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Voorwoord 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

 

De zomer komt dichterbij en het wordt langzaamaan tijd om het stokje over te dragen aan onze 

opvolgers. En juist in deze periode kan er steeds meer fysiek georganiseerd worden. Het 

bestuur is daarom voornemens om deze Algemene Afdelingsvergadering (AAV) hybride te 

organiseren. Fysiek in een zaal van het OBG-centrum in Nijmegen, maar ook digitaal te volgen 

via Zoom. Aangezien we voor 22u uit die zaal weg moeten wezen, zullen we al om 19:30 

beginnen. Op deze AAV zullen de kandidaten voor het nieuwe bestuur zich presenteren en zal 

bestuur Vissers II een uitgebreide bestuursverantwoording geven over het afgelopen 

bestuursjaar. Tot slot zal de penningmeester een financiële update over het afgelopen halfjaar 

geven en zullen we de ‘Wannet prijs voor de beste borrelaar van de afdeling’ uitreiken. 

 
In verband met verstreken deadline zullen er geen moties voor het zomercongres ingediend 
kunnen worden. In principe ontbreekt het deze AAV daarom aan een politiek blok. Je kunt echter 
wel actuele politieke moties of bijvoorbeeld organisatorische moties indienen. De deadline voor 
het indienen van organisatorische moties, amendementen op het Regionaal Manifest en 
wijzigingen van het Afdelingsreglement is 20 juni 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 deadline van 20 juni 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, fysiek óf digitaal, op maandagavond 21 juni! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
Alexander van den Berg 
Secretaris 

  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
19:15-19:30 | Fysiek en digitale inloop 
 
19:30-19:35 | Opening AAV 
19:35-20:10 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
20:10-20:50 | Verkiezingsblok 
20:50-21:05 | Pauze 
21:05-21:15 | Halfjaarlijkse financiële update 
21:15-21:20 | Verkiezingsuitslag 
21:20-21:25 | Uitreiking Sjoerd Wannet prijs 
21:25-21:30 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:30 | Fysieke borrel 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 10-05-2021 
 
Vaststellen agenda AAV 21-06-2021 
Mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
 

Voorzitter – Thomas Vissers 
En toen waren we ineens een jaar verder. De tijd vliegt! Dat maakt dat dit ook een moment is om terug 
te blikken. Dat ga ik in deze verantwoording doen, waarbij ik begin met een bekende noot vooraf, om 
vanuit daaruit naar een aantal externe en interne reflecties te gaan met oog op het takenpakket van de 
voorzitter. 
 
De olifant in de kamer 
Om eerst af te rekenen met de inmiddels genoodzaakte wetmatigheid van de afgelopen anderhalf jaar 
om als lid van ieder en elk bestuur de impact van corona te benoemen, begin ik daarmee. Want het is 
nou eenmaal balen dat dit bestuursjaar voor iedereen door corona flink anders heeft uitgepakt. Heel 
veel toffe projecten en leuke momenten konden telkens niet doorgaan. Ik heb daardoor ook geen 
behoefte om dit alles weg te lachen alsof dat ons en mijzelf niks deed. Niemand wilde een bestuursjaar 
met alleen maar corona, maar dat is het in feite wel geworden. En dat is jammer, zowel voor wat we 
konden doen als de ervaring van het jaar. 

Echter is een berg nog steeds een berg ook al haal je er wat meters af. Ik ben trots op wat 
iedereen in ons bestuur heeft laten zien aan aanpassingsvermogen, pragmatisme en veerkracht. 
Iedereen bleef zich gewoon inzetten. Dat heeft geleid tot ontzettend mooie projecten. Ook als groep 

klikte we goed, zelfs online 😉! Ik heb enorme geluk gehad met de groep zoals deze was en ik wil 
daarvoor al mijn bestuursleden ook ontzettend bedanken. Jullie zijn toppers, stuk voor stuk met 
plichtsbesef en team-spirit! 
 
Extern 
Dan ga ik nu even naar het externe stuk. I.v.m. woordenaantal verwijs ik m.b.t. de landelijke 
verkiezingen terug naar de verantwoording van de vorige AAV waarbij we hierover uitgebreid 
stilstonden. Oordeel: kan altijd beter, maar zeker tevreden mee. 

Ook zag ik het (i.s.m. medebestuursleden) als een taak de weg vrij te maken voor een volgend 
bestuur met oog op de raadsverkiezingen. Hier is veel in ondernomen: JD’ers in de VPC’s en 
campagneteams, een lokale nevensessie voor het landelijke raadsprogramma, goed contact met D66 
(besturen en fracties), speciale inputophaalsessies voor de JD en diverse campagne-ideeën. 

Al konden het aantal gezamenlijke acties soms nog meer, zijn de banden met D66 op alle 
niveaus goed (ook i.v.m. de politieke commissie) en laten we ons gezicht overal regelmatig zien. Verdere 
externe relaties zijn simpelweg ook warm gehouden op basis van hoe nuttig ze op een moment zijn, 
maar samenwerking met andere verenigingen, afdelingen, PJO’s, enz. is er regelmatig geweest. 

Tevens hebben we een aantal scholing-, promo- en politieke acties gerealiseerd. Als laatste 
lopen er nog meerdere concrete projecten die ofwel tijdens de zomer plaatsvinden ofwel worden 
overgedragen. 

Met oog op de voorzitters taak als ‘gezicht naar buiten toe’: ik ben niet zozeer met gezicht 
verschenen in dingen als traditionele media, maar de JD AN als zodanig in allerlei vormen weldegelijk. 
 
Intern 
Intern wil ik beginnen bij de explosie aan nieuwe leden. Zeker rondom en na de verkiezingen hebben we 
hen namelijk in grote getalen mogen ontvangen en dat was fantastisch. We organiseerden gemiddeld 
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1,5x per maand een nieuwe leden moment met een speciaal programma en deze werden goed bezocht. 
Veel leden stroomden daarna door in afdelingscommissies en een deel komt ook al langs bij de 
activiteiten. 

De afdeling loopt gewoon gezond en lekker en daar ben ik echt wel trots op gezien de aard van 
dit jaar. De activiteiten worden prima bezocht en er is ook goed over nagedacht het lekker divers te 
maken. Commissies zitten goed vol en zelfs de groepapps lijken actiever dan ooit. Bovendien zijn er ook 
nog allerlei grote projecten die ofwel al zijn geweest ofwel nog komen, maar wel gewoon 
organisatorisch klaarliggen (masterclassreeks, symposium, grote namen, enz.). Vaak doen we ons best 
dit zo leuk mogelijk te maken gegeven de omstandigheden, bijv. via een Twining-lite. 

Binnen het bestuur heb ik me ingezet voor regelmatige aandacht voor sfeer, persoonlijke doelen 
en het functioneren (als team), ofwel via gezamenlijke ofwel individuele momenten. Nu zijn we 
natuurlijk nog niet klaar, maar ik heb persoonlijk wel de indruk dat dit allemaal nuttige bezigheden 
waren, bovendien ook voor mezelf leerzaam en vaak gezellig. 
 
