil proberen hier rekening mee te houden
door zoveel mogelijk variatie in trainingen aan te bieden. Maar ook door te peilen waar
behoefte aan is betreft trainingen.
Mijn enthousiasme wil ik inzetten om leden met een open en enthousiaste houding te
ontvangen op onze activiteiten. En om onze borrelcultuur nieuw leven in te roepen. Immers,
ondanks de politieke inhoud, zijn we ook een vereniging waarin ruimte is voor gezelligheid. En
ik denk dat gezellige activiteiten voor meer binding met de vereniging kunnen zorgen.
Ik hoop dat ik mag rekenen op jullie stem!
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4. Financieel Blok
Toelichting Jaarrekening 2018

Omschrijving
Afdracht LB
Bestuursweekend
Rekeningkosten
Bestuurskosten
Bestuursweekend
Zaalhuur
Bedankjes Sprekers
Inhoudelijke activiteiten
Maas-Waal debat
Samenwerkingsactiviteiten
Gezelligheidsactiviteiten
Drankjes sprekers
Promotiemateriaal
Overig/Onvoorzien
Saldo winst

Resultaat 2018 t/m 1 juni
Verlies
Winst
2619,60
800,00
60,48
8,40
337,94
120,93
418,66
27,25
74,52
91,03
65,05
186,11
77,50
2.370,39
3.838,26

418,66

3.838,26

Advies KasCo
Vragen met betrekking tot de Jaarrekening 2018
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Begroting 2018
Verlies

Winst
2.620,00
800,00

120,00
40,00
800,00
200,00
150,00
350,00
50,00
360,00
400,00
150,00
600,00
200,00
3.420,00

Resterend %

50%
79%
58%
100%
19%
100%
46%
79%
77%
57%
69%
61%
0,00
3.420,00
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5. Politiek Blok
AR-Wijziging

Gun de Secretaris een beetje rust.

Onderwerp:

Indien Termijn Moties

Indieners:

Auke van Wersch

Woordvoerder:

Auke van Wersch

Betreft:

Artikel 4, lid 2

Voeg toe:

Voorstellen ingediend 24 uur voor aanvang van de AAV worden met
zekerheid opgenomen in het programmaboekje en de presentatie. Indien
niet aan deze voorwaarde voldaan is, wordt het voorstel behandeld maar
kan er niet met zekerheid worden gesteld dat deze voorstellen ook
daadwerkelijk in het programmaboekje en de presentatie komen te staan.

Toelichting:

Ik heb in mijn functie van Secretaris gemerkt dat een (politieke) AAV
organiseren best wel wat werk kost. Leden stellen, ongeacht een aantal
herinneringen, hun voorstellen altijd uit tot de laatst mogelijke optie, namelijk
de definitieve deadline. Om de correctheid en volledigheid van de AAV veilig
te stellen, is het voor de Secretaris erg prettig als hij een volle dag kan
uittrekken om het programmaboekje en presentatie op elkaar af te stemmen.
Hierdoor zie ik geen andere mogelijkheid dan de deadline voor het indienen
te verplaatsen naar 24 uur voor aanvang van de AAV.

6. Sluiting
WVTTK
Rondvraag
Sluiting en afscheidswoord voorzitter
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