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Voorwoord 

 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

 

Tijdens de aankomende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt het nieuwe Bestuur Van 

den Berg I ingesteld en nemen we afscheid van Bestuur Vissers II. Bestuur Vissers II zal haar 

laatste korte verantwoording afleggen over de zomerperiode en daarna het stokje overdragen. 

Het beleidsplan van het nieuwe bestuur zal spoedig op de site te vinden zijn. 

 

De AAV zal fysiek in Café ’t Haantje (Daalseweg 19 Nijmegen) worden gehouden. Voor deze 

Algemene Afdelingsvergadering staat een vacature voor Bestuurslid Organisatie en vacatures 

voor de Kascontrolecommissie (KasCo) open. Het kandidaatstellingsformulier is op de site te 

vinden. Je kunt je tot aanvang van de AAV kandideren, maar minstens een aantal dagen van te 

voren zou wel prettig zijn. ☺ 

 

We zullen deze AAV een kort politiek blok hebben met ruimte voor wijzigingen op het 

afdelingsreglement, amendementen op het Regionaal Manifest en organimo's. De deadline voor 

het indienen van politieke voorstellen is 12 september 19:30! Indienen kan alleen via het 

indienformulier wat op de site te vinden is bij de AAV-pagina. 

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 deadline van 12 september 19:30 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 13 september! 

 

Met vrijzinnige groet, 

 

Alexander van den Berg 

Aftredend Secretaris 

 

Romy Heijse 

Aankomend Secretaris  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
 
19:30-20:00 | Nieuwe ledenmoment & inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:20 |  Korte Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
20:20-20:25 | Mededeling vanuit het bestuur 
20:25-20:35 | Verkiezingsblok Bestuurslid Organisatie & Kascontrolecommissie 
20:35-20:45 | Politiek Blok 
20:45-21:00 | Pauze 
21:00-21:05 | Verkiezingsuitslag 
21:05-21:25 | Afscheid oud-bestuur 
21:25-21:45 | Installeren & beleidsplan nieuw bestuur 
21:45-21:50 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:50 | Borrel! 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 21-06-2021 
 
Vaststellen agenda AAV 13-09-2021 
 
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
Korte mondelinge toelichting door Thomas Vissers. 
 

Bestuursvragen 
Geen schriftelijke vragen gesteld. 
 

Mededeling vanuit bestuur 
Het nieuwe bestuur zal toelichten dat het Bestuurslid Organisatie, Melanie, is opgestapt en er daarom 
weer een vacature voor deze functie is opengezet. 
 

Verkiezingsblok 
 

Marijn Klein Kranenbarg | kandidaat Bestuurslid 
Organisatie 
 

Voornaam Marijn 

Tussenvoegsel  

Achternaam Klein Kranenbarg 

Opleiding/baan Recht & Management 

Beoogde functie Bestuurslid Organisatie 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 19-01-21 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Geen. 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Een aantal grote evenementen georganiseerd. 
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Lid van politieke organisaties 

Alleen de Jonge Democraten. 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Geen. 

    

Motivatie 

Ik ben lid geworden van de Jonge Democraten om met mensen buiten mijn huidige 
bubbel te praten over politiek. Na mijn tweede fysieke activiteit was ik extreem 
enthousiast en dacht ik: "Dit is precies de reden waarom ik lid ben geworden van de 
Jonge Democraten." Ik heb eerder mijn belangstelling voor een eventuele 
bestuursfunctie geuit, maar doordat ik slechts een gering aantal activiteiten had 
bijgewoond voelde ik mij hier niet geroepen toe. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat 
deze vacature nog open stond. Ik heb in mijn leven vaker activiteiten georganiseerd 
en ik geniet er van als een activiteit uiteindelijk geslaagd is. Ik hoop dat ik veel kan 
toevoegen binnen dit komende bestuur, zowel bij het organiseren van activiteiten als 
bij de tweewekelijkse vergaderingen. 

