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Voorwoord 
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

Het Zomercongres komt in zicht! Tijdens deze politieke Algemene Afdelingsvergadering (AAV) 

zullen wij stemmen over de politieke voorstellen voor het landelijke Zomercongres (12-13 juni) 

en zal bestuur Vissers II kort een bestuursverantwoording geven over de afgelopen maanden 

(in juni volgt een uitgebreidere verantwoording). 

De deadline voor het indienen van politieke moties, organisatorische moties, amendementen op 
het Regionaal Manifest en wijzigingen van het Afdelingsreglement is 9 mei 19:30! Indienen kan 
alleen via het indienformulier op onze site. 
Uitzonderingen hierop zijn de Actuele Politieke Moties, Actuele Organisatorische Moties en 
Moties van Orde. Deze kunnen ook nog tijdens de AAV worden ingediend bij de Technisch 
Voorzitter, zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Bestuursvragen kunnen tot de bovenstaande dikgedrukte deadline van tevoren worden 
ingediend via secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of mondeling worden gesteld 
tijdens de AAV. Check vóór het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de schriftelijke 
bestuursverantwoording verderop in deze agenda. 
 
Het bestuur hoopt jullie allemaal te zien op maandagavond 10 mei! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
Alexander van den Berg 
Secretaris 

  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
19:45-20:00 | Digitale inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:15 | Bestuursverantwoording 
20:15-20:25 | Mededelingen vanuit het bestuur 
20:25-20:50 | Politiek blok 
20:50-21:00 | Pauze 
21:00-21:35 | Vervolg politiek blok 
21:35-21:40 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:40 | Digitale borrel 

  



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 10-05-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

 
 

4 

Inhoudsopgave 
Opening ................................................................................................................................................................. 4 

Bestuursverantwoording ....................................................................................................................................... 5 

Bestuursvragen ......................................................................................................................................................... 6 
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Opening 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 11-01-2021 
 
Vaststellen agenda AAV 10-05-2021 
Mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
De eerste maanden van 2021 zijn weer volle JD maanden geweest! Als afdeling mochten we 
veel nieuwe leden verwelkomen, commissies opzetten, normale en speciale activiteiten 
organiseren, verkiezingen doormaken en zelfs weer een aantal scholenprojecten neerzetten. 
Een grotere verantwoording kunnen jullie natuurlijk verwachten in juni, maar in deze kortere 
verantwoording willen we jullie op een paar onderwerpen al graag wat updates geven over 
zaken die de afgelopen tijd hebben gespeeld. 

Die zaken hebben natuurlijk wel allemaal online plaatsgevonden. Wie zich in juni 2020 
kandideerde voor een bestuursjaar bij de JD had dat natuurlijk niet in zulke mate zien 
aankomen. Wij maken er dan ook geen geheim van dat we het af en toe jammer hebben 
gevonden dat bepaalde enerverende ervaringen en initiatieven die bij uitstek fysiek 
plaatsvinden, dit jaar niet (fysiek) door hebben kunnen gaan. 

Tegelijkertijd is de JD een veelzijdige en gezellige vereniging waar we nog altijd meer 
dan genoeg energie hebben kunnen uithalen! Als bestuur zetten we erop in geen vastgeroeste 
online patronen te laten ontstaan, maar te blijven nadenken over vernieuwende dingen om op 
te zetten. Dit uit zich in voorbeelden zo klein als het introduceren van een welkomslide met 
wachtmuziekje bij de activiteiten tot iets groots als een online tweede editie van de kaderdag. 
Jullie kunnen ook de komende maanden van ons verwachten dat we actief met dit soort 
initiatieven bezig blijven, en geloof ons, er zitten nog wat leuke initiatieven in de pijplijn waar 
jullie snel over zullen horen… En heb jij zelf leuke ideeën mag je ons natuurlijk altijd benaderen! 

Ook een grote activiteit die door zal gaan is het symposium! De symposiumcommissie is 
al een tijdje bezig om een breed en interessant programma over het onderwerp ‘straffen’ te 
bieden. Echter heeft het symposiumteam besloten dit evenement uit te stellen naar oktober. 
Deze keuze willen wij kort toelichten. Hiervoor zijn een aantal redenen, zoals ervaringen met 
lage opkomst van online symposia en de grote kans dat dit in oktober fysiek kan, het feit dat we 
dan een knallende grote activiteit als afdeling eens in het begin van een JD-jaar kunnen doen 
i.p.v. allemaal in de tweede helft en voldoende tijd voor de commissie om een integraal 
promotieplan in uitvoering te kunnen brengen. We’ll keep you posted! 

