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Voorwoord 
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne Kerstvakantie gehad! Tijdens de eerste Algemene 

Afdelingsvergadering (AAV) van onze afdeling gaan we onder andere stemmen over de 

ingediende moties voor het landelijke Wintercongres (13-14 februari) en wordt een lid van onze 

afdeling benoemd tot JD’er van het jaar. 

Ook staan er 3 vacatures open: allereerst de vacature van Bestuurslid Organisatie, daarnaast 

een vacature voor de Kascontrolecommissie en een vacature voor de Sollicitatiecommissie. 

Ook deze keer krijg je de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor behandeling tijdens het 
politieke blok. De deadline voor het indienen van politieke moties, organisatorische moties, 
amendementen op het Regionaal Manifest en wijzigingen van het Afdelingsreglement is 10 
januari 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 11 januari! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
Alexander van den Berg 
Secretaris 

  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
19:15-19:30 | Digitale inloop 
 
19:30-19:35 | Opening AAV 
19:35-19:50 | Bestuursverantwoording 
19:50-20:05 | Mededelingen vanuit het bestuur 
20:05-20:15 | Jaarrekening 2020 
20:15-20:30 | Begroting 2021 
20:30-20:45 | Pauze 
20:45-21:00 | Intermezzo: ‘Kwartiertje met’ Sjoerd Wannet 
21:00-21:15 | Verkiezingsblok 
21:15-21:45 | Politiek blok 
21:45-21:50 | Verkiezingsuitslag 
21:50-21:55 | Uitreiking JD’er van het jaar 
21:55-22:00 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 22:00 | Digitale borrel 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 07-09-2020 
 
Vaststellen agenda AAV 11-01-2021 
 
Mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
 
Voorzitter – Thomas Vissers 
De tijd vliegt! Het eerste halfjaar zit er alweer op. Voor mijn gevoel zitten we er dan ook 
middenin.  

Voordat ik daar wat dieper op reflecteer ga ik eerst even de grote corolifant in de kamer 
adresseren. Daar ga ik ook niet te moeilijk over doen: het is stom. Het zet echt een rem op 
grote ambitieuze plannen van een twinning tot kleinschalige en inspirerende masterclasses, 
maakt reguliere bestuurstaken voor iedereen lastiger en haalt het fysieke contact met elkaar 
waar iedereen veel energie uithaalt weg. Bovendien is het in tijden van corona op bepaalde 
manieren lastiger leden te binden bij de afdeling. 

Desondanks weigeren we een bestuur te worden dat de schouders ophaalt en bij elke 
tegenvaller naar de grote C wijst. We focussen op wat wel kan en proberen dat zo goed en 
innovatief mogelijk te laten verlopen. We sturen een opiniestuk over digitaal onderwijs op de 
universiteit. We gebruiken breakout rooms in Zoom als casinokamers bij een 
gezelligheidsactiviteit. We spreken naast goed contact met Nijmegen en Arnhem ook eens 
makkelijk kleinere D66-afdelingen. En zo staat er nog van alles in de steigers. Corona is niet 
waar je op hoopt voor je bestuur, maar het gaat ons niet uit het veld slaan. Wat mij betreft 
komt het beste er nog aan. Grote plannen als hervorming van de teamstructuur, een PJO-
verkiezingsdebat en een alternatief scholenproject staan na een lange opbouw om de hoek. 
Stay tuned! 

Ik ben hartstikke trots op hoe iedereen in dit bestuur zich mateloos en gemotiveerd blijft 
inzetten voor onze afdeling. We hebben het gezellig en kijken uit voor elkaar. Dat maakt ook 
dat we naast een ‘good time’ allemaal nieuwe skills en kennis oppikken, waar we zowel mee 
door willen gaan als die in willen zetten in de tweede helft van het jaar. Het vertrek van Laura 
als organisatie vond ik erg jammer, maar gezien omstandigheden een verstandige keuze waar 
we als bestuur goed mee om zijn gegaan. 

Over mezelf ben ik voorzichtig tevreden. Voorzichtig omdat ik weet dat er meer dan 
genoeg dingen zijn die altijd meer/beter kunnen, maak je daar geen zorgen over. Tevreden 
omdat we als bestuur in een ongewone tijd mooie dingen hebben neergezet, aan mooie dingen 
werken en ik op die weg zelf via mijn huidige functie weer nieuwe leerervaringen heb 
opgedaan. Die leerervaringen vind ik voor ons allemaal uitermate belangrijk. 
Wij gaan het komend halfjaar weer ons knallende best doen! 

 

Secretaris – Alexander van den Berg 
Wat een geweldige kanjers heb ik in mijn bestuur! Ik heb elke week genoten om samen met 
deze zes toppers te werken. We zijn solidair met elkaar, we dagen elkaar uit en houden elkaar 
scherp. Ik vind het daarom jammer dat één van ons niet de eindstreep haalt, maar uiteraard 
respecteer ik die beslissing. Wel had de SoCo achteraf gelijk dat ik te veel op mijn bordje nam: 
fulltime werk, portefeuillehouderschap, bestuursjaar en deeltijdstudie waren lastig te 
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combineren. Die laatste heb ik, om meerdere redenen overigens, laten vallen, dus ik had alsnog 
voldoende tijd voor de JD.  
Over mijn functioneren als secretaris ben ik heel tevreden: mijn bestuursnotulen vind ik keurig, 
de nieuwsbrieven overzichtelijk en de website één van de meest uitgebreide van alle 
afdelingen. Als secretaris kan ik als spin-in-het-web meedenken met andere portefeuilles 
(indien gewenst) en mensen kunnen altijd bij mij terecht voor data of deadlines. Ik houd 
heerlijk het overzicht en structuur, volgens mij zonder hierin al te vervelend te zijn voor mijn 
medebestuurders. Tot slot heb ik met plezier bezig gehouden met kerstkaarten schrijven, 
(digitale) ledenbinding, overzichten maken, prikkelende bestuursreflecties verzinnen met 
Thomas en goede contacten met D66 Arnhem onderhouden. 
 De tweede coronagolf heeft voor mijn interne functioneren geen negatieve gevolgen 
gehad. Mijn drang naar hoge kwaliteit en grote dienstbaarheid hoefden bij secretaristaken 
(denk bijv. aan notulen) hier in principe niet onder te lijden. Wel vond ik het jammer dat allerlei 
plannen de ijskast in moesten en ik mijn bestuursgenootjes en leden van de afdeling niet meer 
fysiek kon zien. Er is digitaal veel mogelijk, maar de sfeer is toch anders. Ook nam de opkomst 
en participatiegraad gestaag af. Met name op het eind, toen ik als ad interim Organisatie 
waarnam voor Laura, vond ik het moeilijk om ergens mijn best voor te doen en een magere 
opkomst te zien. Dit is een duidelijk verschil met de eerste coronagolf, toen zoomen nog leuk 
en nieuw was. Uiteraard merk ik zelf ook wel enige schermmoeheid, maar ik lijd hier meer 
onder tijdens het thuiswerken. Dat heeft na elke 8u per dag sneller de neiging om mij te 
deprimeren dan JD-avondjes, die zijn toch altijd weer anders en me energie blijven geven. Ik 
ben terugkijkend daarom ook trots op wat wij bereikt hebben als team en kijk uit naar het 
nieuwe jaar! 
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Figuur 1: Aantal nieuwe leden erbij per maand (inclusief verhuizingen) vergeleken met de uitstroom (inclusief 
verhuizingen). De afdeling groeide tot 31-12 licht, al is dit een minieme groei vergeleken met de grote toename 
vanwege het toevoegen van de Overijsselse ledenadministratie (van 305 naar 484). *=Per 31/12 werden er 
automatisch meer dan tien 28-jarigen uitgeschreven vanwege het aflopen van het combilidmaatschap. 
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Penningmeester – Robin Kuijpers 
Het jaar is bijna ten einde en met de AAV op komst zal ik mogen reflecteren op een heel 
bijzonder, maar bovenal een mooi jaar. In de start van mijn bestuursperiode leek ik te varen op 
een stuurloos schip. Ik was zoekende naar hoe ik invulling kon geven aan het 
penningmeesterschap. Er was nog geen spetterend vuurwerk waar te nemen binnen mijn 
portefeuille. Geen spoorloos verdwenen bonnetje van een declaratie of een ongeoorloofde 
uitgave van een medebestuurslid. De actie kwam (gelukkig) richting het einde van het jaar. 
Eindelijk(!) kreeg ik groen licht voor het opstellen van de afdelingsbegroting, die ik met trots ga 
presenteren op de AAV van 11 januari.  
 
Corona raakt ons allemaal, dus ook de begroting. Deze bijkomende factor dwong mij om extra 
kritisch naar de begroting te kijken. Ik heb getracht te zoeken naar een balans waarin ik mijn 
medebestuursleden voldoende financiële middelen bied om de afdeling te kunnen bedienen, 
en tegelijkertijd rekening houd met de ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen. Dit was 
een mooie puzzel, maar ik geloof dat ik hierin ben geslaagd.  
 
Het afgelopen half jaar was ik bestuursverantwoordelijke voor het gezelligheidsteam. Dit team 
draait om gezelligheid, samenkomen en op z’n tijd een lekkere borrel. Kortom: samen 
onvergetelijke momenten meemaken. Het gezelligheidsteam heeft expliciet aangegeven 
energie te halen uit het organiseren van fysieke activiteiten. De coronamaatregelen hebben 
hier echter roet in het eten gegooid, nu dit tijdelijk niet mogelijk is. Om deze reden zal het 
gezelligheidsteam tijdelijk geen activiteiten organiseren tot wij weer fysiek mogen 
bijeenkomen.  
 
Verder kijk ik met erg veel plezier uit naar de verdere samenwerkingen met de KasCo en het 
Symposiumteam. Tot op heden heb ik op een prettige manier kunnen sparren over financiële 
aangelegenheden met de KasCo. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dit ook aankomend jaar 
gaan voortzetten. In het symposiumteam zal ik dienen als bestuursverantwoordelijke en als 
teamlid. Het team bestaat uit enthousiaste leden met elk hun eigen kwaliteiten. Een mooie 
bundeling van ervaring, specialistische kennis en enthousiasme. 
 
Tot slot wil ik Thomas, Alexander, Laura, Thijmen, Robbin en Niels bedanken. We zijn in een 
korte tijd gegroeid naar een hecht bestuur. We delen veel, durven elkaar de waarheid te zeggen 
en zijn er voor elkaar als het even niet lukken wil. Dit maakt ons een sterk team, hopelijk 
houden wij deze spirit erin! 
 

Bestuurslid Organisatie – Laura Faassen 
Helaas is mijn bestuursjaar anders verlopen dan vooraf gehoopt en verwacht. Ondanks dat ik 
mijn taken al vroegtijdig heb moeten neerleggen, kijk ik vol trots en dankbaarheid terug op de 
afgelopen maanden waarin ik onderdeel heb mogen zijn van bestuur Vissers I. Vol ideeën en 
enthousiasme begon ik in de zomer aan het voorbereiden van de eerste activiteiten waarbij, 
waar mogelijk, samenkomst van de leden voor mij voorop stond. Helaas hebben slechts een 
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paar activiteiten in fysieke vorm doorgang kunnen vinden, waarna we weer terug moesten naar 
activiteiten via Zoom. 
 
Een van mijn uitgangspunten tijdens mijn verkiezing was dat ik meer aandacht wilde besteden 
aan afwisseling, in onderwerp maar vooral ook in format. Ondanks dat er een paar mooie 
bijzondere activiteiten, waaronder een samenwerking met D66 Nijmegen over eenzaamheid 
onder studenten en een levende bibliotheek met verhalen van vluchtelingen, voor het najaar 
op de planning stonden, is dit voor mijn gevoel in onvoldoende mate gelukt. Ik heb, samen met 
mijn bestuursleden, gezocht naar afwisseling in de activiteiten die we via Zoom aanboden, maar 
helaas biedt online minder mogelijkheden dan een fysieke activiteit. Ook met mijn FEO zijn we 
druk bezig geweest met deze uitdagingen, wat heeft geleid tot mooie nieuwe samenwerkingen 
met afdelingen waar dat normaal, onder andere vanwege reisafstand, niet mogelijk is. 
 