Afsluitend 
Een korte afsluitende opmerking. Over het algemeen ben ik erg tevreden met hoe we de afdeling na dit 
jaar kunnen doorgeven. Onze afdeling is als een boom die ook in een jaar met zwaar weer stand heeft 
gehouden, door goede verzorging en een daardoor alsmaar uitbreidend netwerk van wortels. Natuurlijk 
heb ik ook fouten gemaakt, daar is geen ontkomen aan. Dingen kunnen altijd beter en zelfkritiek is me 
niet vreemd. Gelukkig is onze afdeling altijd vitaler dan één persoon. De komende drie maanden gaan 
we nog een aantal hele toffe dingen neerzetten en zorgen voor een ijzersterke overdracht, het belang 
waarvan ik me zeer bewust ben. Hopelijk zie ik jullie hier dan allemaal weer terug bij de september AAV! 

 

Secretaris – Alexander van den Berg 
Wat een geweldige kanjers heb ik in mijn bestuur! Zo begon ik in januari mijn verantwoording en dat 
doe ik nu weer. Ook na de bestuurswissel (Laura->Tijn) zijn wij als zeven vrienden professioneel met 
elkaar omgegaan en hebben wij ons door de coronatijd heen geworsteld. Hoe vaak hadden wij wel niet 
de gedachte dat het na een maand allemaal weer beter zou zijn en dat moment werd stééds weer 
uitgesteld. Hoe extra zuur is het dat nu ons bestuursjaar richting het einde gaat, we eindelijk weer 
fysieke activiteiten kunnen organiseren. 
 Net als in januari kan ik trots terugkijken op mijn functioneren in de rol van secretaris. Of het 
nou de notulen, de nieuwsbrieven, de AAVs of de website betreft, over alles ben ik dik tevreden. De veel 
te lang durende coronalockdown heeft voor mijn secretaristaken niet direct negatieve gevolgen gehad. 
Juist omdat de kerntaken mij niet heel veel uitdaging bezorgden ben ik mij gaan bezighouden met 
andere taken: ledenbinding is hierin de voornaamste. We hebben nu 500 leden bij Arnhem-Nijmegen en 
ons afdelingskader komt boven de 40 uit. Een record! Dit komt natuurlijk hoofdzakelijk door de 
verkiezingen, maar ook door onze warme deken. Als secretaris ben ik vaak het eerste aanspreekpunt 
voor nieuwe leden. Ik heb dan ook met veel plezier hen gemaild, geappt, gebeld en nieuwe 
ledenavondjes gehouden. Onder het mom van ‘persoonlijke politiek’ heb ik met alle liefde persoonlijke 
aandacht gegeven en nieuwe JD’ers weer met andere JD’ers, commissies of werkgroepen in aanraking 
gebracht. Hen zien groeien en bloeien binnen de JD is de mooiste winst van dit jaar! 

Ik heb mij afgelopen jaar met volle overgave voor de JD ingezet, naast het secretarisschap ook 
het portefeuillehouderschap en wat commissies. Ik ben hierin wel aardig tegen mijn grenzen 
aangelopen. Met name de verhouding werk-privé-JD werd soms scheef. Hoewel die derde het minst 
belangrijk is, vond ik het vaak wel de leukste bezigheid. Het scheelt dat door corona de andere twee ook 
grotendeels digitaal afspeelden. Politiek bedrijven, organiseren, regelneef spelen, ik offerde er graag 
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(avond)uren voor op en soms ook onder werktijd. Dat is ook de reden dat verder ga als bestuurslid bij 
D66, het besturen laat me nog niet los! 

Nu het jaar ten einde loopt, zal ik deze zes toppers wel gaan missen, vanwege het intensieve 
samenwerken, maar ook hun individuele karakters en talenten. Bij Thomas is dat zijn 
verantwoordelijkheidsgevoel en zijn schijnbaar onuitputtelijke positivisme. Bij Robin is dat zijn 
Bourgondische levensstijl en de enorme groei die hij heeft laten zien dit jaar. Bij Tijn is dat zijn 
nuchterheid, sociale vaardigheden en gevoel voor droge humor. Met Thijmen kon ik me helemaal 
vereenzelvigen in zijn gigantische ambitie, maar ook enorme precisie. Zijn gezicht op Zoom verraadde 
altijd hoe hij zich voelde en met hoeveel gretigheid hij zich in discussies zou storten. Bij Robbin is dat zijn 
vurige passie voor bijv. auto’s, boeken of vieze drankjes. En Niels die als ‘stagiair’ door ons geplaagd 
werd en zo de groep weer kon laten lachen, maar ondertussen ondanks corona en scriptie, nooit zijn 

glimlach of zelfspot verloor. Dank allemaal!  
 

 

Penningmeester – Robin Kuijpers 
Beste leden, 
Het afgelopen halve jaar heb ik mij weer met veel plezier ingezet voor de Jonge Democraten. Ik heb 
volledig mijn draai gevonden, waar ik in het eerste halve jaar vooral zoekende was hoe ik mijn functie 
zou moeten inkleden. Ik kijk daarom zeer tevreden terug. 

38
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Opkomst bij activiteiten van onze afdeling jan.-juni

Leden A-N Leden Brabant (Brb) Andere JD'ers

De secretaris kon het opnieuw niet laten om de opkomst te turven om zo te zien hoeveel leden aanwezig waren bij de activiteiten 
afgelopen halfjaar. Uiteraard is dit gevoelig voor meetfoutjes, zeker met grote groepen externen, en zijn de cijfers bij benadering. 
Gemiddeld komen we op 13 à 15 eigen leden uit (inclusief 7-koppig bestuur). 
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Op financieel gebied verliep alles rustig en zijn er geen gekke dingen gebeurd. Dat is ook te zien 
aan de uitgaven. Er is veel geld over, wat in een coronajaar niet vreemd is. We gaan nu - gelukkig - 
langzaam over naar fysieke activiteiten. Het is daarom goed om nog eens kritisch naar de begroting 
te kijken, waar hebben we geld over en waar zou dit beter tot zijn recht kunnen komen. Dit pak ik 
graag op met de nieuwe penningmeester, die immers met mijn begroting verder moet in dit jaar. 

Naast het penningmeesterschap heb ik mij ook beziggehouden met de nieuwe leden. Ik vind het 
ook mooi om te zien dat al onze commissies weer ruim zijn gevuld met nieuwe leden, waaronder de 
gezelligheidscommissie en de regiocommissie Overijssel. Hopelijk zien we snel weer leuke en 
gezellige activiteiten van deze commissies, nu het overheidsbeleid steeds meer ruimte toelaat om 
samen te komen. 

In de resterende maanden ga ik mij focussen op het symposium, dat plaatsvindt in oktober. We 
hopen hier een mooie knaller neer te zetten. Ook zal ik samen met Niels de Regiocommissie 
Overijssel begeleiden. De regiocommissie zal zich focussen op de lokale politiek in Twente, en zal 
proberen jongeren te enthousiasmeren voor politiek. 

Tot slot kijk ik erg uit naar twee mooie evenementen, de Twinning en het symposium. Ik denk 
dat we allemaal wel toe zijn aan wat leuke uitstapjes. 
 