Tevens leuk om kort te benoemen: het scholenproject gaat door, al zij het vaak online! 
Sinds de vorige AAV hebben wij gemiddeld maandelijks weer ‘langs geweest’, van een school in 
Duitsland tot een school met kinderen die pas net in Nederland zijn. Niks verslaat de echte klas, 
maar we doen wat we kunnen. 

De verkiezingen waren een grote aanwezigheid de afgelopen maanden. De uiteindelijke 
uitslag is voor onze moederpartij natuurlijk prachtig! We zijn blij met onze bijdrage aan deze 
verkiezingen, via onder andere frequente flyeracties met onze eigen ontworpen flyer in een 
aantal steden in ons grondgebied, een groot PJO-debat met meer dan 1000 kijkers, interviews 
met Radio FunX en de VOX, ons gezicht laten zien op sociale media en deelname aan de 
Klimaatalarmdemonstratie. Tegelijkertijd is niet alles wat we wilden gelukt, zoals een deel van 
onze social media plannen en een grote onderwijsactie. Deze ideeën liggen echter nog steeds 
op tafel om hopelijk alsnog in alternatieve vorm op te kunnen pakken. 
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Een neveneffect van de verkiezingen was ook een grote instroom van nieuwe leden. 
Sinds de afgelopen AAV in januari hebben wij ruim 100 nieuwe leden mogen ontvangen! We 
zijn ontzettend blij met al deze enthousiaste nieuwe gezichten in onze afdeling. Om hen een 
warm welkom te heten hebben we speciale online nieuwe ledenavonden ontworpen die 
minstens maandelijks plaatsvinden, met bijv. een introductiespel en een presentatie over onze 
afdeling. Veel nieuwe leden zijn inmiddels te zien in onze commissies die van de Promo- tot 
Gezelligheidscommissie een flinke boost hebben gekregen. Een uitspringend voorbeeld is onze 
nieuwe Politieke Commissie, met meer dan 20 nieuwe leden die hard werken aan toffe 
politieke projecten in subgroepen! Hier zullen jullie binnenkort meer van zien. Dit alles is leuk 
voor deze nieuwe leden, maar ook voor de energie van onze afdeling in het nu en in de 
toekomst. 

Met het laatste kwartaal van bestuur Vissers II in aantocht gaan wij door met ons 
inzetten om jullie allemaal zoveel mogelijke kansen te bieden via en in onze afdeling. De 
‘Persoonlijke Politiek’ waar we over spraken in ons beleidsplan is nog steeds één van de 
belangrijkste drijfveren in waar we ons allemaal voor inzetten. Maar met het eind van dit 
bestuursjaar langzaam in het verschiet blijven wij ons ook inzetten ‘voor een afdeling die we 

door kunnen geven’. 😉 Hopelijk zal dat ook een afdeling zijn die elkaar snel weer fysiek kan 
ontmoeten, want laat het belang daarvan ook een les zijn van dit bijzondere jaar. We hopen 
jullie dus allemaal snel weer te zien! 
 

Bestuursvragen 
Na een korte mondelinge toelichting van voorzitter Thomas Vissers heeft de AAV de 
gelegenheid om mondeling vragen te stellen. 
 
Vraag lid: XXX 
Antwoord bestuur: XXX 

 
Vraag lid aan bestuurslid Y: XXX  
Antwoord bestuurslid Y: XXX 

 

Mededelingen 
 

Mededeling 1: Terugkoppeling enquête  
Wordt in latere versie aangevuld. 
 

Mededeling 2: Aanvraag dispensatie 
Wordt in latere versie aangevuld. 
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Politiek blok 
 

Moties 
PMXX Titel 

Onderwerp: Onderwerp 

Indieners: Indiener 

Woordvoerder: Woordvoerder 

Constaterende dat:  

Overwegende dat:  

Spreekt uit dat:  

Toelichting:  

 
 

 

Pauze 
 

 
 

Vervolg politiek blok 

 

Organisatorische Moties 
ORXX Titel 

Onderwerp: Onderwerp 

Indieners: Indiener 

Woordvoerder: Woordvoerder 

Constaterende dat   

Overwegende dat   

Spreekt uit dat 
 

 

Amendementen 
AMXX Titel 

Onderwerp: Onderwerp 

Indieners: Indiener 

Woordvoerder: Woordvoerder 
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Betreft:  

Voeg toe/schrap:  

Vervang door:  

Toelichting:  

 

 

Sluiting 
W.v.t.t.k. 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 

 

 
 