Ondanks deze uitdagingen kijk ik ook terug op een aantal succesjes, waaronder de fysieke 
activiteit met de wijkagenten en de online activiteit over de DDR. Ook hecht ik veel waarde aan 
het feit dat onze teams zich op de maandagavond hebben kunnen laten zien, zoals het 
Democratieteam met hun samenwerking met de JOVD Rijk van Nijmegen over de commissie 
Remkes en zeer recent nog het Arnhemteam met hun activiteit over het afvalreferendum, een 
onderwerp dat nu actueel is en zich specifiek op Arnhem richt.  
 
Hoewel het hier voor mij ophoudt, ben ik dankbaar voor alle mooie momenten en lessen die ik 
van mijn bestuursleden en de rest van de JD heb gekregen. Ik kijk er naar uit om mij, wanneer ik 
dat weer kan, weer in te gaan zetten voor onze mooie afdeling. 
 

Bestuurslid Politiek & Pers – Thijmen van Hoorn 
Mijn eerste maanden als bestuurslid zitten er op! Ik kijk met gemengde gevoelens terug op 
deze tijd. Dat komt vooral door mijn gevoel dat ik een paar valse starts heb gemaakt. De 
coronamaatregelen kwamen harder terug dan verwacht en mijn stage in september en oktober 
viel zwaarder dan verwacht. Daardoor ben ik de eerste maanden niet zo actief geweest als ik 
graag had gewild. Ik liep achter de feiten aan en kon me niet goed focussen op mijn functie. Ik 
wist dat er een learning curve was voor een bestuursfunctie, maar deze duurde langer dan 
gehoopt. Goed leren schrijven, mensen leren kennen en de fijne kneepjes van de functie leren 
duurde lang, omdat ik er twee maanden lang met mijn hoofd niet echt bij was. Ondertussen is 
deze tijd voorbij en gaat het een heel stuk beter. Ik heb resultaten behaald, ken D66 en de PJO’s 
en heb toffe plannen voor de komende maanden. Mede dankzij ons gaat de gemeente Arnhem 
onderzoek doen naar het gratis maken van menstruatieproducten! Ik heb de afgelopen 
maanden onwijs veel hulp, feedback en steuntjes in de rug gehad van mijn bestuursgenoten, 
landelijke functie-equivalenten en andere leden. Ik ben erachter gekomen dat een 
sparringpartner in deze functie je beste vriend is en tal van JD-leden, medebestuurders en 
leden van andere PJO’s hebben deze rol op zich genomen. 
 
Ik begon dit jaar met 3 plannen. Ik geef daar graag een update over. 
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 Politieke ontwikkeling binnen de afdeling. Leden betrekken lukt zo goed en zo kwaad 
mogelijk. Ik heb me ervoor ingezet om veel discussies aan te zwengelen in de 
groepsapp, en dat lukt ook goed. Een nieuwe vorm van moties schrijven is gelanceerd 
en ik hoop dat het goed gaat werken. De leden hebben me positief verrast met hoe 
graag zij mee willen werken aan de politieke output: het opiniestuk over gratis 
menstruatieproducten had nooit tot stand kunnen komen zonder de input van heel veel 
geïnteresseerde en betrokken leden. 

 Politieke ontwikkeling binnen de themateams. Ik ben erachter gekomen dat dit zeer 
moeilijk is. De themateams werken voor mijn gevoel niet goed genoeg, dus we hebben 
het over een ander boeg gegooid. De politieke commissie zal moeten leiden tot politieke 
ontwikkeling en ik heb er vertrouwen in dat dit ook goed gaat komen. 

 Politieke ontwikkeling binnen Arnhem en Nijmegen. Dit gaat heel goed! We hebben een 
fijne relatie met D66 Nijmegen en D66 Arnhem en praten vaak met hen. De lobbylijntjes 
zijn erg kort. We hebben ook al goed van ons laten horen, zie de lijst van politieke 
output. Ook zijn de voorbereidingen voor een PJO-verkiezingsdebat gestart, waarbij ik 
een leidende rol op me heb genomen. 

 
Lijst van politieke output 
Augustus 
26 – Opiniestuk in De Gelderlander: “Geef de kiezer directe invloed op de kabinetsformatie” 
 
September 
15 – Gezamenlijk bericht in De Gelderlander: “Demonstratie in Arnhem voor beter lot van 
vluchtelingen in kamp Moria” 
16 – Demonstratie Moria in Arnhem 
20 – Demonstratie Moria in Nijmegen 
 
Oktober 
26 – Brief naar de gemeenteraad van Arnhem over kamerstop in Arnhem 
27 – Gezamenlijk bericht in De Gelderlander: “Jongeren gekant tegen spreiding kamers in 
Arnhem: ‘Zo wordt student verdreven naar buitenwijken’” 
 
November 
27 – Opiniestuk in De Gelderlander: “Maak tampons en maandverband gratis voor arme 
vrouwen” 
29 – Brief naar de gemeenteraad van Nijmegen over de daklozenopvang in Hees 
 
December 
7 – Opiniestuk in VOX: “Universiteit slaat door in privacybeleid rondom college-opnames” 
9 – Inspraak in de gemeenteraad van Nijmegen over de daklozenopvang in Hees 
10 – Vermelding in VOX: “Ook medezeggenschap kritisch op beleid rond college-opnames” 
11 – Bericht in VOX: “College van bestuur komt met oplossing voor college-opnames” 
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11 – Vermelding op de website van de Radboud Universiteit: “Advies voor docenten over 
opnemen online colleges” 
29 – Opiniestuk in De Gelderlander: “Tippelzone die drugsverslaving in stand houdt geeft geen 
vrijheid” 
 
Bestuurslid Promotie – Robbin Huis in ‘t Veld 
Ik heb het gevoel dat ik nog niet veel kan zeggen. Intern zijn we doorgegaan op de voet van 
vorig jaar, en hebben we ons best gedaan creatief te zijn. Er werd ook regelmatig positief 
gereageerd op onze uitingen. Alleen, het aantal leden wat naar activiteiten komt blijft wel 
dalen. Dit is een trend die te zien is in de hele vereniging, niet alleen bij ons; het is dus erg lastig 
om in te schatten hoe goed de interne promotie werkt. 

De komende tijd zullen wij ons inzetten om nog creatiever te zijn, en nóg meer stoppen 
uit de kast trekken om van iedere activiteit een succes te maken. 
 
Externe promotie is erg anders gegaan dan we hadden gewild Vrijwel alle plannen zijn anders 
ingevuld of veranderd omdat de coronamaatregelen zó snel weer aangescherpt werden, dat wij 
(nog) geen tijd hebben gehad om onze ideeën uit te voeren. 

Het belangrijkste de afgelopen periode was ervoor zorgen dat het kind niet met het 
badwater werd weggegooid. Bij alles wat tot nu toe gepland stond hebben we ons als doel 
gesteld om ons nog meer in de materie te verdiepen, om ons nog beter voor te bereiden, of in 
het laatste geval, werd alles on-hold gezet. 
 
Toelichting digitale promotie: Methode en resultaten online advertentiecampagne dec. 24-28 
Wij verwachten de komende tijd voor meerdere onderwerpen te adverteren (TK-campagne, 
aankomend symposium e.d.). De doelgroepen voor deze advertenties zullen zeer waarschijnlijk 
erg overlappen. Dezelfde groepen mensen zullen dus onze advertenties te zien krijgen; het 
risico hierbij is dat we verschillende advertenties aan dezelfde persoon laten zien die in het hele 
onderwerp niet geïnteresseerd is. Dat zou zonde zijn, want we betalen per weergave van een 
advertentie. Je wilt dus eigenlijk die groep mensen eruit filteren, zodat je een kleine(re) groep 
mensen overhoudt waarvan je vrij zeker bent dat ze geïnteresseerd zijn in jouw 
onderwerpen/organisatie. Dit kan! Via Facebook en Instagram is het namelijk mogelijk om 
advertenties te richten aan “mensen die met jouw account hebben ge-interacteert”. Interacties 
met advertenties wordt daar ook meegerekend. Door een advertentie met een brede 
doelgroep te plaatsen waarmee erg gemakkelijk geïnteracteerd wordt, filter je voor volgende 
advertenties de niet-geïnteresseerden eruit. De campagne die we nu hebben gehouden is deze 
filter-ronde geweest. Het doel van deze advertentiecampagne was dus de komende 
advertentiecampagnes kostenefficiënter maken. 

Wij hebben gefocust op mensen die misschien politiek actief willen worden. Onze 
advertenties hadden als titel “Politiek actief worden? Zo doe je het”. We hebben op Instagram 
geadverteerd met een carrousel-advertentie, van waaruit mensen konden doorklikken naar een 
artikel wat we geschreven hadden over politiek actief worden. 
 
De link naar het artikel: https://www.jdanblog.com/ 

https://www.jdanblog.com/
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Een overzicht van de instellingen: 
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De uiteindelijke statistieken: 

  

 

 
 

Bestuurslid Scholing & Intern – Niels Wiendels 
Corona is nog steeds onder ons en momenteel zitten we in een lockdown. Na de zomervakantie 
leek het beter te gaan en konden we weer fysiek activiteiten organiseren. Ook de hoop voor het 
scholenproject en een fysieke afdelingskaderdag groeide weer. Helaas bleek het toch te lastig 
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om binnen de huidige maatregelen een scholenproject op touw te zetten. Ook willen andere de 
PJO’s voorlopig nog geen scholenproject organiseren, op zijn vroegst in februari. De doelstelling 
is nu om vanaf februari te kijken naar een aantal schoolbezoeken. We zitten dan heel dicht in 
de buurt van de verkiezingen en hopen dat scholen dan enthousiaster zijn om ons te 
ontvangen. 

In het nieuwe jaar willen we ook meer trainingen aanbieden. Inmiddels heeft er een 
training Framing plaatsgevonden, maar door o.a. samenwerkingen met andere JD-afdelingen 
was het lastiger om trainingen te organiseren en deze af te stemmen op de behoefte van de 
(kader)leden. Daarnaast gaan we op de afdelingskaderdag ook een aantal trainingen aanbieden, 
die hopelijk fysiek kunnen worden gegeven in maart. Maar er zal een digitale back-up optie zijn. 
Dit geldt ook voor de masterclass-reeks die in het voorjaar gehouden zal worden. 

Corona heeft dus al met al heel veel invloed op mijn portefeuille, maar samen met de 
rest van het bestuur blijf ik denken in en kijken naar wat wél kan. Hopelijk krijgen we in het 
nieuwe jaar meer ademruimte om een aantal scholenprojecten te organiseren. 

 

Verantwoording Themateam Democratie – door Christiaan de Vries 
Afgelopen kwartaal hebben we als TT Democratie minder activiteiten georganiseerd dan 
normaal. Het evenement over de Staatscommissie Remkes samen met de JOVD is bekokstoofd 
door het themateam, al lag de uiteindelijke organisatie en uitvoering bij het bestuur. Het team 
heeft ook een JD training ‘Opiniërend Schrijven’ aangevraagd en gekregen, welke door het 
team zeer positief is ervaren. Uit deze training is een skelet voor een opiniestuk voortgevloeid 
dat in 2021 moet verschijnen, afhankelijk van de actualiteiten. Verder heeft het team al twee 
concrete ideeën voor activiteiten volgend jaar, stil zitten we nooit. 

Verder zijn we ook bezig geweest met het verwelkomen van nieuwe leden. Net voor 
onze 2e verjaardag zijn we gegroeid van 5 naar 7 leden. De nieuwe leden waren geronseld nog 
voor we een promotietekst aan konden leveren bij het bestuur, TT Democratie is dus in trek. Al 
met al heeft TT Democratie weer een goed kwartaal doorgemaakt. 
 

Verantwoording Themateam Studenten – door Thijmen van Hoorn 
Het themateam studenten loopt niet zo goed. Dat is een pijnlijke constatering om te moeten 
maken, maar helaas is het de realiteit. De afgelopen maanden hebben we een aantal keer 
vergaderd en veel gepraat in de groepsapp. De discussies die losbarstten waren interessant, 
maar concrete actie hebben we er niet aan weten te verbinden. Aan het begin van het 
verenigingsjaar waren we erg dun bezet: we hadden maar 4 leden die het door tal van redenen 
al druk genoeg hadden. Nieuwe leden dienden zich aan en we maakten plannen voor een toffe 
actie, maar door de strengere coronamaatregelen kon deze niet doorgaan. Het kwam 
vervolgens allemaal gewoon nooit van de grond. 