Bestuurslid Organisatie – Tijn Hendrikx 
‘Hey Tijn! We zoeken bij de JD afdeling nog een bestuurslid organisatie. Iets voor jou?’ Dit appje van 
Thomas is bepalend is geweest voor mijn afgelopen half jaar als bestuurslid. Daarom leek het mij 
passend om mijn verantwoording daar mee te beginnen. Hoewel ik in het begin erg twijfelde (is het wel 
iets voor mij? kan ik het wel? etc.), ben ik nu ontzettend blij dat ik de sprong heb gewaagd. Ondanks de 
lastige tijd heb ik ontzettend veel geleerd, waardevolle connecties gemaakt en ben ik erachter gekomen 
dat de organisatiefunctie me eigenlijk super beviel!  
 
Het ‘instapmoment’ was wat ongelukkig: nieuwe lockdown, avondklok, alles online… Dat maakt het 
moeilijk om prikkelende activiteiten te organiseren waar mensen naartoe blijven komen. Eén ding was 
echter wel makkelijker, namelijk het samenwerken met andere afdelingen en werkgroepen. Hier heb ik 
daarom vanaf mijn eerste activiteit op ingezet. Daarnaast heb ik geprobeerd opvolging te geven aan de 
de enquête over de activiteiten van afgelopen januari. Vanuit leden was er behoefte aan afwisseling 
tussen inhoud en gezelligheid, met af en toe ook gasten die buiten onze ‘standaard’ kaders vallen.  
 
Mijn inziens heb ik prima aan deze wens voldaan. Ondanks het online format is het gelukt om een 
afwisselend palet aan activiteiten op te zetten, zoals: de Q&A met D66-kandidaten; de activiteit over 
dierenethiek; de komst van vrijdenker Zihni Özdil of het gesprek met Pastoor Jos van de Studentenkerk 
in Nijmegen. Over het algemeen ben ik ook tevreden met de opkomst en participatie van onze leden 
tijdens de activiteiten. Fijn om te zien dat veel van jullie steeds weer het enthousiasme konden vinden 
om aan te sluiten op de maandagavonden.  
 
Ik kijk ontzettend uit naar de komende weken, waar we nog veel mooie (fysieke) bijeenkomsten in het 
verschiet hebben. Na een diep coronadal zijn we volgens mij allemaal toe aan positiviteit en 
verbroedering/zustering binnen onze afdeling en vereniging. Laten we daar vooral van genieten, en 
hopen dat het na de zomer alles weer enigszins normaal blijft. Dat gun ik het komende bestuur ook van 
harte. 
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Dan nog wat woorden van dank voor mijn medebestuursleden: Thomas, Alexander, Niels, Robbin, 
Thijmen en Robin. Dank jullie wel voor het wegnemen van mijn twijfels. Ik heb veel van jullie kunnen 
leren afgelopen half jaar en heb me eigenlijk vanaf onze eerste zoommeeting in januari op mijn plek 
gevoeld bij jullie. Ik had van tevoren niet gedacht/verwacht dat we naast onze bestuurstaken zo’n leuke 
vriendschappelijke band zouden kunnen opbouwen met zijn zevenen. Dat is volgens mij ook een van de 
sterkste punten van het bestuur Vissers II geweest.  
 

Bestuurslid Politiek & Pers – Thijmen van Hoorn 
Lieve JD’ers, 
Ik heb enorm genoten van het afgelopen jaar. Juni vorig jaar gaven jullie mij het vertrouwen om 
bestuurslid politiek en pers te worden en ik ben de afdeling daar enorm dankbaar voor. Ik heb dingen 
geleerd over lokale politiek, samenwerken en managen en ben goede vrienden geworden met mijn 6 
fantastische medebestuurders. En ik heb mijn stempel mogen drukken op de Jonge Democraten 
Arnhem-Nijmegen en de politieke kant van de afdeling de goede richting op kunnen sturen. 
 
Ik begon dit jaar met 3 doelen voor de afdeling. 
Het eerste doel was politieke ontwikkeling. Ik wilde leden helpen met goede congresbegeleiding, 
laagdrempelige discussies en een toegankelijke sfeer. Hierin ben ik deels geslaagd. Het is mijns inziens 
gelukt om de sfeer te behouden en een laagdrempelige vereniging te blijven. We hebben sfeerbeleid 
doorgevoerd in de afdelingsapps en discussies aangewakkerd. Goede congresbegeleiding is helaas niet 
zo goed geslaagd. De online congressen bleken niet veel enthousiasme op te wekken en daardoor zijn 
op het wintercongres teleurstellend weinig moties ingediend. Ik heb geprobeerd het motieschrijftraject 
om te gooien, maar de klassieke motieschrijfavond blijkt toch het beste middel te zijn om leden te 
enthousiasmeren. Gefaalde experimenten zijn echter ook nuttig en we nemen de lessen mee. Voor het 
zomercongres ziet alles er goed uit en er zijn moties ingediend door een diverse groep leden. Ik kijk 
ernaar uit om hen te begeleiden! 

Het tweede doel was politieke ontwikkeling binnen de themateams. Dit is faliekant mislukt op 
de best mogelijke manier. Het bleek onmogelijk te zijn om de themateams fatsoenlijk door te laten 
lopen, waardoor we de teams hebben opgeheven en de Politieke Commissie hebben opgericht. En wat 
een succes is dat! 22 JD’ers zetten zich nu in voor politieke ontwikkeling in de regio en dit lukt beter dan 
ik ooit had durven hopen. Meer over de PC staat in de commissieverantwoording, maar ik wil ieder PC-
lid in ieder geval bedanken voor hun inzet! 

Mijn derde doel was politieke ontwikkeling binnen Arnhem en Nijmegen. Ik wilde de lijntjes met 
ons netwerk kort houden, aandacht opeisen in de media en een PJO-debat organiseren. Dit is deels 
gelukt. Lobbyen bij D66 is onwijs goed gegaan: we hebben veel meegedacht en input geleverd en we 
hebben veel JD’ers op belangrijke posities gekregen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 
fundamenten zijn gelegd voor een succesvolle campagne! Het bereiken van de media lukte veel in het 
eerste halfjaar, maar het tweede halfjaar was lastiger. Het PJO-debat, wat een erg log en lastig project 
bleek te zijn, kostte me in februari veel meer tijd dan ik had verwacht. Na dit debat, dat toch een succes 
was met 700 kijkers, lukte het ook weinig om in de media te komen. Rondom de verkiezingen zaten de 
kranten weinig op ons te wachten en een aantal goede opiniestukken van leden en mijzelf werden niet 
gepubliceerd. Dit was een grote klap voor mijn motivatie. Ik ga proberen de komende maand (hopelijk 
samen met een opvolger) de pers-kant weer op te pakken en toch nog veel mediamomenten pakken! 
 