 

Mark Mulder | kandidaat Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Mark 

Tussenvoegsel  

Achternaam Mulder 

Opleiding/baan Master Nederlands Recht 

Beoogde functie KasCo 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 19-05-14 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Secretaris afdeling Arnhem A-N (2017) 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Lid van diverse werkgroepen van #ikbenOpen (2021) 
Lid projectgroep "Design of Justice" (2021) 
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Lid projectgroep "Tech Law Clinics" (2021) -  succesvol afgerond 

    

Lid van politieke organisaties 

JD/D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Humanistisch Verbond  
Amnesty International 
#ikbenOpen 

    

Motivatie 

Ik ben Mark, 29 jaar en ben open over mijn autisme-diagnose. Ik zou me graag 
verkiesbaar willen stellen voor de functie van KasCo-lid. Binnen deze functie zal ik 
met eer en geweten mijn functie vervullen. Als kascontrocommissielelid van 
studievereniging NCSV Dr. Nico Muller heb ik een aantal jaren met veel plezier de 
kascontrole uitgevoerd en eervol verslag gedaan op de ALV. Het was destijds best wel 
een uitdagende klus. Je weet niet wat je te wachten staat als het gaat om de kennis 
en kunde die wordt verwacht van je. Dit al speelt zich af aan het redelijke begin van 
de jaren 2010. De kennis en kunde die ik heb opgedaan bij de kascontroles is steevast 
sluimerend aanwezig en kan makkelijk worden ontwaakt. Met wat verzamelde sterk 
motiverende moed kan ik binnen deze functie eventueel een leidende rol vervullen. 
Ik zou dat positief uitdagend vinden. Maar als gewoon KasCo-lid kom ik ook uit de 
voeten en werk ik goed samen met de overige leden binnen dit functioneel verband. 
Deze functie zou voor mij een eer zijn te vervullen en ik kan de ALV beloven deze met 
eer te vervullen na een persoonlijk uitdagende  periode. 

 

Delano Tolhuisen | kandidaat Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Delano 

Tussenvoegsel  

Achternaam Tolhuisen 

Opleiding/baan o.a. Bachelor of Science in Accountancy / Assistent accountant 
Audit 

Beoogde functie KasCo 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 18-03-21 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Sinds ik lid ben geworden van de JD ben ik aangehaakt bij de Werkgroep Economie 
en daarnaast bij de Arnhemcommissie. 
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(Eerdere) functies buiten de JD 

Naast de JD vervul ik op dit moment ook de volgende functies: 
- Bij mijn studievereniging, de VAS, ben ik actief als penningmeester en lid van de 
Lustrumcommissie; 
- Bij mijn scoutinggroep, Scouting Lido '76 in Arnhem, ben ik eveneens bestuurslid in 
de functie van penningmeester; 
- Bij een vakgerelateerd online medium, betreffende The Accountables, ben ik actief 
als redacteur. 
 
Tevens ben ik eerder in mijn loopbaan leiding geweest voor kinderen (11-15 jaar) bij 
mijn scoutinggroep. 

    

Lid van politieke organisaties 

Ik ben lid van de Jonge Democraten en D66. 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Zie met name vorenstaande. 

    

Motivatie 

Ik ben inmiddels 4 jaar werkzaam in de audit (accountancy) als controlerend 
accountant. Dit houdt in dat ik fulltime bezig ben met de controles van de financiële 
administraties van bedrijven, organisaties en instellingen. Hierbij valt met name te 
denken aan de jaarrekeningcontrole, maar ook subsidiecontroles zijn onderdeel van 
mijn portefeuille. Bij deze controles geven wij dan als accountant een verklaring, een 
soort stempel, ter zekerheid voor de gebruiker, dat de financiële verantwoording 
"geen 'materiële' fouten of onjuistheden bevat". In feite zou je kunnen zeggen dat de 
'kascontrole' mijn dagelijkse werk is. 
 
In dit werkveld heb ik een brede blik gekregen van de financiële sector als geheel. 
Mede door mijn controle-ervaring en kennis op het gebied van interne beheersing 
denk ik van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de kascontrolecommissie van 
de Jonge Democraten. Naast mijn relevante werkervaring ben ik namelijk ook 
penningmeester bij een tweetal verenigingen. Hierdoor kan ik me ook heel goed 
inleven in hoe het aan de andere kant van de tafel is. 