De politieke commissie zal een verademing zijn voor de leden van dit team. We zijn 
allemaal druk en kunnen niet altijd even actief zijn. In het systeem van de themateams is dit 
moordend voor de activiteit van het hele team en is het lastig om daar weer van terug te 
komen. Hopelijk kunnen we onze energie en het talent dat in deze leden zit wel goed besteden 
in de politieke commissie. 
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Verantwoording Arnhemteam – door Alexander van den Berg 
In september begon het Arnhemteam met volle energie aan een doorstart. Met het beleidsplan 
in gedachten gingen wij op zoek naar een originele invulling van Arnhem, zonder dat het een 
kopie van Nijmeegse activiteiten zou worden. Omdat onze leden met name duurzaamheid & 
ruimtelijke ordening interessant vonden wilden we op dit thema een excursie organiseren. 
Helaas gooide corona toen roet in het eten. Het alternatief was een (digitale) inhoudelijke 
avondactiviteit te organiseren, maar dan specifiek over een Arnhems thema. Dit is de activiteit 
over het afvalreferendum geworden van 14-12, waar ik inhoudelijk zeer tevreden over was. 

Qua ledenaantal zijn we gelijk gebleven, ondanks wat wisselingen van de wacht. Wat de 
toekomst gaat bieden weet ik niet. Ledenwerving specifiek in Arnhem is fysiek niet mogelijk, 
dat zal digitaal moeten gebeuren. De zichtbaarheid van Arnhem is al enorm verbeterd door de 
nieuwe banden met D66 Arnhem en recente politieke acties die in de Arnhem hebben 
plaatsgevonden. Straks vanaf januari komt de nieuwe teamstructuur eraan en ik sluit niet uit 
dat het Arnhemteam onder het nieuwe Politieke Team zal vallen, aangezien het toch enigszins 
lijkt op een politiek-organisatorisch team maar dan met een plaatsgebonden focus. 

 

Verantwoording Regiocommissie Overijssel – door Niels Wiendels 
De regiocommissie Overijssel is nieuw en we hebben de ambitie om in een faciliterende rol 
activiteiten in Overijssel te organiseren. Inmiddels zijn de eerste afspraken gemaakt met de 
regiocommissie en hebben we een soort ‘bestuur’ aangewezen. Ze hebben aangeven dat de 
betrokkenheid van leden erg laag is op dit moment. Daar zal dan ook hun focus op liggen, met 
facilitaire ondersteuning van onze kant. Ze hebben o.a. aangeven graag hulp te willen bij 
promotie. Het plan is dat onze bestuurslid Promotie ze in het nieuwe jaar een training gaat 
geven. Ambities genoeg, nu nog in de praktijk brengen! 
 

Verantwoording Regiocommissie Winterswijk – door Niels Wiendels 
De regiocommissie Winterswijk wordt helaas opgeheven. Na meerdere gesprekken met nog 3 
betrokken leden, waarvan 2 elders in het land studeren/wonen en een ander niet meer lid is 
van de JD, zijn we tot de conclusie gekomen dat er voorlopig geen toekomst meer is voor een 
regiocommissie in Winterswijk. Afgelopen jaar verliep de samenwerking met Winterswijk al 
moeizaam en zijn er geen activiteiten georganiseerd (natuurlijk mede vanwege corona). We 
zullen zeker onze focus houden op Winterswijk en omstreken, maar niet meer door middel van 
een regiocommissie. We zullen deze focus op een andere manier vormgeven. Het plan is om 
eventueel samen met D66 Winterswijk om in het nieuwe jaar een borrel te houden met 
ingeschreven leden van de JD. Loes ten Dolle deelt mee dat de betrokkenheid van jongeren op 
dit moment laag is in haar gemeente, dus daar liggen ook voor ons kansen. 

 

Verantwoording Organimo: ORG01 ‘ORG AR URGH’, aangenomen op 
07-09-2020 
De afdelingsdocumenten zagen er inderdaad niet zo netjes uit. Elke goede secretaris schrikt 
hier natuurlijk van. De huidige secretaris heeft ze weer netjes gemaakt, uiteraard in huisstijl. 
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Verantwoording Organimo: ORG03 ‘Naamswijziging’, aangenomen op 
07-09-2020 
Beste leden, 
Op de AAV van 07-09-2020 is een organisatorische motie (organimo) ingestemd die het 
afdelingsbestuur oproept tot de inzet om de naam van de afdeling te veranderen van ‘Arnhem-
Nijmegen’ naar ‘Groot-Gelre’. 

Na uitgebreide discussie en het afwegen van voors en tegens hebben wij besloten dit 
organimo niet uit te voeren. De belangrijkste (maar niet alle) redenen hiervoor zullen we 
hieronder kort toelichten, evenals wat we nu willen doen. 

We denken dat Groot-Gelre niet echt een duidelijke naam is voor leden en 
geïnteresseerden. Veel mensen weten niet wat het is of waar we dan precies actief zijn. Ook 
schrijven we met deze naam grondgebied van de afdeling Wageningen en Overijssel aan ons 
toe. Overijssel is momenteel een regiocommissie maar de bedoeling is wel dat zij uiteindelijk 
weer een zelfstandige afdeling worden. Bovendien past ‘Groot-Gelre’ niet echt tussen andere 
afdelingsnamen die zijn gebaseerd op een stad of provincie. Als laatste willen we ook kijken 
naar de praktijk van de vorige AAV, waar bleek dat veel mensen voornamelijk op Groot-Gelre 
stemden als proteststem in oppositie tegenover ‘JD Nijmegen’. Ook kwamen de voorstellen tot 
naamswijziging op papier erg laat in het AAV-boekje, waardoor niet ieder lid dit op tijd heeft 
kunnen zien om tijd in hun agenda vrij te maken en er goed over na te denken. Gegeven de 
impact van en het belang dat aan de naamwijzigingdiscussie altijd is gehecht vinden we het wel 
belangrijk dat iedereen de kans heeft om actief voor een naam te stemmen waar ze echt voor 
zijn. 

Als bestuur willen we de ruimte geven voor een discussie over de afdelingsnaam en we 
kunnen het begrijpen als niet iedereen het met onze afwegingen eens is. Daarom willen wij bij 
deze op tijd bekend maken dat we aankomende AAV opnieuw zullen stemmen over het lot van 
de naam van onze afdeling. De stemming zal plaatsvinden via dezelfde procedure als wanneer 
we bij de JD meerdere kandidaten op één functie hebben, nogmaals toegelicht bij het 
stemformulier. We hebben vier populaire opties gekozen. Wij zullen ons als bestuur inzetten 
om de winnende naam als afdeling aan te nemen. We hopen daarom op een brede opkomst en 
levendig maar respectvol debat, zodat we de knoop van dit vraagstuk zowat ouder dan 
Hertogdom Gelre voor eens en altijd kunnen doorhakken! 

Bij vragen of opmerkingen kun je altijd appen of mailen! 
 
Bestuur Vissers I 
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Bestuursvragen 
Na een korte mondelinge toelichting van voorzitter Thomas Vissers heeft de AAV de 
gelegenheid om mondeling vragen te stellen. 
 
Vraag Barbara: Is het momenteel nodig om een extra bestuurslid organisatie toe te voegen aan 
een bestuur (waarbinnen nu al een groepsdynamiek bestaat) aangezien jullie minder taken 
hebben door corona en deze taak mogelijk makkelijk te verdelen is over de huidige 
bestuursleden? 
Antwoord bestuur: Ten eerste is het voor het overgrote deel zo dat we niet ineens minder 
taken hebben, maar die taken moeten vooral op een andere manier worden vormgegeven. Dat 
kan soms zelfs meer tijd kosten: als bestuur een casino-avond organiseren kost meer tijd dan 
menige fysieke gezelligheidsactiviteit, omdat het lastiger is om online de 
gezelligheidsactiviteiten vernieuwend te houden. En waar we wel tijd winnen, proberen we dat 
ook in andere projecten te steken, bijv. via meerdere alternatieve online nieuwe leden 
momenten. 

Ten tweede is het lastig zo’n taak precies evenredig op te vangen. Dat is soms ook 
helemaal niet handig. In de praktijk zullen een aantal bestuursleden er dus wel reële lasten bij 
krijgen. Bovendien behelst organisatie niet slechts een wekelijkse maandagavond organiseren, 
het is een flinke functie. 

Ten derde willen we de kans van leden niet ontnemen, misschien staan er wel mensen 
te popelen een bestuursfunctie op te pakken in een tijd waar minder te doen is. Het zou ook 
een beetje gek zijn als organisatie open is en wij het dichthouden. 
 
Vraag Barbara aan de voorzitter: Je hebt het in je verantwoording over het contact met D66 
Arnhem en D66 Nijmegen en kleinere D66-afdelingen. Hoe is echter het contact met D66 
Gelderland, heeft dat ook al plaatsgevonden en zo ja hebben jullie JD Wageningen daarbij ook 
betrokken?  
Antwoord Thomas: We hebben directe lijntjes naar D66 Gelderland en ik heb vanuit de JD al 
meermaals met hen samen mogen werken. We houden de provincie in de gaten en spelen er 
graag op in wanneer we hier voor de JD kansen zien, zoals in het verleden ook is gedaan door 
de afdeling. We hebben voor binnenkort een afspraak staan om aan te schuiven bij hun 
fractievergadering, zodat we ook duidelijk op de hoogte blijven van wat er op Gelders niveau 
speelt. 

Wel is het zo dat tot nu toe ons contact met Arnhem en Nijmegen een stuk intensiever is 
geweest omdat we daar meer projecten mee hadden lopen. Bovendien zijn er niet alleen 
binnenkort landelijke verkiezingen maar beginnen ook de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen, waarin we een unieke kans zien het JD-geluid te laten horen (via 
bijv. onze draai geven aan de campagne voor landelijk of kijken of we een JD’er in lokale 
verkiezingsprogrammacommissies kunnen krijgen). We sluiten natuurlijk niet uit dat we de 
tweede helft van het jaar ook nog mooie projecten met D66 Gelderland aangaan, gezien daar 
ook zeer enthousiaste mensen zitten, maar er is momenteel dus ook extra veel reuring op 
lokaal en landelijk niveau. 
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Vraag Barbara aan de penningmeester: Stel corona duurt langer of minder lang dan je 
verwacht, zie je dan een mogelijkheid dat de begroting geagendeerd kan worden zodat hij meer 
past binnen de maatregelen van dat moment? Heb je daar ook rekening mee gehouden tijdens 
het schrijven van de begroting? 
Antwoord Robin: Zeker. Het is belangrijk dat de begroting regelmatig gemonitord wordt, zodat 
op tijd bijgestuurd kan worden bij onverwachte situaties. Het blijft natuurlijk een onzekere tijd. 
Stel dat de coronamaatregelen onverhoopt langer aanhouden en wij genoodzaakt zijn om onze 
activiteiten online te blijven aanbieden, dan zal dat resulteren in lagere sprekerskosten dan 
begroot is. Het is goed om dit soort posten in de gaten te houden en eventueel een 
amendement op de begroting in te dienen, zodat dat geld op een plek terecht komt waar de 
afdeling iets mee kan en dat we zo voorkomen dat het geld onbenut blijft. 
 
Vraag Barbara aan bestuurslid promotie: Je praat over dat de promotie intern goed gaat, in de 
eerste maanden viel het me echter op dat er maar weinig leden werden uitgenodigd op 
Facebook voor evenementen. Was dat een bewuste keuze? Gaan jullie minder inzetten op 
Facebook? Zo ja, op welke kanalen gaan jullie dan wel veelal focussen?  
Antwoord Robbin: Hier werd in het begin een beetje langs gekeken. Inmiddels is het goed 
opgepikt en worden er geregeld zo veel mogelijk mensen uitgenodigd. Wij zullen inderdaad wat 
minder focussen op Facebook de komende tijd. Met oog op de aankomende verkiezingen is het 
namelijk verstandiger om ons meer te richten op platforms als Instagram en Twitter, omdat 
onze doelgroep daar ook meer gebruik van maakt. Facebook zal vooral gebruikt worden voor 
zaken als bijv. de planning van de aankomende activiteiten. 
 