Lijst van politieke output 
Augustus 
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26 – Opiniestuk in De Gelderlander: “Geef de kiezer directe invloed op de kabinetsformatie” (Thomas 
Vissers en Léonie Janssen, Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
 
September 
15 – Gezamenlijk bericht in De Gelderlander: “Demonstratie in Arnhem voor beter lot van vluchtelingen 
in kamp Moria” (Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
16 – Demonstratie Moria in Arnhem 
20 – Demonstratie Moria in Nijmegen 
 
Oktober 
26 – Brief naar de gemeenteraad van Arnhem over kamerstop in Arnhem (Jonge Democraten Arnhem-
Nijmegen) 
27 – Gezamenlijk bericht in De Gelderlander: “Jongeren gekant tegen spreiding kamers in Arnhem: ‘Zo 
wordt student verdreven naar buitenwijken’” (jongerentak van D66) 
 
November 
27 – Opiniestuk in De Gelderlander: “Maak tampons en maandverband gratis voor arme vrouwen” 
(Thomas Vissers en Thijmen van Hoorn, Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
29 – Brief naar de gemeenteraad van Nijmegen over de daklozenopvang in Hees (Thomas Vissers, Jonge 
Democraten Arnhem-Nijmegen 
 
December 
7 – Opiniestuk in VOX: “Universiteit slaat door in privacybeleid rondom college-opnames” (Thomas 
Vissers, Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
9 – Inspraak in de gemeenteraad van Nijmegen over de daklozenopvang in Hees (Thijmen van Hoorn, 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
10 – Vermelding in VOX: “Ook medezeggenschap kritisch op beleid rond college-opnames” (Thomas 
Vissers) 
11 – Bericht in VOX: “College van bestuur komt met oplossing voor college-opnames” (Thomas Vissers, 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
11 – Vermelding op de website van de Radboud Universiteit: “Advies voor docenten over opnemen 
online colleges” (Thomas Vissers) 
 
Februari 
26 – Interview op Radio FunX (Thomas Vissers, Robbin Huis in ‘t Veld, Jonge Democraten Arnhem-
Nijmegen) 
 
Maart 
1 – Verkiezingsdebat (Thomas Vissers, Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
14 – Demonstratie Klimaatalarm in Nijmegen 
14 – Demonstratie Klimaatalarm in Arnhem 
16 – Interview in VOX: “Waarom je volgens deze studenten op hun politieke partij moet stemmen” 
(Thomas Vissers, Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen) 
24 – Optreden bij talkshow van mediastudenten van MBO Rijn IJssel (Thomas Vissers, Jonge Democraten 
Arnhem-Nijmegen) 
 

Bestuurslid Promotie – Robbin Huis in ‘t Veld 
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Zoals jullie zelf waarschijnlijk wel door hebben gehad (en zoals mijn mede-bestuursleden ook hebben 
opgemerkt), is het een en ander nogal anders gelopen dan verwacht afgelopen jaar. We hebben heel erg 
veel nieuwe dingen geprobeerd; en heel veel leuke (en niet zo leuke) nieuwe dingen ontdekt. 
 
De warme deken 
Als bestuur hadden wij ons voorgenomen om een groot deel van onze focus op ledenbinding te leggen, 
en dit is ook zeker geslaagd. In de periode voor (en vooral ook na) de Tweede Kamerverkiezingen zijn er 
veel nieuwe leden bijgekomen, en ook veel blijven plakken. Hierin omschakelen naar “online” vergde 
wat denkwerk, maar we kunnen met trots zeggen dat we hier ondanks alles een mooi resultaat hebben 
gehaald. 
 
Extern 
Een ander punt waar ik mij graag op wilde gaan focussen, was de externe promotie van onze afdeling. 
Nou, dat heb ik geweten ook. De maatregelen bleven maar verzwaren, zonder eindpunt in zicht, en het 
idee om in het echt met mensen in gesprek te gaan leek ineens onrealistisch en naïef. 

Het voelt daarom toch wel jammer dat hét moment vanaf wanneer alles weer mogelijk wordt, 
samenvalt met onze overdrachtsperiode. Aan de andere kant, er is meer dan genoeg om in te halen voor 
het Zomeroffensief! 

Samen met de Promocommissie heb ik er uiteindelijk het beste van weten te maken, en hebben 
we twee online advertentiecampagnes opgezet. De eerste is afgelopen december succesvol afgerond, 
en deze bleek veel effectiever en efficiënter dan vergelijkbare campagnes gedaan in andere afdelingen. 
 
Verkiezingen 
Campagnevoeren dit jaar was nogal interessant. Plannen kon eigenlijk niet, en alles wat wel kon, kon 
alleen door snel te denken en te handelen. Desalniettemin zijn wij vrij actief geweest in de campagne, 

en heeft onze moederpartij het geweldig gedaan (uiteraard vooral dankzij ons 😉). 
We hebben een gigantisch PJO-debat gehouden, in 3 dagen een flyer-actie opgezet om een 

interviewer van FunX te lokken, meegedaan aan de klimaatalarmdemonstratie én onze stem laten horen 
op onze socials. 

Ik betrap mezelf erop dat als ik in mijn hoofd terugblik op het afgelopen jaar, het al gauw gaat 
over wat er niet kon. Terwijl hetgeen wat het afgelopen jaar zo speciaal maakt, juist is wat we wél 
hebben gedaan. Ik ben ontzettend trots op mijn mede-bestuursleden, en al helemaal op wat zij hebben 
weten neer te zetten. 

Zoals ik al tegen de rest van mijn bestuur heb gezegd: zonder jullie weet ik niet hoe ik de 
lockdown was doorgekomen. Dat geldt niet alleen voor het bestuur, maar voor alle leden. Het voelt ook 
ergens zwaar dat ik deze prachtige afdeling verlaat (voor nu). 

Ik dank jullie allen vanuit de grond van mijn hart voor deze geweldige kans, en voor dit erg 
leerzame, en vooral heel erg leuke, gezellige jaar. 

 

Bestuurslid Scholing & Intern – Niels Wiendels 
Ik ga het woord niet meer noemen, want we weten allemaal waardoor ons bestuursjaar flink is 
beïnvloed. Echter heeft ons dat er niet van weerhouden om van alles op touw te zetten voor onze leden. 
Zo hebben wel een Kaderdag gehouden met leuke trainingen, weliswaar digitaal, maar het was fijn om 
deze alsnog door te kunnen laten gaan. Ook hebben we ons best gedaan om het scholenproject zo goed 
mogelijk door te laten gaan; zo zijn we zowel fysiek als digitaal bij scholen langsgegaan. Volgend jaar 
hopen we dat alles weer fysiek kan en wij ons enthousiasme kunnen overbrengen op leerlingen. 
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Daarnaast is ook het lesmateriaal dat wij voor het scholenproject gebruiken van een update 
voorzien. Zo kunnen we volgend jaar een vliegende start maken. Daarnaast wordt er nog hard gewerkt 
aan het opzetten van de masterclasses, die we gaan overdragen aan het nieuwe bestuur, zodat zij deze 
fysiek kunnen organiseren in het najaar. Ondanks dat een digitaal bestuursjaar niet altijd even leuk was, 
heb ik dankzij mijn bestuursgenoten toch een onvergetelijk jaar gehad. 