 

Manon Harte | kandidaat Kascontrolecommissie 
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Voornaam Manon 

Tussenvoegsel  

Achternaam Harte 

Opleiding/baan Public Govenance / Adviseur QHSE  

Beoogde functie KasCo 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 11-03-17 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Bestuurslid Organisatie, Sollicitatiecommissie, Kascontrolecommissie, 
Gezelligheidsteam, Arnhemteam 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 
 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 
 

    

Motivatie 

Afgelopen jaar ben ik lid geweest van de kascontrolecommissie. Ik zou mij graag 
willen blijven inzetten voor de vereniging en daarom stel ik mij weer verkiesbaar. 

 

Merel Peereboom | kandidaat Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Merel 

Tussenvoegsel  

Achternaam Peereboom 

Opleiding/baan  

Beoogde functie KasCo 
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Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 12-04-17 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

KasCo (12 maanden) en Algemeen bestuurslid (half jaar) 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Algemeen secretaris van studentpartij asap 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

ASAP 

    

Motivatie 

Lieve JD'ers, ik ben nu 4.5 jaar lid van deze geweldige afdeling. Hoewel ik dacht nooit 
meer iets voor de JD te gaan doen binnen deze afdeling heb ik mij met liefde weer 
eens over laten halen. Nogmaals voor de functie van lid van de 
kascontrolecommissie. Ik heb het afgelopen jaar samen met Jordy, Manon en 
Laurens Robins bonnetjes uitvoerig gecontroleerd. Ik denk dat ik de functie inmiddels 
voldoende beheers om ook nieuwe KasColeden te begeleiden in deze functie.  Ik 
weet hoe belangrijk deze taak is vanuit mijn ervaring binnen het JD en asap bestuur 
en zal deze taak dan ook serieus uitvoeren samen met mijn mede KasCo-genoten. 

 

Léonie Janssen | kandidaat Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Léonie 

Tussenvoegsel  

Achternaam Janssen 

Opleiding/baan Docent Pabo 

Beoogde functie KasCo 
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Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 22-09-17 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Landelijk voorzitter 2020-2021 
Afdelingsvoorzitter Arnhem Nijmegen 2019-2020 
Portefeuillehouder Onderwijs en Wetenschap 2019-2020 
KasCo Arnhem Nijmegen 2017-2018 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Diverse bestuursfuncties bij het Nijmeegs studentenorkest 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

N.v.t. 

    

Motivatie 

Beste leden,  
Na een ongelofelijk gaaf en intensief jaar binnen het Landelijk Bestuur van de JD ben 
ik nog niet klaar met onze mooie organisatie. Ik wil me daarom weer met veel plezier 
en energie in gaan zetten voor onze afdeling en dat wil ik onder andere doen door lid 
te worden van de KasCo.  
 
Voor mij is het een functie die enige symboliek kent. Mijn allereerste functie binnen 
de Jonge Democraten was namelijk ook binnen de afdelingsKasCo van Arnhem 
Nijmegen. Het voelt voor mij dan ook alsof ik de cirkel rond kan maken.  
 
Ik ken de functie, de regelementen en onze afdeling met al zijn gebruiken goed en ik 
kijk er daarom dan ook naar uit deze kennis in te zetten om Laurens te kunnen 
helpen. Dus laat die bonnencontroles maar komen! 

 

Politiek blok 
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Wijzigingen Afdelingsreglement 
AR01 Wat zijn commissies? 

Onderwerp: Commissies in het AR 

Indieners: Thomas Vissers, Alexander van den Berg, Robin Kuijpers, Thijmen van Hoorn, 

Tijn Hendrikx, Robbin Huis in ‘t Veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Alexander van den Berg 

Betreft: Artikel 12 

Schrap: Artikel 12 Teams 
1. Teams worden ingesteld door het Afdelingsbestuur en staan onder 
verantwoordelijkheid van een lid van het Afdelingsbestuur. 
2. Idealiter zijn in ieder geval de volgende teams actief binnen de Afdeling: 
a. Politiek Team 
b. Promotieteam 
3. De (leden van) teams treden nimmer zonder afstemming met het 
Afdelingsbestuur namens de JD Arnhem-Nijmegen naar buiten toe. Meningen, 
opvattingen, publicaties en dergelijke vallen onder verantwoordelijkheid van het 
Afdelingsbestuur. 
4. Indien er geen Bestuurslid Promotie en/of Politiek in het Afdelingsbestuur zit, 
kan er middels een bestuursbesluit besloten worden welke 
verantwoordelijkheden bij het Afdelingsbestuur en welke bij een team en/of 
individuele teamleden liggen. 