Vraag Barbara aan bestuurslid scholing & intern: Je verantwoording spreekt vooral over je 
tegenslagen door corona, zijn er echter ook punten waar je trots bent, zo ja welke?   
Antwoord Niels: Jazeker! Allereerst ben ik heel trots op ons bestuur en hoe wij de afgelopen 
tijd samen bezig zijn geweest, ondanks het feit dat Corona niet altijd motiverend is. Daarnaast 
heb ik samen met Thomas gekeken naar mogelijke trainingen die wij in de toekomst zouden 
kunnen geven aan onze leden en heeft er inmiddels een geslaagde training Framing 
plaatsgevonden. Ook ben ik samen met Robin bezig om regiocommissie Overijssel op te starten 
en de eerste resultaten zijn geboekt. Tot slot ben ik momenteel bezig met het updaten van het 
materiaal voor het Scholenproject, waar ik zeker weten trots op ga zijn. 
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Mededelingen 
 

Mededeling 1: Opheffen Regiocommissie Winterswijk 
Na lang discussiëren heeft bestuur Vissers I de regiocommissie Winterswijk opgeheven. Dit is 
daarna ook gecommuniceerd naar het Landelijk Bestuur en de betreffende leden in 
Winterswijk. Voor een toelichting op dit besluit verwijs ik de lezer graag naar de 
Verantwoording Regiocommissie Winterswijk. Uiteraard kunnen hierover vragen worden 
gesteld, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling.   
 

Mededeling 2: Reflectie op activiteit in de afdeling 
Als bestuur zien wij dat het in de afdeling de afgelopen maanden anders loopt dan normaal. We 
merken dat het aantal leden dat naar activiteiten komt terugloopt. Dit zien we niet alleen in 
onze afdeling, maar in iedere afdeling komen minder leden naar activiteiten. Als leden minder 
met de JD bezig zijn, heeft dat ook effect op de hoeveelheid mensen die actief willen worden in 
een team of commissie. Dit is voor ons iets dat zorgen opwekt. 

 
Aan ons de taak om hier iets mee te doen. Zolang alles online is, moet de structuur veranderen. 
We hebben een aantal ideeën hiervoor, maar dit leggen we ook graag ter inzage voor aan jullie. 
Onze plannen zijn erg ingrijpend, dus we willen deze besluiten niet unilateraal maken. Als jullie 
input hebben, positief of negatief, horen we dat graag. 

 
Lengte en vorm van activiteiten 
“Laptopmoeheid” is een kernwoord geworden sinds Corona ons leven beheerst. Nadat je drie 
colleges hebt gevolgd op je laptop, een studieboek hebt gelezen op je laptop en Netflix hebt 
gekeken op je laptop, heb je geen zin meer om nog twee uur te luisteren naar iemand op je 
laptop. Activiteiten kunnen niet meer van 20:00 tot 22:00 (exclusief borrel) duren. Het moet 
korter, bijvoorbeeld door activiteiten terug te brengen naar een uur. Ook kunnen activiteiten 
niet meer bestaan uit 100% luisteren. Activiteiten moeten altijd interactief zijn. 
 
Meer gezelligheidsactiviteiten 
We zien dat mensen wel naar gezelligheidsactiviteiten komen. Ook schakelen mensen na de 
activiteit alsnog in voor bijv. Spelletjes en sociaal contact. In deze tijd hebben mensen dus 
duidelijk meer behoefte aan gezelligheid dan aan inhoud. Voorheen hadden we een verhouding 
van 4 inhoudelijke maandagavonden tegen 1 gezellige vrijdagavond. Deze verhouding kunnen 
we verleggen. We willen toe naar meer gezelligheid op de maandagavonden. Misschien is dat 
maandelijks 1 gezellige maandagavond tegenover 3 inhoudelijke maandagavonden, maar 
misschien moet dat zelfs 2 tegenover 2 zijn. 
 
Mogelijkheid tweewekelijkse activiteiten in het zoomtijdperk 
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Dan de allerbelangrijkste overweging. Als we geen verandering zien, moeten we misschien 
afstappen van de wekelijkse maandagavond. We hebben al jaren een traditie van wekelijkse 
activiteiten, maar als er deze periode minder vraag is, moeten we iets aan het aanbod doen. 
Activiteiten opzetten kost bestuursleden veel tijd en energie, en het is dan jammer als de 
opkomst erg laag is. We overwegen dan bij het aanhouden van deze trend de rest van de online 
periode tweewekelijkse activiteiten te organiseren. 
 
We denken dat grote afwegingen zoals deze niet kunnen zonder de stem van onze leden daarin 
te horen. We horen daarom graag jullie input! 
 

 
 

Mededeling 3: Technische wijzigingen AR 
Het bleek dat in ons Afdelingsreglement (AR) verwijzingen naar het Huishoudelijk Reglement 
(HR) stonden die niet meer kloppen omdat het HR gewijzigd is. De secretaris voert daarom 
enkele technische wijzigingen door. Deze moeten wel worden aangekondigd op de AAV, maar 
er zal niet over worden gestemd. Waarom niet? Er is simpelweg geen keuze tussen het oude 
behouden en het nieuwe accepteren, omdat de verwijzingen niet meer kloppen en daarmee 
zijn het loze artikelen die aangepast moeten worden. 
 
De technische wijzigingen zijn: 

Artikel AR Oude tekst Nieuwe tekst 

Figuur 2: Om Thijmens verhaal te ondersteunen heeft Alexander geturfd hoeveel leden van onze afdeling aanwezig 
waren bij de activiteiten dit najaar. Uiteraard is dit gevoelig voor meetfoutjes en zijn de cijfers ‘bij benadering’. 
Gemiddeld komen we op 12 à 13 leden uit (inclusief 7 later 6-koppig bestuur).  
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Artikel 1.2 Afdeling: de afdeling Jonge Democraten 
Arnhem-Nijmegen, zoals vastgesteld in 
artikel 34 (HR). 

Afdeling: de afdeling Jonge Democraten 
Arnhem-Nijmegen, zoals vastgesteld in 
artikel 39 (HR). 

Artikel 2.1 Dit Afdelingsreglement (AR) mag geen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de 
Statuten van de vereniging en (of) met het 
Huishoudelijk Reglement (HR), zoals 
bepaald is in Artikel 36.9 van het HR. 

Dit Afdelingsreglement (AR) mag geen 
bepalingen bevatten die strijdig zijn met de 
Statuten van de vereniging en (of) met het 
Huishoudelijk Reglement (HR), zoals 
bepaald is in Artikel 41.2 van het HR. 

Artikel 6.1  Eenieder die tenminste tweeënzeventig 
uur voor de aanvang van de AAV bij het LB 
als lid van de Afdeling is aangemeld, 
behoudens het bepaalde in Artikel 4 HR, 
heeft stemrecht op de AAV. 

Eenieder die tenminste tweeënzeventig uur 
voor de aanvang van de AAV bij het LB als lid 
van de Afdeling is aangemeld, behoudens 
het bepaalde in Artikel 19 HR, heeft 
stemrecht op de AAV. 

Artikel 7.4 Voor specifieke regels omtrent de 
verkiezing van Afdelingsbestuurders, zie 
Artikel 36 (HR). 

Voor specifieke regels omtrent de verkiezing 
van Afdelingsbestuurders, zie Artikel 42 (HR). 

 
 

Mededeling 4: Een nieuwe Politieke Commissie 
Per 1 februari veranderen 2 grote dingen in de afdeling. Ten eerste krijgen alle teams een 
nieuwe naam: ze gaan commissies heten. Ten tweede zullen de themateams verdwijnen. Deze 
zullen worden vervangen door een nieuw orgaan: de politieke commissie. Dit laatste lichten we 
graag toe. De afgelopen tijd zijn we aangelopen tegen problemen in ons stelsel van politieke 
themateams. Ten eerste was het lastig om actieve leden te vinden, waardoor bestuur Janssen 
III al 2 van de 4 themateams heeft moeten ontbinden. Ook het themateam Studenten liep niet 
fantastisch vanwege een gebrek aan nieuwe aanwas en motivatie. Ten tweede is het aanbod 
voor de leden beperkt tot democratisering en studentenzaken. Vind je dat beide niet enorm 
interessant, dan is er geen plek voor jou om actief te worden. We kunnen natuurlijk een nieuw 
themateam starten, maar dan moeten we wel zeker 4 leden vinden die allemaal bereid zijn 
energie te steken in het beginnen van zo’n team. Dat is niet makkelijk. 
 
Kortom, we kunnen geen persoonlijke politiek leveren. Daarom komen we met een grote 
verandering. De themateams worden per 31 januari opgeheven en in de plaats van deze teams 
komt een nieuw orgaan: de Politieke Commissie. De bedoeling is dat deze commissie een grote 
groep mensen wordt: het kan draaien met 5 leden, maar er is ruimte voor misschien wel 20 
leden. De commissie zal iedere twee maanden vergaderen en de leden gaan in de tussentijd 
werken in subgroepjes (teams). De teams houden zich bezig met één specifiek onderwerp en 
stellen zeer concrete doelen vast die zij in 2 maanden moeten realiseren (een opiniestuk 
schrijven, verdiepen in een onderwerp, een activiteit organiseren, een politieke actie opzetten, 
etc.). Ieder team zal worden geleid door een voorzitter die wordt gecoacht door het bestuurslid 
politiek. Na 2 maanden ontbinden we alle teams en komt de politieke commissie weer samen. 
We beslissen weer samen welke onderwerpen interessant zijn en wat we willen bereiken en we 
vallen uiteen in nieuwe teams, met nieuwe onderwerpen, voorzitters en doelen. Dit zal zich zo 
iedere 2 maanden herhalen. 
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In de groepsapp van de politieke commissie blijven we ondertussen actief: we discussiëren over 
interessante onderwerpen en organiseren activiteiten om elkaar beter te leren kennen. Ook 
zorgt het bestuur ervoor dat de leden van de commissie regelmatig trainingen krijgen. Op deze 
manier hopen we een laagdrempelige manier te hebben om diverse leden te betrekken en 
diverse onderwerpen te bespreken. Als je het een keer druk hebt (bijvoorbeeld vanwege 
tentamens), dan kan je gewoon een 2-maandenblok overslaan. Als je bezig wil met een heel gek 
onderwerp kan dat ook prima, dan vorm je met 2 of 3 mensen een team. Zolang je een 2-
maandendoelstelling maakt en een teamlid vindt kun je ermee aan de slag. De politieke 
commissie wordt zo een orgaan dat nooit saai wordt en waar iedereen lid van kan worden. Zo 
zijn we er samen voor persoonlijke politiek. 
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Jaarrekening 2020 
 
Hieronder kun je de jaarrekening van 2020 bekijken. Deze wordt ook in een diapresentatie 
gepresenteerd door Penningmeester Robin Kuijpers. 
 

 
 
 
 
 

  

Omschrijving Verlies Winst Verlies Winst Resterend %

Afdracht LB 2.118,82 2.119,00

Bestuursweekend 250,00 500,00

Regiocommissie Winterswijk 350,00

Overig 200,00

Symposium 425,00 500,00

Rekeningkosten 162,80 120,00 -36%

Bestuurskosten 65,82 150,00 56%

Bestuursweekend 250,00 500,00 50%

Zaalhuur 101,58 250,00 59%

Bedankjes Sprekers 146,55 220,00 33%

Drankjes sprekers 60,70 175,00 65%

Twinning 350,27 350,00

Symposium 426,72 500,00 15%

Gezelligheidsactiviteiten 211,20 350,00 40%

Regiocommissie Winterswijk 350,00

Promotiemateriaal 371,44 400,00 7%

Zomeroffensief 90,00 200,00 55%

Overig 124,29 104,00 -20%

Afroming 432,45 0,00

2.793,82 2.793,82 3.669,00 3.669,00

Begroting 2020Realisatie 2020

Jaarrekening 2020
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Begroting 2021 
 

 
Er is dit jaar gekozen om één format te hanteren voor alle afdelingen. Zoals je kunt zien heeft 
de begroting een metamorfose ondergaan. De begroting is daarom niet helemaal een-op-een 
te vergelijken met de begroting uit 2020. 
Een korte toelichting is hier op zijn plaats. 