 

Verantwoording Politieke Commissie – door Thijmen 
van Hoorn 
Eind januari hebben we de Politieke Commissie opgezet, en het is een enorm succes gebleken! 22 JD’ers 
zetten zich in voor politieke inhoud in verschillende subgroepjes. We hebben de verkiezingen 
geëvalueerd, hebben gelobbyd voor burgerraden en hebben een artikel geschreven over digitalisering in 
de overheid. Op dit moment nemen we burgerschapsonderwijs, de woningmarkt en biomassacentrales 
onder de loep. 

Intern blijkt de PC een laagdrempelige en goede manier te zijn om nieuwe leden een plekje 
binnen de afdeling te geven. Zeker gecombineerd met de hulp die we van de landelijke trainerspoule 
hebben gekregen, loopt de integratie van leden in de vereniging erg goed. Het is jammer dat we elkaar 
als commissie nog niet fysiek hebben kunnen zien, maar dat begint weer mogelijk te worden. 

Extern is het voor ons als bestuur fijn geweest om een politieke commissie te hebben. Het 
bestuurslid politiek en pers kan zich focussen op korte termijn-zaken en het persoonlijk contact met D66 
Nijmegen en D66 Arnhem, terwijl de PC lange termijn-projecten op kan pakken en lobbylijnen uit kan 
gooien. De leden van de PC komen uit alle hoeken van de afdeling, wat ons ook helpt met het contact 
met kleinere D66-fracties in Gelderland en Overijssel. 

Als verantwoordelijk bestuurslid kost het managen van de PC wat tijd, maar we krijgen er enorm 
veel voor terug. We zijn heel tevreden met en dankbaar voor de PC-leden! 

 

Verantwoording Arnhemcommissie – door Alexander 
van den Berg 
De Arnhemcommissie voelde dit jaar als een jojo. Met het beleidsplan in gedachten begonnen we in 
september met de zoektocht naar een originele invulling voor Arnhem en de regio boven de rivieren. Te 
denken viel aan excursies of ludieke acties, zodat het geen kopie van een Nijmeegse maandagavond zou 
worden. Helaas gooide corona roet in het eten, waardoor we alsnog dezelfde maandagavondjes via 
Zoom moesten organiseren, uiteraard wel met een eigen thema. Dit werd een avondje over Diftar met 
Arnhemse raadsleden, waarna er ook een paar moties over geschreven werden voor de januari-AAV. De 
periode erna sukkelde de motivatie weer wat in, vooral omdat de verwachte beëindiging van de 
lockdown maar op zich liet wachten. 

Gelukkig gebeurde er rond de verkiezingen wel iets anders: een instroom van nieuwe leden, die 
weer nieuwe energie meebrachten! We hebben nu 10 leden in de groepsapp (inclusief betrokken 
bestuursleden). Uit de ideeën die zij voorstelden kwam het avondje over duurzame stedenbouw in mei, 
met een Arnhemse projectleider als spreker. Vanwege het thema duurzaamheid trok dit een breder 
publiek. Tegelijk proefde ik schermmoeheid bij de nieuwe leden en was het voor de groepsvorming 
beter geweest als corona in april over was geweest. 

De toekomst durf ik nog niet te voorspellen. Als corona niet onverwacht toch weer terugkomt, 
voorzie ik enkele leuke excursies of ludieke acties in de zomer/najaar en misschien wel een grote 
activiteit met Jan Terlouw! De banden met D66 Arnhem blijven enorm goed en wij zullen onze input 
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geven op de VPC-sessies om ideeën voor het concept-verkiezingsprogramma GR22 te bespreken. Wel 
hou ik in het achterhoofd dat sommige leden deze maanden weer verhuizen, dat kan fysiek vergaderen 
en borrelen ook belemmeren. Ik wil in ieder geval alle leden, nieuw en oud, enorm bedanken voor hun 
inzet en kijk uit naar de fysieke vergaderingen! 

 

Verantwoording Promocommissie – door Robbin Huis in 
‘t Veld 
De reden dat we de Promocommissie weer hebben opgericht, was om extra voorbereid te zijn voor de 
vele ludieke acties die we gingen houden. Nou, dat is ietsjes anders gelopen dan we verwacht hadden. 
We hebben met de commissie elkaar maar één keer in het echt gezien, in begin september. 

Tijdens die vergadering waren we begonnen met de voorbereidingen voor een grote actie, die 
twee weken later (toen bijna alle voorbereidingen getroffen waren) afgelast moest worden vanwege de 
coronamaatregelen. 

Hierdoor werden we gedwongen om onszelf opnieuw uit te vinden, en dat is uiteindelijk 
waanzinnig goed gelukt! We hebben een digitale advertentiecampagne opgezet, die nog eens vele 
malen effectiever en efficiënter bleek dan vergelijkbare campagnes van andere afdelingen. 

Nu zijn we vooral bezig met hierop voortbouwen, experimenteren en testen, zodat we alles tot 
in de puntjes voorbereiden voor het zomeroffensief. 

Ik ben ontzettend trots op de ondernemende, zelfstandige en meedenkende rol die de leden 
van de commissie hebben ingenomen, en weet zeker dat zonder jullie hulp en inzet alles een heel stuk 
moeilijker (en veel minder gezellig) was geweest. Dank voor je inzet, Nico, Rutger, Guus, Tijn, Chune en 
Hanne; en tot de eerste fysieke vergadering in bijna een jaar! 
 

Verantwoording Gezelligheidscommissie – door Robin 
Kuijpers 
Na een lange periode van sluimeren, is de Gezelligheidscommissie weer ontwaakt. Nu de coronaregels 
steeds meer verruimd worden, is het weer meer mogelijk om te organiseren in fysieke vorm. Helaas kon 
het frisbeeën, onze eerstgeplande fysieke gezelligheidsactiviteit niet doorgaan vanwege de 
weersomstandigheden. Wellicht kunnen we deze activiteit in de zomer alsnog organiseren. De 
Gezelligheidscommissie was ook betrokken bij het JD-Moordspel. Het was een erg leuke avond en 
hebben van de deelnemers positieve reacties gekregen. Verder zitten er meer ideeën in de pijplijn, dus 
dat beloofd wat. 
 

Verantwoording Symposiumcommissie – door Matthijs 
Kraijo 
Lieve JD’ers, 
De Symposiumcommissie is het afgelopen half jaar druk bezig geweest om een mooi en interessant 
symposium met het thema 'straffen' neer te zetten voor de Jonge Democraten. Helaas hebben we de 
keuze moeten maken om het symposium te verplaatsen naar oktober in plaats van begin mei. Enerzijds 
heeft dat te maken met het feit dat we niet genoeg sprekers hebben kunnen vinden. Anderzijds heeft 
het ook te maken met het feit dat we het als commissie lastig hebben gevonden om een symposium te 
organiseren met alle coronamaatregelen. Daarom hebben we ervoor gekozen dat we het symposium 
verplaatsen naar 9 oktober, zodat we hopelijk weer een fysiek symposium mogen organiseren! 
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Op dit moment hebben we voor het nieuwe symposium al een aantal sprekers vastliggen en hebben we 
contact met meerdere sprekers. Dat betekent dat het eerst genoemde struikelblok al grotendeels 
wegvalt. We verwachten daarnaast dat we dus een mooi fysiek symposium kunnen organiseren. We zijn 
nog druk op zoek naar een geschikte locatie, en we hebben een voorkeur voor een locatie in Arnhem, 
maar we zijn ook druk in Nijmegen aan het kijken voor een geschikte locatie. Het doel is om een zo 
breed mogelijk aanbod aan te bieden, waarin zowel historische, juridische, filosofische en andere 
perspectieven de revue passeren. Op deze manier kunnen we een aantrekkelijk symposium organiseren, 
waar voor ieder wat wils is. 
Ondanks dat we wat opstartproblemen hebben gehad, zijn we nu een stuk beter bezig. Dat komt 
grotendeels doordat de communicatie an sich beter is geworden, maar ook omdat we simpelweg meer 
tijd hebben om dingen te regelen. Ik heb er als voorzitter van de Symposiumcommissie daarom 
vertrouwen in dat we op 9 oktober een mooi symposium kunnen neerzetten! 
 