Vervang door: Artikel 12 Commissies 
1. Commissies worden ingesteld door het Afdelingsbestuur en staan onder 
verantwoordelijkheid van een lid van het Afdelingsbestuur. 
2. Idealiter zijn in ieder geval de volgende commissies actief binnen de 
Afdeling: 
a. Politieke Commissie 
b. Promocommissie 
3. De (leden van) commissies treden nimmer zonder afstemming met het 
Afdelingsbestuur namens de JD Arnhem-Nijmegen naar buiten toe. Meningen, 
opvattingen, publicaties en dergelijke vallen onder verantwoordelijkheid van het 
Afdelingsbestuur. 

Toelichting: Op de AAV van 11 januari 2021 werd door het bestuur medegedeeld dat zij de 

teams voortaan commissies zou noemen. Zo werd de benaming professioneler 

en konden de oude politieke teams vervangen worden de Politieke Commissie. 

Alleen bleek het zo nog niet in ons Afdelingsreglement te staan. Tijd om dat aan 

te passen dus. Ook willen wij het 4e lid schrappen omdat dat niets toevoegt, het 

bestuur blijft toch uiteindelijk eindverantwoordelijke. 

 
AR02 Wat zijn commissies? Deel 2 

Onderwerp: Commissies in het AR 

Indieners: Thomas Vissers, Alexander van den Berg, Robin Kuijpers, Thijmen van Hoorn, 

Tijn Hendrikx, Robbin Huis in ‘t Veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Alexander van den Berg 

Betreft: Artikel 9 lid 1c 

Schrap: Teams 
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Vervang door: Commissies 

Toelichting: Zie toelichting van AR01 

 
Amendementen op de Begroting 
AMB01 Herziening begroting 2021 

Onderwerp: Herziening begroting 2021 

Indieners: Robin Kuijpers, Laurens Hoetink, Thomas Vissers, Alexander van den Berg, 

Thijmen van Hoorn, Tijn Hendrikx, Robbin Huis in ‘t Veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Robin Kuijpers 

Betreft: Begroting 2021 

Schrap: Uitgaven:  

Bestuursbedankjes €70  

Zaalhuur: €215  

Drankjes sprekers: €150  

Promotiemateriaal: €140  

Promotie campagne: €80  

Gezelligheidsactiviteiten: €140  

PJO-debat: €200  

Euregiocongres: €220  

Scholing leden: €475  

Symposium: €925 

Vervang door: Uitgaven:  

Zaalhuur: € 365  

Drankjes Sprekers: € 90  

Promotiemateriaal: € 100  

Gezelligheidsactiviteiten: € 220  

PJO-debat: € 115  

Euregiocongres: € 145  

Scholing leden: € 555  

Symposium: €1025 

Toelichting: Mondelinge toelichting volgt op AAV 

 
 

 

Pauze 
 

 

Verkiezingsuitslag 
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Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Marijn Klein Kranenbarg Bestuurslid Organisatie     Ja/nee 

Mark Mulder KasCo     Ja/nee 

Delano Tolhuisen KasCo     Ja/nee 

Manon Harte KasCo     Ja/nee 

Merel Peereboom KasCo     Ja/nee 

Léonie Janssen KasCo     Ja/nee 

 

Afscheid oud-bestuur 
We nemen afscheid van Thomas, Alexander, Robin, Tijn, Thijmen, Robbin en Niels. 
 

Installeren nieuw bestuur 
Het instellen van Alexander, Romy, Laurens, Melissa en Guus. 
 

Presentatie beleidsplan 
nieuw bestuur 
Op de website vind je t.z.t. het beleidsplan van bestuur Van den Berg I. Alexander zal het 
kort toelichten en daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het nieuwe bestuur. 
 

Sluiting 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen, vacatures & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 