- Het budget voor de begrotingspost zaalhuur bestaat uit twee componenten: zaalhuur en 

zoomkosten. In de begroting is uitgegaan van vier losse zoomabonnementen. Hierop zijn we 

teruggekomen door hiervan in de plaats een jaarabonnement te nemen via D66. Deze deal vond 

na het schrijven van de begroting plaats en is daarom niet in de begroting meegenomen. 

Uitgaven Inkomsten

Algemeen 910,00€      Afdracht landelijk bestuur 2.463,00€  

Rekeningskosten 150,00€      Vast deel afdracht 1.444,00€  

Bestuursweekend 600,00€      Variabel deel afdracht 1.019,00€  

Bestuursbedankjes 70,00€        Projectsubsidies 2.090,00€  

Regiocommissie Overijssel 90,00€        Prosu bestuursweekend 600,00€      

Promotie 510,00€      Prosu twinning 600,00€      

Promotiemateriaal 140,00€      Prosu symposium 625,00€      

Online promotie 100,00€      Prosu zomeroffensief 90,00€        

Promotie zomeroffensief 190,00€      Prosu samenwerkingsactiviteiten 175,00€      

Promotie campagnes 80,00€        Externe fondsen 400,00€      

Activiteiten 783,00€      D66 400,00€      

Zaalhuur 218,00€      Deelnemersbijdragen 2.570,00€  

Sprekerskosten 375,00€      Deelnemersbijdrage Twinning 1.800,00€  

Bitterballenbudget 50,00€        Deelnemersbijdragen BBQ 100,00€      

Gezelligheidsactiviteiten 140,00€      Deelnemersbijdragen symposium 200,00€      

Evenementen 5.020,00€  Deelnemersbijdragen kerstdiner 400,00€      

Symposium 925,00€      Deelnemersbijdragen Euregiocongres 70,00€        

Scholing van leden 475,00€      

Samenwerkingsactiviteiten 420,00€      

Twinning 2.400,00€  

BBQ 200,00€      

Diner 500,00€      

Bedankmoment 100,00€      

Onvoorzien 300,00€      

Onvoorziene kosten 300,00€      

Totaal begrote uitgaven 7.523,00€  Totaal begrote inkomsten 7.523,00€  

Begroting 2021 
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Zaalhuur is voor de reguliere activiteiten of AAV, wanneer uitgeweken moet worden naar een 

grotere zaal. 

- Het budget sprekerskosten bestaan uit kosten voor drankjes en bedankjes voor de spreker. 

- In de begrotingspost gezelligheidsactiviteiten is niet inbegrepen een BBQ en kerstdiner. Deze 

staan apart op de begroting onder het kopje evenementen. 

- Onder scholing van leden wordt verstaan: kaderdag en de masterclass. 

- Onder samenwerkingsactiviteiten wordt verstaan: PJO-debat en het Euregiocongres. 

- Voor onvoorziene kosten geldt: 4-5% van het afdelingsbudget, dus niet van de afdracht. Dit is 

een regel die elke afdeling dient te hanteren. 

 

Kascontrolecommissieverklaring 
Op 24 december 2020 en 6 januari heeft de Kascontrolecommissie samengezeten met onze 
penningmeester Robin. We hebben de rekening besproken en een bronnencontrole uitgevoerd. 

De jaarrekening is zuiver en overzichtelijk. Door tabjes toe te voegen aan het 
Exceldocument was de jaarrekening inzichtelijk voor de KasCo. 

Het afgelopen jaar was een bijzonder jaar en dit is ook terug te zien aan de begroting. 
Sommige kosten zijn gestegen, bijvoorbeeld Zoom. Veel andere posten hebben nog geld staan. 
De opvallendheden zijn dan ook begrijpelijk en verklaarbaar voor de vereniging. Het blijft 
jammer om te zien dat er geld over is voor bijvoorbeeld gezelligheidsactiviteiten, maar dit is 
puur te wijten aan overmacht. Dit heeft natuurlijk ook te maken met de lijn van het Landelijk 
Bestuur die het afdelingen onmogelijk maakt om geld op te potten. 

De KasCo raadt Robin aan om amendementen op de begroting in te dienen als hij 
verwacht dat posten niet (volledig) benut zullen worden. Tevens kan er dan ingespeeld worden 
op de actuele behoeftes die ontstaan door het eventuele opbloeien of juist wegebben van het 
coronavirus.  

De rekeningkosten vond de KasCo verrassend hoog. Daar is door Robin op ingespeeld 
door meer geld hiervoor te reserveren in 2021.  

De KasCo was soms even zoekende naar sommige bonnetjes. De KasCo adviseert Robin 
daarom om hier nog iets meer duidelijkheid in te scheppen door alle bonnen te digitaliseren en 
helder te archiveren. Verder waren alle bonnen in orde.  

De communicatie tussen de penningmeester en de KasCo verliep niet altijd vlekkeloos. 
Een punt van aandacht is het tijdig informeren van Kascoleden over de planning omtrent de 
begroting en het afspreken. 
 
Jordy, Manon, Merel, 06-01-2021 
 

 

 

Pauze 
 

 



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 11-01-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

 
 

26 

Intermezzo: ‘Kwartiertje met’ Sjoerd Wannet 
We zetten de oude traditie van ‘kwartiertje met’ voort, maar nu als leuk intermezzo in de pauze 
van deze overvolle AAV. Sjoerd is oud-JD’er (en erelid sinds 2012!) en tegenwoordig werkzaam 
als fractievolger bij de Provinciale Staten van Gelderland. Hier zal hij ons over vertellen. 
 

Verkiezingsblok 
 

Tijn Hendrikx | kandidaat bestuurslid organisatie 
 
Voornaam Tijn 

Tussenvoegsel  

Achternaam Hendrikx 

Opleiding/baan Masterstudent Rechten 

Beoogde functie Bestuurslid organisatie 

Beoogde periode Half jaar (tot aan september) 

Lid van de JD 
sinds 

18-01-2016 
 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid van de commissie internationaal (Leiden Haaglanden); Lid van de 
werkgroep Buitenlandse Zaken; lid van Gezelligheidsteam 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Stagiair bij het Ministerie van Economische Zaken; Student-assistent 
Europees recht; EU careers ambassador 

    

Lid van politieke organisaties 

Geen buiten de JD 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Lid van denktank Edison, bestaande uit studenten. 
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Motivatie 

Ondanks de bijzondere tijd, vind ik het belangrijk dat we onszelf als JD 
Arnhem-Nijmegen scherp houden. Dat we reflecteren op wat er in het 
voorbije jaar gebeurd is, maar ook wat er in het nieuwe jaar op ons af 
gaat komen. De activiteiten van onze afdeling kunnen hier een 
belangrijke bijdrage aanleveren. Natuurlijk is het dan wel van belang dat 
er overzicht, afwisseling en ruimte voor input is. Vanuit mijn stage-
ervaring bij het ministerie heb ik al het nodige geleerd over 
communicatie en afstemming met verschillende lagen van de overheid. 
Deze kennis hoop ik ook bij de JD te kunnen inzetten. Overigens is mijn 
wens om de bestuurstaak korter dan een jaar uit te voeren. Dit vanwege 
een geplande stage in september. 

 

Laurens Hoetink | kandidaat Kascontrolecommissie 
 
Voornaam Laurens 

Tussenvoegsel  

Achternaam Hoetink 

Opleiding/baan Bedrijfsleider Horeca 

Beoogde functie Kascontrolecommissie 

Beoogde periode 1 Jaar 

Lid van de JD 
sinds 

19-11-2020 
 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

N.v.t. 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Penningmeester Carnavalsvereniging 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 
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- 

    

Motivatie 

Graag draag ik mijn steentje bij in een afdeling of bestuur van de JD. Voor 
mij een mooie gelegenheid om meer kennis op te doen over de gang van 
zaken bij de JD, mensen te leren kennen en wellicht een mooie opstap 
naar weer andere functies binnen de JD. 

 
Maarten Veld | kandidaat Sollicitatiecommissie 
 
Voornaam Maarten 

Tussenvoegsel  

Achternaam Veld 

Opleiding/baan Nederlands recht 

Beoogde functie Sollicitatiecommissie 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD 
sinds 

21-1-2013 
 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Sollicitatiecommissie JD-AN, Landelijke OrCo, OrCo Utrecht, Secretaris JD-
AN, Portefeuillehouder Justitie, Congresteam, Introductieteam, 
Congresteam JD AN, ReisCie JD-AN, etc. 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Voorzitter N.C.S.V. Dr. Nico Muller. 
Diverse voorzittersrollen binnen N.S.R.V. Phocas 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Ik betaal het WNF-rangerschap van mijn neefje. 
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Motivatie 

Lieve AAV, 
 
Binnenkort ben ik zo oud dat ik straks niet meer lid mag zijn van deze 
prachtige vereniging/afdeling. Ik zet mij al jarenlang met veel plezier in 
voor onze afdeling. Een van die dingen die ik al enige tijd doe is de SoCo. 
Dit doe ik (met een kleine onderbreking) al sinds 2014. Mijn termijn loopt 
af en ik zou het heel tof vinden om voor mijn laatste maanden 
lidmaatschap nog een mandaat van de AAV te krijgen voor de SoCo. 
Zodat ik o.a. hierbij de andere leden van de SoCo kan ondersteunen in de 
gesprekken voor een nieuw bestuur deze zomer. 
 
Groetjes, Maarten 

 
Barbara Christ | kandidaat Sollicitatiecommissie 
 
Voornaam Barbara 

Tussenvoegsel  

Achternaam Christ 

Opleiding/baan Master pedagogische wetenschappen 

Beoogde functie Sollicitatiecommissie 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD 
sinds 25-06-2018 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Ander halfjaar penningmeester van de afdeling Arnhem Nijmegen, Lid 
van het themateam Democratie, landelijk Kascolid, Lid van het huidige 
symposiumteam, lid van nog wat andere teams in het verleden. 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Penningmeester bij debatvereninging NSDV Trivium, lid van de raad van 
advies voor 2 jaar bij NSDV Trivium, lid van de sollicitatiecommissie bij 
NSDV trivium, lid bij nog veel meer commissies bij Trivium, 
studievereniging Geschiedenis op de Radboud en bij Ovum Novum 

    

Lid van politieke organisaties 

JD en D66 
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Lid van maatschappelijke organisaties 

/ 

    

Motivatie 

Hoi, ook ik ben zo'n vet oud-lid wat JD nog niet los kan laten, ik mag niet 
in de KasCo omdat mijn boekjaar nog niet goedgekeurd is dus ik dacht ik 
ga bij de SoCo. Nee even serieus. Ik merk dat ik ontzettend veel van de JD 
ben gaan houden, hoewel ik denk dat ik niet meer de tijd ga vinden om 
nog een bestuursjaar te draaien bij de JD wil ik mezelf nog wel nuttig 
maken. Ik denk dat ik goed bij de SoCo pas, omdat ik anderhalf jaar 
ervaring heb binnen een JD bestuur, ik heb oog gehad voor de andere 
functies en weet ook goed wanneer een bestuurder wel of niet 
functioneert. Ik heb ook een vriend die praktisch iedere functie binnen 
het bestuur heeft gedaan, dus bij proxy heb ik veel ervaring met eigenlijk 
alle taken. Ik ben kritisch, eerlijk en getraind in vele gesprekvormen door 
studie, wat ook een pre kan zijn voor deze functie en wens de JD en onze 
afdeling gewoon het beste toe. 

 

Mededeling Sollicitatiecommissie 
Dit advies wordt mondeling verkondigd. 
 
 

Stembiljet speciale verkiezing afdelingsnaam 
Ook deze stemming zal digitaal plaatsvinden. 
 

Naam Voor/Tegen/Blanco Indien meerdere voorstemmen, 
welke rang (1, 2, 3, 4)? 

Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen   

Jonge Democraten Nijmegen   

Jonge Democraten Groot-Gelre   

Jonge Democraten Oost   

Toelichting 
Op dit stemformulier staan 4 mogelijke afdelingsnamen. De naam die 50%+1 van de stemmen krijgt, 
zal worden doorgevoerd. Indien geen van de namen 50% van de stemmen behaalt, zal de naam 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen blijven. Het is mogelijk om voor meerdere namen te stemmen. 
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In dat geval vul je bij alle namen die jij goed vindt “voor” in en geef je een voorkeursvolgorde aan in 
de derde kolom. 
Het tellen gaat conform bijlage A bij het Huishoudelijk Reglement. Waar “kandidaat” staat moet 
“afdelingsnaam” gelezen worden. Belangrijk om te weten is dat het stemmen tegen een 
afdelingsnaam niet leidt tot een grotere kans om te winnen voor de naam van jouw voorkeur. 

 
 

 

Politiek blok 
 

Moties 
PM01 Urkxit 

Onderwerp: Afscheiden van Urk 

Indieners: Thijmen van Hoorn 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat: -Urk tot de jaren ’40 een eiland was  

-Urk zeer crimineel is  

-De inwoners van Urk nog steeds een sterk eilandgevoel kennen 

Overwegende dat: -Urk bij een groot gedeelte van de Nederlanders plaatsvervangende schaamte 

oproept  

-Uit elkaar gaan als vrienden beter is dan bij elkaar blijven in een hatelijke 

relatie 

Spreekt uit dat: Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden 

Toelichting: https://nos.nl/artikel/2359451-me-ingezet-in-urk-door-onrust-met-

molotovcocktails-en-gevaarlijk-vuurwerk.html 

https://www.nu.nl/binnenland/6096943/jongeren-op-urk-belagen-medewerkers-

coronatestbus-met-vuurwerk.html https://nos.nl/artikel/2294992-ons-kent-ons-

cultuur-leidt-tot-criminaliteit-op-urk.html 

 
PM02 Prikken of stikken 

Onderwerp: Indirecte vaccinatieplicht voor het Covid-19 vaccin 

Indieners: Robbin Huis in 't veld, Bastiaan Smit 

Woordvoerder: Robbin Huis in ’t veld 

Constaterende dat: -Momenteel maar 60% van de Nederlanders zegt zeker of waarschijnlijk een 

vaccin tegen het coronavirus te nemen. Dit terwijl een vaccinatiegraad tussen 

de 70-90% nodig zal zijn om groepsimmuniverplichtenteit te bereiken. 

-Volgens een op 18 februari 2020 door de Tweede Kamer aangenomen 

voorstel de kinderopvang al niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren; daar 

geldt dus al een indirecte vaccinatieplicht. 
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Overwegende dat: -Groepsimmuniteit voor Covid-19 creëren momenteel van de absoluut grootst 

maatschappelijke noodzaak is. 

-Het direct verplichten van vaccineren grondwettelijk erg lastig, onwenselijk en 

zelfs onmogelijk is.  

-Een indirecte vaccinatieplicht met de dag noodzakelijker lijkt. We kunnen ons 

het niet veroorloven om te gokken op groepsimmuniteit; we moeten er zeker 

van zijn. 

Spreekt uit dat: Een indirecte vaccinatieplicht wettelijk mogelijk gemaakt moet worden. 

Toelichting: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/vraag-en-antwoord/mag-

een-kinderopvang-of-school-niet-gevaccineerde-kinderen-weigeren 

https://www.dvhn.nl/groningen/Professor-gezondheidsrecht-Brigit-Toebes-van-

RUG-We-moeten-nadenken-over-verplichte-vaccinatie-in-strijd-tegen-corona-

26289237.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
PM03 Whisky is super lekker dus het zou wel een beetje stom zijn als we 

allemaal importheffingen moeten betalen voor lekkere drankjes en we 

hebben natuurlijk Ierse whiskey of whisky uit andere landen, maar niets is 

zo lekker als een goede Speyside en dan wil ik niet een extra paar euro 

betalen. Oh en de bevolking is ook wel zielig 

Onderwerp: EU-lidmaatschap van Schotland 

Indieners: Thijmen van Hoorn, Barbara Christ 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Constaterende dat: -Het Verenigd Koninkrijk niet langer lid is van de Europese Unie -Schotland 

onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk 

-62% van Schotland tegen de Brexit stemde 

-45% van Schotland vóór onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk stemde 

Overwegende dat: -Lidmaatschap van de EU voor veel welvaart zorgt  

-Oude vrienden hartelijk verwelkomd zouden moeten worden  

-Erg veel Schotten terug willen in de Europese Unie, waaronder belangrijke 

politici als First Minister Nicola Sturgeon  

-De toelatingsprocedure van de Europese Unie zeer lang kan duren (ongeveer 

10 jaar) 

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten voorstander zijn van een versnelde toelatingsprocedure 

tot de Europese Unie voor Schotland, indien zij lid zou willen worden. 

Toelichting: - 

 
PM04 Hier sta je toch met de mond vol tanden door? 

Onderwerp: Tandarts basispakket 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Constaterende dat: -In 2006 mondzorg geheel uit het basispakket is gehaald.  

-Volgens Dokters van de Wereld nu meer dan een half miljoen Nederlanders 

nooit naar de tandarts gaan, waaronder vooral lage inkomens. 
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Overwegende dat: -Een gezond gebit niet een losstaande luxe is maar noodzakelijk voor de 

algemene gezondheid.  

-De grootte van je bankrekening niet zou moeten bepalen of je basale 

mondgezondheid kan veroorloven.  

-Een volledig kunstgebit wel wordt vergoed waardoor deze mensen soms 

gewoon maar gezonde tanden laten trekken.  

-Deze mensen zorg gaan mijden, waardoor de problemen uiteindelijk 

schrijnender en duurder worden.  

-Het niet naar de tandarts gaan van ouders in deze groep ook allerlei negatieve 

effecten heeft op kinderen in die gezinnen. 

-Deze ouders vaak niet weten dat de tandarts voor hun kinderen wel vergoed 

wordt. Op 6-jarige leeftijd is het percentage kinderen met een Turkse of 

Marokkaanse migratieachtergrond (60%) met gaatjes meer dan dubbel dat van 

kinderen zonder (25%).  

-Een jaarlijkse controle in het basispakket voor deze groep minder dan een 

euro aan de basispremie zou toevoegen.  

-We hier dus spreken over een reëel probleem voor kansengelijkheid en 

armoedebestrijding in Nederland. 

Spreekt uit dat: Een jaarlijkse controle bij de tandarts en behandeling bij acute problemen terug 

zou moeten komen in het basispakket van de zorgverzekeringen. 

Toelichting: Ontwikkelingsorganisatie ‘Dokters van de Wereld’ luidt de noodklok: armoede 

zou in Nederland weer af te lezen zijn aan iemands gebit. Juist het verdwijnen 

van zo’n teken was altijd symbolisch voor de sociaal-economische emancipatie 

en de vooruitgang die onze liberale democratie de afgelopen eeuw teweeg had 

gebracht. Een jaarlijkse behandeling en acute problemen aanpakken lijkt me 

dan ook bij uitstek iets waar we de solidariteit voor op moeten brengen een 

euro extra aan premie te betalen. Zo waarborgen we kansengelijkheid en 

pakken we armoede aan. Meer info: https://www.ad.nl/gezond/de-tandarts-

moet-weer-terug-in-het-basispakket~ae7fecb3/ 

https://decorrespondent.nl/10429/laat-mij-het-gebit-van-je-kind-zien-en-ik-weet-

hoe-arm-of-rijk-je-bent/4287175565057-31b07340 

https://doktersvandewereld.org/campagnes/mondzorg/ 

 
PM05 Arnhem-Nijmegen: pas op voor de wolf in schaapskleren 

Onderwerp: Subsidie grijze wolven 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Constaterende dat: -Volgens een rapport van actiegroep ‘Doorbraak’ Arnhem en Nijmegen indirect 

subsidies verschaffen aan de Grijze Wolven. 

Overwegende dat: -De Grijze Wolven een extreemrechtse Turks-nationalistische organisatie zijn 

die meermalig in verband zijn gebracht met geweld, fascisme, racisme en in het 

algemeen gedachtegoed dat de liberaal-democratische rechtstaat afwijst.  

-Subsidie om integratie te promoten in beginsel een goede zaak is, maar het 

tegenovergestelde wordt bereikt door organisaties als de Grijze Wolven te 

subsidiëren. 

Spreekt uit dat: De gemeente Arnhem en Nijmegen onmiddellijk hun (in)directe subsidiëring van 

de Grijze Wolven en vergelijkbare organisaties moeten stopzetten. 
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Toelichting: Indirecte subsidie vanuit Arnhem en Nijmegen naar de Grijze Wolven: 

https://www.gelderlander.nl/nijmegen/grijze-wolven-nijmegen-via-omweg-

subsidie-aan-fascisme-sympathisant~ad3df6d2/ Onderzoek Doorbraak naar 

Grijze Wolvensubsidies in Nederland. Ze vroegen overheidsdocumenten op via 

de Wet Openbaar Bestuur waardoor deze informatie naar boven kwam: 

https://www.doorbraak.eu/de-hand-van-de-overheid-voedt-nog-altijd-de-grijze-

wolven/ 

 
PM06 Wij hebben Diederik Gommers, Linda de Mol en Memphis Depay op de 

lijst. Stem op ons! 

Onderwerp: Lijstduwerschap 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Constaterende dat: -Lijstduwers kandidaten zijn op een kieslijst voor een vertegenwoordigende 

functie, die van tevoren aangeven die functie niet te willen.  

-Er in Nederland op alle rijksniveaus door veel partijen gebruik wordt gemaakt 

van lijstduwers. 

Overwegende dat: -Lijstduwerschap kan worden gezien als een vorm van kiezersbedrog.  

-Een kieslijst is bedoeld voor mensen die de ambitie hebben eervol het 

Nederlandse volk te vertegenwoordigen.  

-Niet elke kiezer de tijd heeft grondig onderzoek te doen naar elke kandidaat 

om zo te weten wie wel en niet lijstduwers zijn.  

-Lijstduwers op genoeg andere manieren openlijk steun aan hun partij kunnen 

bieden.  

-Lijstduwers die wel worden gekozen en geen zitting nemen het aanzien van de 

politiek doen afnemen.  

-Lijstduwers die worden gekozen en wel zitting nemen vaak minder intrinsieke 

motivatie hebben om het harde werk van volksvertegenwoordiger op zich te 

nemen.  

-Het idee achter een lijstduwer vaak ook is zieltjes te winnen op basis van de 

populariteit van een BN’er, wat niet direct een goed signaal afgeeft voor ideaal 

van de vertegenwoordigende democratie.  

-Uit onderzoek van het Burgerforum Kiesstelsel bleek dat veel Nederlanders 

zich storen aan deze praktijk, waardoor het Burgerforum het lijstduwerschap 

sterk ontraadt. 

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten het lijstduwerschap een onwenselijke praktijk achten en 
deze praktijk dus ontraden. 

Toelichting: Het wettelijk verbieden van lijstduwerschap gaat naar mijn mening te ver, omdat 
de overheid terughoudend dient te blijven in dicteren wie wel en niet op een lijst 
mogen om kandidaat volksvertegenwoordiger te zijn. Maar ik denk wel dat we 
ons als JD om goede redenen zeer kritisch op kunnen stellen tegenover de 
praktijk als zodanig, ook wanneer onze moederpartij hierin meegaat. Zo kunnen 
wij in het maatschappelijk debat wel een duidelijk signaal afgeven over hoe wij 
tegenover het lijstduwerschap staan, en daarin een verschil maken. 

 
PM07 Afval scheiden loont! 