Namens de gehele Symposiumcommissie, 
Matthijs Kraijo 
 

Verantwoording Regiocommissie Overijssel – door Niels 
Wiendels 
De Regiocommissie Overijssel is nieuw en het blijkt lastiger dan gedacht om de afdeling actief te krijgen. 
Er is een aantal jaar niet zoveel gedaan en ook de leden zitten nogal verspreid over meerdere grote 
steden. Onder de geweldige begeleiding van Robin nemen er nu nieuwe mensen plaats in de 
regiocommissie. Ik ben daar Robin erg dankbaar voor en ik ben vooral ook erg blij met de nieuwe 
mensen die deelnemen in de commissie. Bij deze wil ik ze alvast heel veel succes en plezier wensen! We 
hopen dat daaruit nieuwe ideeën komen om Overijssel weer aan de gang te krijgen. We zijn erachter 
gekomen dat wij het zelf als bestuur niet redden en echt hulp nodig hebben van een enthousiaste groep 
mensen met creatieve ideeën. Deze gaan wij vast laten leggen in een soort bestuursplan, zodat we 
volgende bestuursjaar weten wat we met Overijssel heen willen. Daarnaast zijn we van plan om te 
beginnen met JD Overijssel on-tour. We zullen dan digitaal langs verschillende afdelingen gaan om bij 
hun activiteiten aan de sluiten. Op dit moment is de opkomst nog te laag om zelf activiteiten op te 
zetten en is het belangrijk om aan te sluiten bij anderen. Mochten veel activiteiten straks (hopelijk) weer 
fysiek plaatsvinden, dan zal de regiocommissie ook fysieke activiteiten in Overijssel gaan opzetten. 
Kortom, plannen genoeg, nu de verdere uitvoering nog! 
 

Bestuursvragen 
Na een korte mondelinge toelichting van alle bestuursleden heeft de AAV de gelegenheid om mondeling 
vragen te stellen, zowel aan één bestuurslid als aan het hele bestuur. 
 
Vraag Wimer: 
Recentelijk nam ik in een overleg met D66 in formele setting kennis van het standpunt van de 
afdelingsvoorzitter van de afdeling JD Arnhem-Nijmegen, beter bekend als Thomas Vissers, dat de Jonge 
Democraten een 'studentenvereniging' zijn. Daarover heb ik de volgende vragen: 
1. Vertegenwoordigde de praeses in dit overleg met D66 in formele setting de mening van het gehele 
afdelingsbestuur? 
2. Is de praeses bereid voortaan een das te dragen bij formele bijeenkomsten, zoals een goede praeses 
van een studentenvereniging betaamt? 
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3. Hoe verenigen jullie dit standpunt met het streven een inclusieve vereniging te zijn, waar ook niet-
studenten deel van uitmaken, waaronder, maar niet uitsluitend: werkenden, scholieren, werkzoekenden 
en Bas Smit? 
4. Het is goed voor te stellen dat menig lid van onze afdeling door deze uitspraak van zijn stoel af zou 
glijden van verbazing, wat voor een advies heeft de praeses voor deze leden? 

 
Antwoord bestuur: 
1. Fake news, want sterker nog, dit is de mening van geen enkel afdelingsbestuurslid! 
2. De wil om niet de JOVD te zijn zal altijd sterker zijn, dus nee. 
3. De JD is een PJO van onderwijs en emancipatie. Dat uit zich in plannen als bijscholing, meer geld naar 
onderzoek en een ‘leven lang leren’. Voor ons is iedereen dus eigenlijk wel een beetje een student. 
Inclusiever kan het niet! 
4. Waarschijnlijk betekent dit dat je niet met de juiste postuur in je stoel zit. Sommigen zullen je 
vertellen dat JD’ers geen ruggengraat hebben, maar dat is niet waar. Echter heeft postuur wel invloed 
op de conditie van die ruggengraat. We worden tegenwoordig geacht veel te zitten en een foute 
werkhouding kan je veel rugproblemen opleveren! Ook zou het kunnen dat je broek te glad is. Probeer 
eventueel een spijkerbroek uit om de statische wrijvingscoëfficiënt van je lichaam te verhogen. 

 
Vraag Wimer: 
Enkele maanden geleden heeft de afdelingsvergadering van de afdeling Groot Gelre van de Jonge 
Democraten besloten zijn naam terug te veranderen naar 'Arnhem-Nijmegen'. Ik heb hierover de 
volgende vragen: 
1. Hoe evalueert u in het algemeen de wijziging en het gebruik van de afdelingsnaam het afgelopen half 
jaar? 

2. Hoeveel activiteiten zijn er het afgelopen jaar in Arnhem georganiseerd? Mocht dit antwoord 0 zijn, 
hoe denkt u toch te kunnen verantwoorden dat de naam Arnhem in de naam van de afdeling is 
opgenomen? 

3. Het is een langlopende traditie dat de afdelingsvoorzitter op diens laatste ledenvergadering als 
afdelingsvoorzitter een motie indient om de naam van de afdeling te veranderen. Vindt u tradities 
belangrijk? Zo ja, wanneer kunnen we de motie ter naamswijziging verwachten? Mocht deze niet 
voorafgaand aan aanstaande ledenvergadering worden ingediend, kunnen we dat dan interpreteren als 
dit niet zijnde de laatste ledenvergadering van deze afdelingsvoorzitter, en dus als een kandidatuur voor 
een nieuw termijn als afdelingsvoorzitter? 

 
Antwoord bestuur: 
1. Zeg maar ‘je’ hoor! 
Ten eerste een kleine correctie: de naam is nooit officieel gewijzigd, er is enkel een organimo 
aangenomen dat opriep tot de inspanning dat te doen. 

