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13-09-2021 fysiek in Café ‘t Haantje 

Voorwoord 

 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

 

Tijdens de aankomende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) verkiezen we (hopelijk) een 

nieuwe Voorzitter en nieuw bestuurslid Profilering. Bestuur Van den Berg zal verantwoording 

afleggen over de herfstperiode en verder gaan we de begroting van 2022 bespreken. 

 

De AAV zal ’s middags vanaf 14u fysiek in de Thiemeloods (Leemptstraat 34 in Nijmegen) worden 

gehouden. Uiteraard wordt hierbij de 1.5m aangehouden en geldt een QR-code verplichting bij 

de deur. Voor deze Algemene Afdelingsvergadering staan zoals gezegd twee vacatures open. Het 

kandidaatstellingsformulier is op de site te vinden. Je kunt je in principe tot aanvang van de AAV 

kandideren, maar er geldt een softe deadline van 2 weken vóór de AAV en voor de 

sollicitatiecommissie is ruim van te voren melden wel zo prettig! 

 

We zullen deze AAV geen politiek blok hebben, dat volgt in januari. 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 18 december 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 zondagmiddag 19 december! 

 

Met vrijzinnige groet, 

 

Romy Heijse 

Secretaris  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
 
13:30-14:00 | Inloop 
 
14:00-14:05 | Opening AAV 
14:05-14:30 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
14:30-14:50 | Verkiezingsblok: Voorzitter & Bestuurslid Profilering  
14:50-15:10 | Pauze 
15:10-15:30 | Financieel blok: begroting 2022 
15:30-15:35 | Verkiezingsuitslag 
15:35-15:40 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 15:40 | Naborrel! 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 13-09-2021 
 
Vaststellen agenda AAV 19-12-2021 
 
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
Het herfstseizoen is alweer omgevlogen, de tijd gaat snel, terwijl het voelt alsof we nog maar net 
ingehamerd zijn. Het was dan ook een rijkgevulde herfst, een dynamische periode voor zowel bestuur 
als afdeling. We begonnen gelukkig in een periode waarin steeds meer maatregelen afgeschaft werden. 
Dit bood ons de gelegenheid om een laagdrempelige septembermaand te organiseren, vol toegankelijke 
activiteiten voor leden die nog niet zo lang lid waren en misschien nog nooit fysiek waren lang geweest. 
Volgens mij zijn we daarin aardig geslaagd. Ik heb veel vrolijke gezichten gezien en ook een behoorlijk 
aantal nieuwe gezichten. Daarna volgde de zogeheten ‘grote evenementen’ waarin veel tijd gestoken 
was: symposium, Twinning, seminar met Jan Terlouw en de masterclassreeks. Op die laatste na konden 
al deze grote evenementen gelukkig fysiek plaatsvinden. Het lijkt mij onmogelijk dat deze digitaal even 
leuk geweest waren geweest. Het bestuur zelf kon gelukkig een fysiek Kaderweekend meemaken, iets 
wat vorig bestuursjaar niet gegund was. Ik ben daarom ook vooral dankbaar voor deze periode. 

Als ik kijk naar hoe de situatie nu is, kijk ik extra tevreden terug op de eerste twee maanden. 
Inmiddels zitten we opnieuw in een lichte lockdown, kunnen we ons stamcafé niet meer in op 
maandagavonden en zitten we weer achter een laptop op Zoom. Dit vergt flexibiliteit en 
uithoudingsvermogen. Hoewel een deel van de leden Zoom best prima vindt, zeker als zij wat verder 
weg in onze enorme afdeling wonen, vinden de meeste leden fysieke activiteiten veel leuker. Als 
bestuur begrijpen wij dat. Hoewel het bestuur in november ook even flink baalde, hebben we ons snel 
herpakt en proberen we te focussen op wat wél fysiek kan en anderzijds het digitale zo leuk mogelijk te 
maken. Digitaal doen we daarom relatief veel trainingen, wat aansluit bij de bestuursmotto ‘‘ontwikkel 
jezelf’’. Voor de maand december, traditioneel een feestelijke maand, zetten we maximaal in op fysiek 
waar het kan. Deze maand experimenteren we met activiteiten overdag in het weekend, bijvoorbeeld 
een AAV op 1.5m, een kerstlunch ipv kerstdiner, een wandeling en Sinterklaas in andere vorm. Mocht 
dit een succes zijn en de lockdown verlengd worden dan kan dit in januari herhaald worden. Zo niet, dan 
proberen we net als de vorige winterperiode meer met andere afdelingen digitaal samen te werken. 

Een andere rode draad die deze herfst speelde was natuurlijk de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. In lijn met ons ‘drie-stedenbeleid’ lag de focus vooral op 
Nijmegen, Arnhem en Enschede. Het bestuur, hoofdzakelijk Melissa, heeft zich ingespannen om 
kandidaten die lokaal op de lijst stonden te promoten via Instagram en Whatsapp. Ook werd er een 
fysieke kandidatenpresentatie georganiseerd in Nijmegen. Tijdens de interne verkiezingen zijn de leden 
in die drie steden opgeroepen om mee te stemmen over de lijstvolgorde. Dit is een groot succes 
geweest en er zijn mooie resultaten geboekt: de kieslijsten zijn rijkelijk gevuld met jong talent! Ook zijn 
leden opgeroepen om bij amendementenschrijfavonden aan te sluiten om zo het verkiezingsprogramma 
van D66 een JD-sausje te geven. Dit laatste was wat minder succesvol, het zijn toch vooral de(zelfde) 
oudere D66-leden die amendementen schrijven. Momenteel wordt er een campagneplan geschreven en 
hopelijk gaan we richting maart met evenveel energie (en succes!) de campagneperiode in, hierbij 
hopelijk ondersteund door het nieuwe bestuurslid Profilering & de campagnecommissie. 