Onderwerp: Afvalreferendum Arnhem 
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Indieners: Alexander van den Berg, Nico Chin, Robbin Huis in ‘t Veld, Rik Berends, Rutger 
Jansen, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Alexander van den Berg 

Constaterende dat: -Arnhem sinds 2020 een systeem van afvalscheiding kent 
-De kosten hiervan bestaan uit een vast deel en variabel deel, afhankelijk van 
hoe vaak je afval inlevert in de container 
-Alle afvalcontainers dichtgemaakt zijn om ieders gebruik bij te houden en 
inwoners hiervoor een pasje ontvingen  

Overwegende dat: -Mensen die afval op straat dumpen gewoon aso’s zijn en niet spontaan hun 
fatsoen hebben verloren doordat containers dichtgemaakt waren 
-Afvaldumping in de praktijk héél weinig voorkomt en dat alleen de foto’s ervan 
veelvuldig op internet worden gedeeld. 
-De invoering niet vlekkeloos was, maar dat dat geen belemmering van een 
effectief systeem zou mogen zijn 
-De eerste resultaten hoopvol zijn: op 15 december 
verscheen een raadsbrief met de conclusie dat er méér afval gescheiden wordt 
(minder als restafval) en daarom meer herbruikbare grondstoffen uit afval 
gewonnen worden 
-De JD voorstander zijn van zoveel mogelijk afval hergebruik en circulariteit (PP 
hoofdstuk 9.2) en zoveel mogelijk afval scheiden hiervoor van groot belang is. 

Spreekt uit dat: De JD voorstander van het Diftar-afvalsysteem zijn 

Toelichting: Gelijktijdig met de TK-verkiezingen in maart wordt in Arnhem een referendum 
gehouden over het nieuwe afvalsysteem Diftar. Op 14 december heeft de JD 
een avond georganiseerd met voor- en tegenstanders. De uitslag van vanavond 
bepaalt hoe wij als JD campagne gaan voeren in maart. 
https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastin
gen/afvalstoffenheffing  
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-
22d695b6956e 

 
PM08 Stop het afvaldumpen! 

Onderwerp: Afvalreferendum Arnhem 

Indieners: Alexander van den Berg, Nico Chin, Robbin Huis in ‘t Veld, Rik Berends, Rutger 

Jansen, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Alexander van den Berg 

Constaterende dat: -Arnhem sinds 2020 een systeem van afvalscheiding kent 
-De kosten hiervan bestaan uit een vast deel en variabel deel, afhankelijk van 
hoe vaak je afval inlevert in de container 

-Alle afvalcontainers dichtgemaakt zijn om ieders gebruik bij te houden en 

inwoners hiervoor een pasje ontvingen 

Overwegende dat: -De implementatie van Diftar slecht uitgevoerd is 
-Containers verkleind zijn waardoor er alleen maar meer afval op straat beland 
is 
-Afvaldumping het straatbeeld vreselijk verloedert 
-De pasjes in het begin haperden of per ongeluk het dubbele af rekenden 
-Diftar duurder uit is gevallen terwijl ‘de vervuiler betaalt’ juist voor minder 
kosten voor alleenstaanden en armen zou zorgen 

https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastingen/afvalstoffenheffing
https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastingen/afvalstoffenheffing
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-22d695b6956e
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-22d695b6956e
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-Restafval ook gewoon later gescheiden kan worden met nieuwe technieken en 
bovendien wordt een deel van het gescheiden afval op de vuilnisbelt toch weer 
bij elkaar gegooid 

Spreekt uit dat: De JD tegenstander van het Diftar-afvalsysteem zijn 

Toelichting: Gelijktijdig met de TK-verkiezingen in maart wordt in Arnhem een referendum 
gehouden over het nieuwe afvalsysteem Diftar. Op 14 december heeft de JD 
een avond georganiseerd met voor- en tegenstanders. De uitslag van vanavond 
bepaalt hoe wij als JD campagne gaan voeren in maart. 
https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastin
gen/afvalstoffenheffing  

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-

22d695b6956e 

 
PM09 Een motie aan het juiste adres 

Onderwerp: Briefadres daklozen 

Indieners: Barbara Christ, Thijmen van Hoorn 

Woordvoerder: Barbara Christ 

Constaterende dat: -De Wet Basisregistratie Personen bepaalt dat iedere Nederlander moet 
beschikken over een briefadres voordat ze worden ingeschreven in de BRP. -
Mensen alleen toegang krijgen tot de voorzieningen zoals bijstand of zorg 
wanneer zij in de BRP staan ingeschreven. -Veel gemeenten daklozen nu 
regelmatig een briefadres weigeren. -Er nu geschat 514.000 spookburgers in 
Nederland zijn doordat ze niet opgenomen worden door de BRP. 

Overwegende dat: -Daklozen een groep zijn die het meest baat hebben bij bijstand en een 
zorgverzekering. -Ze vaak geen arbeidscontract kunnen afsluiten zonder 
briefadres en opname in de BRP, wat hen langer dakloos houdt dan nodig. 

Spreekt uit dat: Elke dakloze het wettelijk recht krijgt op een briefadres binnen elke gemeente 
zonder te moeten bewijzen dat hij of zij daar daadwerkelijk verblijft. 

Toelichting: Gemeenten stellen in veel gevallen voorwaarden aan het verkrijgen van een 
briefadres die strenger zijn dan de wet voorschrijft. De gevolgen van een 
afwijzing voor een briefadres kunnen heel ingrijpend zijn voor dakloze burgers. 
Uitkeringen en zorgverzekeringen worden in veel gevallen stopgezet, waardoor 
mensen in kwetsbare situaties zonder inkomen en zonder noodzakelijke 
medische en psychiatrische zorg komen te zitten. Hierdoor komen ze steeds 
verder in een neerwaartse spiraal terecht. Veel gemeenten beroepen zich bij 
weigering op een gebrek aan regiobinding van de aanvrager, terwijl in de wet 
staat dat een briefadres in elke gemeente aangevraagd kan worden en niet 
gebonden is aan waar iemand daadwerkelijk verblijft. Verdere info: 
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/gemeenten-weigeren-dakloze-mensen-in-
te-schrijven-in-de-basisregistratie-personen 
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/artikel/4587881/daklozen-problemen-briefadres-
afwijzing https://joop.bnnvara.nl/opinies/ineens-stond-ik-in-de-rij-bij-het-
daklozenloket 

 
PM10 Zo kunnen we eerder signaLEREN 

Onderwerp: Basiscursus omgaan met mentale gezondheidsproblematiek 

Indieners: Barbara Christ, Thijmen van Hoorn 

https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastingen/afvalstoffenheffing
https://www.arnhem.nl/Inwoners/belastingen/Toelichting_gemeentelijke_belastingen/afvalstoffenheffing
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-22d695b6956e
https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Arnhem/17aa9a70-bbf9-4c9e-a2bd-22d695b6956e
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Woordvoerder: Barbara Christ 

Constaterende dat: -bijna de helft van de volwassen Nederlandse bevolking ooit in het leven te 
maken krijgt met psychische problemen. -sommige van deze mensen met 
psychische problemen vaak gedrag vertonen dat niet begrepen wordt en 
daardoor vaak onnodig de politie wordt gebeld. -er een succesvol bewezen 
cursus bestaat genaamd Mental Health First Aid (MHFA), die het kennisniveau 
van de deelnemer over psychische problematiek vergroot en hem/haar leert 
eerste hulp te bieden bij psychische problemen in zowel een vroeg als een 
acuut stadium. 

Overwegende dat: -we het de normaalste zaak van de wereld vinden dat we mensen EHBO-
diploma’s laten behalen, soms gratis bekostigd door hun werk, omdat het 
handig is om mensen met zulke kennis binnen je bedrijf te hebben, ditzelfde 
geldt voor MHFA . -mentale problematiek net zo beperkend kan zijn voor 
iemands functioneren als fysieke problematiek. -bij mensen met ontwikkelende 
mentale problemen nu veel te laat wordt ingegrepen, omdat weinig mensen 
signalen hiervan weten te herkennen. -te veel mensen onnodig in de politiecel 
eindigen voor een nacht, terwijl dat vaak het laatste is wat men nodig heeft als 
men verward gedrag vertoont. -veel mensen bang zijn voor mensen met een 
psychische achtergrond, wat er vaak voor zorgt dat mensen met zo’n 
achtergrond eeuwig last hebben van een stigma, waardoor men niet makkelijk 
terug de maatschappij in kan komen 

Spreekt uit dat: Men in Nederland systematisch meer MHFA-cursussen moet gaan aanbieden 
aan burgers op gemeentelijk niveau. 

Toelichting: EHBO-cursussen worden vaak gegeven om met gevaar op dat moment om te 
kunnen gaan waarbij het ofwel niet nodig is om naar de dokter te gaan (bijv. en 
splinter) of dit niet kan wachten (bijv. een hartaanval). Misschien tegen de 
verwachting in bestaan dit soort situaties ook mentaal, zoals een psychose en 
het tijdig signaleren van problematiek. Daarom zou het, zeker met een 
overbelaste GGZ, goed zijn meer MHFA-cursussen aan te bieden. 
https://mhfa.nl/ https://hetstreekblad.nl/artikel/1004120/eerste-hulp-bij-
psychische-problemen-in-
westerwolde.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.parool.nl/nieuws/ook-cursus-voor-eerste-hulp-bij-psychische-
nood~b1dd1a66/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

 
PM11 In order to help you, you have to tolk to me 

Onderwerp: De subsidieregeling tolkdiensten  

Indieners: Barbara Christ, Thomas Vissers 

Woordvoerder: Barbara Christ 

Constaterende dat: -De regering in 2012 de Landelijke subsidieregeling tolk- en vertaaldiensten in 
de gezondheidszorg heeft afgeschaft. 
-De GGZ-instellingen sinds 2012 steeds vaker weigeren om anderstaligen te 
behandelen, omdat zij de kosten voor een tolk niet kunnen opbrengen.  
-In Nederland bijna 2,5 miljoen mensen wonen van wie Nederlands niet de 
moedertaal is. Onder hen zijn er veel patiënten met wie zorgverleners niet of 
gebrekkig kunnen communiceren, waardoor ze vaak minder goede zorg krijgen. 
-Er een plan klaarligt voor een kwaliteitsnorm over tolkgebruik bij anderstaligen 
in de zorg, wat inhoudt dat zorgverleners leren inschatten in welke situaties een 
tolk nodig is. 
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Overwegende dat: -Veel belangrijke partijen in de zorg het punt ondersteunen dat de 
kwaliteitsstandaard Taalbarrières verder moet gaan ontwikkelen.  
-Volgens experts professionele tolken de kwaliteit van en toegang tot zorg 
verbeteren voor mensen wiens moedertaal niet Nederlands is.  
-Recht op zorg één van de universele mensen rechten is.  
-Het financieel voordelig is dat huisarts en patiënt elkaar direct goed begrijpen 

Spreekt uit dat: De kosten voor het inzetten van een professionele tolk weer vergoed moeten 
worden door de overheid, als de zorgverlener de inschatting maakt dat er 
sprake is van een taalbarrière. 

Toelichting: Onder aanvoering van de Johannes Wier Stichting stuurden Patiëntenfederatie 
Nederland, KNMG, Pharos, CNV Zorg en Welzijn en tientallen hoogleraren eind 
2019 een petitie naar de Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. In de petitie staat 
dat partijen een realistische en doelmatige oplossing willen voor de 
communicatie met patiënten die de Nederlandse taal niet optimaal beheersen. 
Ze pleiten er voor dat zorgverleners, patiënten en verzekeraars gezamenlijk een 
Kwaliteitsstandaard ‘Taalbarrières in de Zorg en het Sociaal Domein’ opstellen. 
Op grond van de Wkkgz en WGBo dienen zorgverleners goede zorg te 
verlenen. https://www.skipr.nl/nieuws/kwaliteitsraad-neemt-taalbarriere-in-de-
zorg-onder-de-loep/ https://www.de-eerstelijns.nl/2020/07/tolken-in-de-zorg-
mensenrecht-in-het-geding/ 
https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/standpunten/2020/04/20/stand
punt-tolkvoorziening-anderstaligen-ggz 

 

PM12 Veiligheidsdemocratie 

Onderwerp: Democratisering van veiligheidsregio's 

Indieners: Christiaan de Vries, Thomas Vissers, Alexander van den Berg, Barbara Christ, 
Michael Tessers, Sam Driessen, Thomas Fransen 

Woordvoerder: Christiaan de Vries 

Constaterende dat: -Veiligheidsregio’s de leiding hebben over de aanpak van crisissen.  
-Elke gemeente bij wet is ingedeeld in een veiligheidsregio en verplicht is 
daaraan deel te nemen. Iedere gemeente vaardigt zijn burgemeester af voor het 
bestuur, deze mag niet vervangen worden door een wethouder. 
-Een college de burgemeester individueel om verantwoording kan vragen, maar 
niet de hele veiligheidsregio.  
-De veiligheidsregio’s niet democratisch verkozen zijn, maar wel impactvolle 
besluiten nemen en zelf maatregelen mogen treffen in hun regio.  
-Ze vooral over noodverordeningen eigen regio besluiten, waarin wel landelijke 
beleid is vastgelegd, maar de veiligheidsregio’s toch de mogelijkheid hebben er 
zelf dingen in aan te passen. 
-De veiligheidsregio’s geen verantwoording moeten afleggen over hun besluiten 
aan gemeenteraden gezien ze mandaat hebben van het kabinet via de Wet op 
de Veiligheidsregio’s. 