Echter, als we meegaan in het idee van een wijziging, kijken we er positief op terug. Ons huidige 
promomateriaal kon gebruikt blijven worden en in een tijd die al verwarrend was konden we als een 
baken van licht een eenduidig signaal uitzenden. Ook hebben wij de afgelopen tijd veel nieuwe leden 
mogen ontvangen buiten de specifieke regio Arnhem-Nijmegen, een testament aan het feit dat dit hen 
zeker niet weert om lid te worden van onze mooie afdeling. 
2. Hoeveel activiteiten zijn er dit jaar in Nijmegen georganiseerd? Helaas ook nagenoeg 0. Dankzij de 
coronamaatregelen zien we het aantal fysieke activiteiten dit jaar dan ook niet als representatief voor 
de potentie van een stad. 
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Wel heeft de inmiddels goed gevulde Arnhemcommissie dit jaar meerdere activiteiten 
georganiseerd. Deze werden ook goed bezocht, zoals de laatste activiteit over duurzaamheid in Arnhem 
als stad die 18 mensen van onze afdeling wist te trekken, velen zelf niet uit Arnhem. We zetten ons in 
om deze trend fysiek door te zetten, en daarvoor zijn de eerste stappen gezet doordat de 
Arnhemcommissie in september Jan Terlouw heeft geregeld voor een activiteit. Ook op het vlak van 
politieke uitingen en relaties met D66 is na Nijmegen veruit het meeste gedaan in Arnhem. Hoe het nu 
fysiek verder gaat zal grotendeels aan het volgende bestuur ver zijn, maar wij zien dit jaar niet als een 
slecht Arnhemjaar! 
3. Als JD’ers weten we dat tradities door de tijd heen kunnen veranderen. We zijn er in Nederland 
inmiddels aan gewend dat we in augustus al pepernoten in de winkels aantreffen. Zo concentreren we 
niet alle lol in december, maar kunnen we ook al eerder genieten van het moois van zulke tradities. 
Daarom hebben wij als bestuur ervoor gekozen al op twee AAV’s eerder dit jaar het over dit onderwerp 
te hebben! De laatste vraag zo beschouwd, vinden wij dat deze afdelingsvoorzitter zijn rust heeft 
verdiend. 
 

Verkiezingsblok 
  

Alexander van den Berg | kandidaat Voorzitter 
 

Voornaam Alexander 

Tussenvoegsel van den 

Achternaam Berg 

Opleiding/baan Geschiedenis. Baan: Adviseur bij gemeente Voorst 

Beoogde functie Voorzitter 

Beoogde periode ½ jaar 

Lid van de JD sinds 22-11-2016 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Secretaris A-N, Portefeuillehouder Werkgroep Buitenlandse Zaken, Lid Politieke 
Commissie/Themateam, Voorzitter Arnhemcommissie, Lid Congresteam, Secretaris 
Themaweekendteam, SNC congres 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Secretaris bij D66 Arnhem, Ambtenaar bij gemeente Doetinchem en Epe, 
projectsecretaris bij Aeres, Voorzitter personeelsvereniging WE Springers, Redacteur 
Jonge Historici 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 
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Lid van maatschappelijke organisaties 

N.v.t. 

    

Motivatie 

Lieve leden, 
 
Wat ben ik dol op de JD en onze mooie afdeling. Toch had ik na een jaar 
secretarisschap niet verwacht hier weer te staan. Sta me toe dit kort toe te lichten: 
hoewel onze afdeling (en kader) het afgelopen halfjaar enorm gegroeid is was de 
zoektocht naar een opvolgend bestuur een pittige kluif. Veel leden gaven aan andere 
ambities te hebben (werk/studie/buitenland/ bestuur elders) of zeiden dat ze de JD 
nog niet zo goed kenden na een paar maanden Zoom. Het bestuur heeft er alles aan 
gedaan om hen toch te porren voor een bestuursfunctie. Dit is ten dele gelukt. Er 
hebben zich 5 toppers gemeld, maar het liep alsnog niet bepaald storm, met name 
voor een voorzitter of bestuurslid profilering. 
 
Tegelijkertijd begon het ook bij mij te jeuken: ik kreeg enorm veel energie van alle 
nieuwe leden en al helemaal toen ik met de 5 kandidaten sprak over hun 
kandidaatstelling. Wat een leuke mensen! Ik gun hen zo’n fantastisch jaar! Zeker nu 
alles langzaamaan weer opengaat en weer mag. Mijn verantwoordelijkheidsgevoel 
deed een beroep op mij, maar dat wuifde ik weg vanwege het hebben van een baan 
en de lastig te combineren nevenfunctie bij D66. Alleen bleef de wens om de nieuwe 
leden en kandidaten-bestuursleden te helpen wel aan me knagen. Zeker toen een 
kandidaatstelling uitbleef. Zou ik dan toch…? 
 
Ik hoop ervaring en enthousiasme te kunnen bieden aan de andere 5 kandidaten. 
Daarnaast is het ook voor mij een uitdaging: secretaris zijn was voor mij eigenlijk een 
eitje en ik daag mezelf graag uit. Ik denk dat het interne deel (het voorzitten van 
vergaderingen, in de gaten houden van de algemene lijn, het ondersteunen van 
bestuursleden) wel zal lukken, hier heb ik ervaring mee of het ligt dicht bij mijn 
kracht. Het externe deel zal meer wennen voor mij zijn, denk aan het JD-geluid 
vertegenwoordigen en het gezicht van de afdeling naar buiten toe zijn. Nog genoeg 
te leren dus! Wel ben ik mij ervan bewust dat ik in een halfjaar tijd niet kan 
verwachten alles perfect te leren. 
 
Ik solliciteer bewust voor een halfjaar omdat ik mijzelf als tussenpaus zie die last-
minute een brief schrijft omdat er geen kandidaten zich aangemeld hebben. Ik 
verwacht dat er na een periode met waanzinnige (fysieke!) activiteiten in het najaar 
genoeg mensen geïnteresseerd zullen zijn om het stokje vanaf januari over te 
pakken. 
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Speerpunten zullen zijn het inzetten op de persoonlijke ontwikkeling van mijn 
bestuursleden en het snel vormen van een sterk team (dat elkaar nog nooit fysiek 
heeft gezien!); het borgen van de grote instroom van nieuwe leden/kader door een 
mooi programma in het najaar aan te bieden; en tot slot het voorbereiden van de 
gemeenteraadsverkiezingen en de invloed die we als JD daarop willen hebben. 
 
Ondanks corona heb ik het hele jaar plezier uit de JD gehaald en er veel tijd en 
energie in gestopt. Ik ben nog lang niet uitgeleerd en ik heb er heel veel zin in! 
Hopelijk geven jullie me het vertrouwen om in deze bijzondere periode jullie 
afdelingsvoorzitter te mogen zijn. 

Het instemmen van Alexander als voorzitter betekent tevens het verlenen van dispensatie voor het 
combineren van een bestuursfunctie bij D66 (zie artikel 42.5.b HR), zo lang als de overlap duurt. 
 

Romy Heijse | kandidaat Secretaris 
 

Voornaam Romy 

Tussenvoegsel  

Achternaam Heijse 

Opleiding/baan Studie: Rechtsgeleerdheid / Baan: juridisch secretaresse 

Beoogde functie Secretaris 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 10-11-2016 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid van de politieke commissie (Arnhem-Nijmegen) en lid van de landelijke 
werkgroep Defensie & Internationale Veiligheid 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Juridisch secretaresse bij MHA Advocaten (huidig), spreekuurhouder bij Stichting 
Juridisch Spreekuur Gedetineerden (huidig), webredacteur bij Theater.nl B.V. en 
diverse stages en bijbanen. 