En er is nog zoveel meer te vertellen! We hebben flink meer ingezet op promotie waardoor het 
aantal views op Instagram verdrievoudigd is. Onze commissies zijn uit een zomerslaap gewekt en krijgen 
deze maand een training om ze vooruit te helpen. De samenwerking met andere PJOs kwam wat traag 
op gang, maar begint nu vorm te krijgen. Sowieso geldt voor politieke ideeën en ludieke acties dat deze 
nog in de pijplijn zitten. Verder hebben we als bestuur meer ingezet op sfeerbeleid, inclusiviteit en 
hebben we weer ‘koffiemomentjes’ met nieuwe leden. Het contact met D66-fracties is warm, net als 
met de Overijsselse leden en we steunen hen bij ideeën voor Enschede of Deventer. Er valt ongetwijfeld 
nog meer te vertellen, maar de pagina is al vol. We hopen jullie snel weer fysiek te kunnen zien! 
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Bestuursvragen 
Na een mondelinge toelichting van voorzitter Alexander van den Berg heeft de AAV de gelegenheid 
om mondeling vragen te stellen. 
 
Geen schriftelijke vragen gesteld. 
 

Verkiezingsblok 
Melissa Ruinard | kandidaat Voorzitter 
 

Voornaam Melissa 

Tussenvoegsel  

Achternaam Ruinard 

Opleiding/baan Bachelor bestuurskunde 

Beoogde functie Voorzitter 

Beoogde periode ½ jaar 

Lid van de JD sinds 28-11-2020 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Bestuurslid politiek JD Arnhem-Nijmegen, Voorzitter LHBTIQ netwerk Jonge 
Democraten 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Voorzitter commissie studievereniging BOW 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

N.v.t. 

    



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 19-12-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

 
 8 

Motivatie 

Ik ben sinds een aantal maanden bestuurslid Politiek voor deze afdeling. Afgelopen 
maanden heb ik met volle inzet hartstikke hard mijn best gedaan voor de afdeling. Zo 
hebben we een super resultaat geboekt met de interne verkiezingen van D66 
Nijmegen en D66 Arnhem, en ben ik nu druk bezig met de externe campagne voor de 
verkiezingen in maart. Aflopen tijd heb ik nauw samengewerkt met Alexander en ik 
heb in die tijd ontzettend veel van hem geleerd. Met mijn voorzitters- en 
bestuurservaring hoop ik voor jullie een voorzitter te kunnen worden die er voor 
iedereen is. 

 

Chune Huijbregts | kandidaat Bestuurslid Profilering 
 

Voornaam Chune 

Tussenvoegsel  

Achternaam Huijbregts 

Opleiding/baan Tweedejaars student HBO rechten 

Beoogde functie Bestuurslid profilering 

Beoogde periode ½ jaar 

Lid van de JD sinds 11-06-2019 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid Promocommissie en lid Arnhemcommissie 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Grafisch vormgever bij Cito en Het Parool.  
Lid PR-commissie SV Fides (Studie vereniging HBO rechten aan de HAN).  
Lid projectgroep Blanco Methode burgerschap voor MBO studenten. 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 
 

    

Motivatie 
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Het lijkt mij leuk om mezelf als bestuurslid Profilering in te zetten voor de 
promotieactiviteiten van onze afdeling. Vooral als het gaat om campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Er staan veel JD’ers op de lijsten. Samen met 
de Promocommissie wil ik me inzetten, om zoveel mogelijk kiezers te overtuigen om 
op D66 en vooral op JD’ers te stemmen. Door zowel fysiek als online actief te zijn.  
 
Uiteraard wil ik ook JD Arnhem-Nijmegen promoten, zodat we Jonge Democraten 
enthousiast kunnen maken voor onze afdeling. 
 
Ik ben afgestudeerd als grafisch vormgeefster en ben veel creatief bezig. Die 
creativiteit wil ik inzetten bij het bedenken van sterke promotie posts op sociale 
media en ludieke acties. 
 
Anderen ervaren mij als praktisch, oplossingsgericht, prettig in de samenwerking en 
open minded. 
 
Samen met de Promocommissie en andere bestuursleden, verwacht ik JD goed op de 
kaart te kunnen zetten. :) 

 
 

 

Pauze 
 

 
 

Financieel blok: begroting 
2022 
 
Hieronder kun je de begroting voor 2022 bekijken. Deze wordt ook in een diapresentatie 
gepresenteerd door Penningmeester Laurens Hoetink. 
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Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Melissa Ruinard Voorzitter     Ja/nee 

Chune Huijbregts Bestuurslid Profilering     Ja/nee 

 

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

 