Overwegende dat: -Noodverordeningen die veiligheidsregio’s uitspreken van korte duur horen te 
zijn, wat nu niet het geval is bij corona.  
-Met het alarmfasesysteem de macht door kabinet nogmaals neergelegd wordt 
bij veiligheidsregio’s en hun macht dus ook niet zal verminderen  
-De provinciale indeling soms willekeurig lijkt besloten.  
-Gemeenteraden volledig buitenspel worden gezet door de veiligheidsregio’s.  
-Alleen de gemeenteraad van de voorzittende gemeente de voorzitter van de 
veiligheidsregio kan controleren. 
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-Het kwalijk is dat er geen enkel democratisch mandaat is voor dergelijk 
belangrijke bestuurdersfuncties. 

Spreekt uit dat: Veiligheidsregio's een veiligheidsraad moeten krijgen waarin 
vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten 
zitten. 

Toelichting: Een veilgheidsregio is een samenwerkingsverband van gemeenten en diensten 
op het terrein van brandweer, rampenbeheersing, crisisbeheersing, 
Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en 
handhaving van de openbare orde en veiligheid. 
https://www.tubantia.nl/home/toegenomen-macht-veiligheidsregio-s-
ondemocratisch-het-huis-staat-in-de-fik-de-brandweer-moet-
blussen~a30ba9c0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.trouw.nl/opinie/coronamaatregelen-maken-duidelijk-dat-we-
kleinere-provincies-nodig-hebben~b4361a0f/ 

 

Amendementen 
AM01 Met 150 man winnen we de oorlog niet 

Onderwerp: Vergroten hoeveelheid parlementariërs 

Indieners: Thijmen van Hoorn, Bastiaan Smit 

Woordvoerder: Thijmen van Hoorn 

Betreft: Hoofdstuk Democratie en Openbaar Bestuur, paragraaf 2.4.1, na “Het gevolg 

van dit hybride systeem is dus een striktere scheiding tussen regering en 

parlement, en een parlement dat zich nog meer een echte, democratische 

volksvertegenwoordiging kan noemen.” 

Voeg toe: Voor een effectieve vertegenwoordiging is het tevens belangrijk dat 

Kamerleden de tijd en de ruimte hebben om hun werk goed te doen. De Jonge 

Democraten zijn daarom voorstander van het vergroten van de hoeveelheid 

zetels in de Tweede Kamer. 

Toelichting: Nederland heeft erg weinig parlementariërs per inwoner (13 per 1 miljoen). Ter 

vergelijking: het VK heeft er 23, Noorwegen 33 en Estland zelfs 76. In Europa 

hebben alleen Duitsland, Rusland, Turkije en Oekraïne een slechtere 

verhouding. We zien in Nederland dan ook dat zeker kleine fracties een enorme 

werkdruk hebben. De JD is al voorstander van meer ambtelijke ondersteuning 

voor Kamerleden, maar het kan nog beter. Meer zetels (denk aan 250 of zelfs 

300) zorgt ervoor dat Kamerleden zich meer kunnen toespitsen op één 

onderwerp en daar echt een expert op kunnen worden. Zo kunnen ze zich ook 

beter focussen op het controleren van de regering en het indienen van 

initiatiefwetten (dit is bijvoorbeeld in 2018 maar 13 keer gebeurd). 

 

AM02 Zo’n amendement wil ik ook bij de Tweede Kamer indienen! 

Onderwerp: Recht op burgeramendement 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Betreft: 2.3.3 aanmaken genaamd ‘’recht op burgeramendement’’. 

Voeg toe: 2.3.3: Recht op burgeramendement Referenda vinden plaats nadat een wet al 

is aangenomen, maar vooraf heeft de burger weinig directe inspraak. Daarom 
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zien de Jonge Democraten het Recht op Burgeramendement als een goede 

aanvulling op ons parlementaire stelsel. Hierbij kunnen kiesgerechtigden een 

amendement ter behandeling indienen wanneer een wet wordt behandeld in de 

Tweede Kamer. Evenals bij referenda is dit mogelijk op alle drie de 

Rijksniveaus. Het burgeramendement moet wel genoeg steunverklaringen 

krijgen om te worden behandeld, al dient dit aantal lager te zijn dan bij een 

referendum. 

Toelichting: Het recht op burgeramendement is een mooie aanvulling op onze 

parlementaire democratie, omdat burgers nu vooraf ook invloed kunnen hebben 

op een wet. Zo was dit voor de Wiv misschien veel succesvoller geweest omdat 

een grote groep tegenstemmers slechts een probleem hadden met één 

specifiek onderdeel van de wet. Bovendien is dit een goede ontwikkeling voor 

burgerparticipatie maar gaat de wetgevende macht uiteindelijk over het al dan 

niet instemmen amendement. 

Als laatste: D66 is terecht al voor dit plan en haalt ons daarmee in op dit 

gebied, dat mogen we toch niet laten gebeuren?! 

 

AM03 Kiesstelsel 'beste van beide werelden'? 

Onderwerp: Kiesstelsel Burgerforum Invoeren 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Betreft: 2.4.1, vanaf zin 7(‘’daarom pleiten…’’) t/m zin 10 (‘’Het gevolg…’’) 

Schrap: Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een hybride systeem: de eerste helft 
van elke fractie krijgt zijn zetel op basis van de kieslijst, de tweede helft op basis 
van het aantal voorkeursstemmen. Bij een oneven aantal zetels of gelijk aantal 
voorkeurstemmen voor een persoon is de lijst leidend. Hierdoor zullen 
Kamerleden beter naar de kiezers moeten luisteren. Het gevolg van dit hybride 
systeem is dus een striktere scheiding tussen regering en parlement, en een 
parlement dat zich nog meer een echte, democratische 
volksvertegenwoordiging kan noemen. 

Vervang door: Daarom pleiten de Jonge Democraten voor de invoering van het Burgerforum 

Kiesstelsel. Hierbij is het mogelijk om te stemmen op een partij of op een 

kandidaat. De stemmen op de partij verkiezen dan personen volgens de 

lijstvolgorde, terwijl de stemmen op de personen leiden tot het verkiezen van de 

personen met de meeste stemmen. Het gevolg van dit kiesstelsel is een 

striktere scheiding tussen regering en parlement en een parlement dat zich nog 

meer een echte, democratische volksvertegenwoordiging kan noemen. Ook 

verkleint het de kloof tussen kiezer en gekozene en vermindert het verstikkende 

fractiediscipline. 

Toelichting: Het kiesstelsel burgerforum is om een aantal redenen denk ik wenselijker dan 

het hybride stelsel dat we voorheen voorstelden. De 50/50 verdeling daarbij is 

toch een beetje arbitrair en geeft onevenredig veel macht aan mensen die aan 

voorkeursstemmen doen, terwijl het kiesstelsel burgerforum de kiezer de 

mogelijkheid geeft te bepalen hoe de verhouding lijst-voorkeurstemmen dient te 

liggen. Mensen die graag op een persoon willen stemmen hebben zo meer 

invloed en mensen die de partijkeuze prima vinden kunnen zo eenvoudig het 

partijbolletje inkleuren. En al is dit op zichzelf geen argument is het mooi 

meegenomen dat dit kiesstelsel een goede kans heeft werkelijkheid te worden: 

van partijen als D66 en de PvdA, maar ook de huidige regering en de 
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staatscommissie parlementair stelsel, er is veel steun te vinden. Voorbeeld: stel 

partij X krijgt genoeg stemmen voor 20 zetels. 60% van de stemmen was op de 

partij. Dan komen de eerste 12 mensen op de lijst in de Kamer. De overige 40% 

wordt verdeeld over de mensen die de meeste voorkeursstemmen ontvingen, 

met uitzondering van de eerste 12 mensen want die zijn al binnen. Als de #17 

dus de meeste voorkeurstemmen had krijgt hij/zij zetel 13, enzovoort. 

Mooie graphic: 

https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/binaries/staatscommissie-

parlementair-stelsel/documenten/rapporten/infographic/12/13/infographic-

kiesstelsel/Infographic+-+Hoe+kan+ons+kiesstelsel+worden+verbeterd.pdf 

 

AM04 Zo’n mooi JD-stemsysteem wens je toch heel Nederland toe? 

Onderwerp: Enkelvoudig overdraagbare stem bij o.a. gekozen premier 

Indieners: Thomas Vissers 

Woordvoerder: Thomas Vissers 

Betreft: Hoofdstuk 2.1 

Schrap: Om de democratische legitimiteit van de gekozen bestuurders zo groot mogelijk 
te maken, dienen zij met 50 procent +van de stemmen + 1 te worden gekozen. 
Daardoor zal in sommige gevallen een tweede ronde noodzakelijk zijn. Om te 
voorkomen dat de burger wordt overspoeld met extra stemmomenten, en om 
een werkbare verhouding tussen regering en parlement te bewerkstelligen, zal 
de eerste ronde van de bestuurdersverkiezing samenvallen met het kiezen van 
de volksvertegenwoordiging. 

Vervang door: Om de democratische legitimiteit van de gekozen bestuurders zo groot mogelijk 

te maken, dienen zij met 50 procent van de stemmen + 1 te worden gekozen. 

Dat doen we door middel van het systeem van de enkelvoudig overdraagbare 

stem. Daarbij kunnen kiezers hun voorkeuren rangschikken, waarmee sterk 

strategisch stemmen met oog op tweede rondes wordt voorkomen. Deze 

bestuurdersverkiezing zal samenvallen met het kiezen van de 

volksvertegenwoordiging. 

Toelichting: De enkelvoudig overdraagbare stem is misschien ook niet perfect, maar in vele 

opzichten wel beter dan stemmen met rondes. Wanneer er in een tweede ronde 

slechts twee kandidaten overblijven, gaan mensen al snel strategisch stemmen, 

vaak op kandidaten die ze helemaal niet het best vinden. Dit zorgt al snel dat er 

maar twee relevante partijen zijn, om er voor te zorgen dat het in ieder geval 

niet ‘die andere’ wordt. Zie bijv. het Franse systeem. Bij de enkelvoudig 

overdraagbare stem worden je voorkeuren meegenomen. Als jouw kandidaat 

het laagste eindigt gaat je stem naar je tweede voorkeur, waardoor je kan 

stemmen op de kandidaat die je het meest steunt. Dat maakt niet dat je stem 

verloren gaat en zorgt ervoor dat ook opkomende kandidaten een kans hebben. 

Je kent dit systeem al van de JD en D66, wanneer wij meer dan twee 

kandidaten op dezelfde functie hebben. 
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Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Tijn Hendrikx Bestuurslid Organisatie     Ja/nee 

Maarten Veld Sollicitatiecommissie     Ja/nee 

Barbara Christ Sollicitatiecommissie     Ja/nee 

Laurens 
Hoetink 

Kascontrolecommissie     Ja/nee 

 
Afdelingsnaam Totaal 

uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor (1e 
voorkeur) 

Voor (2e 
voorkeur) 

Voor (3e 
voorkeur) 

Voor (4e 
voorkeur) 

Tegen Blanco Gekozen? 

Jonge 
Democraten 
Arnhem-
Nijmegen 

       Ja/nee 

Jonge 
Democraten 
Nijmegen 

       Ja/nee 

Jonge 
Democraten 
Groot-Gelre 

       Ja/nee 

Jonge 
Democraten 
Oost 

       Ja/nee 

 

Uitreiken JD’er van het jaar!  
Dit verklappen we natuurlijk nog niet!  
 
 

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

 

 
 