    

Lid van politieke organisaties 

D66, JD 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Amnesty International 
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Motivatie 

Beste leden, 
 

Een aantal maanden geleden realiseerde ik me dat ik graag actiever wilde worden bij 
de JD, aangezien ik al een aantal jaar lid ben en mijn interesse in politiek alleen maar 
groter is geworden. Om mijn steentje te kunnen bijdragen ben ik lid geworden van de 
politieke commissie van onze afdeling en de landelijke werkgroep Defensie & 
Internationale veiligheid. Ik heb gemerkt dat ik hier zo veel voldoening uit haal, dat ik 
meer binnen de JD wil doen. Een bestuursjaar sluit perfect aan bij mijn interesses en 
doelen. 
 

Ik denk dat de functie als secretaris goed bij mij past, omdat ik een georganiseerd en 
gestructureerd persoon ben en graag orde creëer in een situatie. De administratie is 
bij mij dan ook in goede handen. Bovendien zal ik uiterste zorg dragen voor de 
bescherming van de privacy van alle leden. Ook haal ik voldoening uit het 
organiseren van bijeenkomsten. Ik wil graag de verantwoordelijkheid dragen voor het 
organiseren van de Algemene Afdelingsvergaderingen, maar ik wil me daarnaast ook 
verder ontwikkelen op dit gebied. Hierom lijkt het me leuk om samen met het 
bestuurslid Organisatie een aantal afdelingsactiviteiten te organiseren. 
 

Mijn voornaamste doel komt voort uit iets wat voor mij zelf belangrijk is binnen de JD 
en dat is dat ieder lid zich thuis voelt binnen de vereniging. Ik help mensen graag op 
weg wanneer zij vragen hebben, maar ik bied ook een luisterend oor wanneer dat 
nodig is. Het is belangrijk om nieuwe leden een warm welkom te geven en om onder 
de bestaande leden het huidige prettige en veilige klimaat te behouden. Ik heb de JD 
immers leren kennen als een toegankelijke vereniging waar iedereen wordt 
geaccepteerd en ik vind het belangrijk dat het nieuwe bestuur dit gevoel blijft 
uitdragen. 

 

Laurens Hoetink | kandidaat Penningmeester 
 

Voornaam Laurens 

Tussenvoegsel  

Achternaam Hoetink 

Opleiding/baan ZZP'er 

Beoogde functie Penningmeester 

Beoogde periode 1 Jaar 

Lid van de JD sinds 19-11-2020 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

KasCo 
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(Eerdere) functies buiten de JD 

Penningmeester Carnavalsvereniging, Bedrijfsleider in de horeca. 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

JD 

    

Motivatie 

Bij deze wil ik mij graag kandideren voor Penningmeester. Mocht ik verkozen worden 
zal dit betekenen dat ik vroegtijdig moet stoppen als KasCo lid. De opgedane ervaring 
zal ik meenemen en ik hoop als Penningmeester nog meer te leren over de JD. 

 

Melanie Rutten | kandidaat Bestuurslid Organisatie 
 

Voornaam Melanie 

Tussenvoegsel  

Achternaam Rutten 

Opleiding/baan Jurist 

Beoogde functie Bestuurslid Organisatie 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 18-3-2021 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Geen eerdere functies 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 
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Commissie Juridische Faculteitsvereniging, diverse leidinggevende functies bij AH to 
GO, Jumbo etc. 

    

Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 
 

    

Motivatie 

Ik denk dat ik de geschikte kandidaat ben voor deze functie, omdat ik organisatorisch 
sterk, sociaal en gestructureerd ben. Ik denk dat het belangrijk is om deze 
eigenschappen te hebben voor deze functie. Ik ben erg enthousiast om dit in de 
praktijk te kunnen brengen en ik kijk er naar uit om leuke, informatieve en 
interessante lezingen, debatten en andere activiteiten te kunnen organiseren voor de 
JD. 

 

Melissa Ruinard | kandidaat Bestuurslid Politiek 
 

Voornaam Melissa 

Tussenvoegsel  

Achternaam Ruinard 

Opleiding/baan Bestuurskunde 

Beoogde functie Bestuurslid Politiek 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 28-11-2020 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Lid politieke commissie 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

VPC D66 Enschede 
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Lid van politieke organisaties 

D66 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 
 

    

Motivatie 

Als bestuurskunde student ben ik erg geïnteresseerd in de politiek. Ik hoop hier dan 
ook verdere carrière in te krijgen. Een bestuursjaar in het algemeen lijkt me erg 
leerzaam om te doen tijdens mijn studie. De JD lijkt me de beste vereniging om dat 
bij te doen, om zo mijn carrière een kickstart te geven! De functie bestuurslid politiek 
lijkt mij het meest interessant. Ik hoop de functie creatief te kunnen invullen en te 
kunnen groeien als persoon. 

 

Guus Versteegen | kandidaat Bestuurslid Scholing 
 

Voornaam Guus 

Tussenvoegsel  

Achternaam Versteegen 

Opleiding/baan Bestuurskunde aan de Avans Hogeschool in Den Bosch 

Beoogde functie Scholing 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 12-4-2019 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Wintercongresteam 2020 - Promotie en het Promotie/Campagneteam van JD 
Arnhem-Nijmegen 2020-2021 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Young Multiplier via EDIC. Opkomstcampagne gevoerd in aanloop naar de afgelopen 
Europese Verkiezingen, met als doelgroep jongeren. 

    

Lid van politieke organisaties 
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JD en D66 sinds januari 2019 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

nvt 

    

Motivatie 

Nu ik al zo'n 2,5 jaar lid ben bij de JD en mij vooral op promotie heb gericht ben ik nu 
van plan mij te gaan richten op scholing. Ik heb met het huidige bestuurslid scholing 
gesproken daaruit bleek wel dat het scholenproject aardig stil heeft gelegen door alle 
coronamaatregelen. Het is natuurlijk ook een uiterst leerzame ervaring om een 
bestuursjaar aan te gaan. 
 

Nu het erop lijkt dat er na de zomer weer mogelijkheden zijn om langs de scholen te 
gaan met andere PJO's, is het in mijn ogen een reële doelstelling om 1x in de maand 
langs die middelbare scholen te gaan en eventueel ook langs het mbo. 
 

Daarnaast weet ik dat we in het laatste half jaar veel nieuwe leden hebben 
aangetrokken die de vereniging nog niet heel goed kennen. Daarvoor wil ik ook met 
enige regelmaat een training gaan organiseren, om ze naast de gezellige activiteiten 
op de maandagavond, ook nog te helpen in het ontwikkelen van hun kwaliteiten die 
ook passend zijn binnen de muren van de JD. 
Ook voor de leden die al langer tot het meubilair van de JD behoren moeten deze 
trainingen als een verrijking worden ervaren. Deze trainingen zou ik graag 1x in 1 tot 
1,5 maand laten plaatsvinden. 

 
 

 

 

Pauze 
 

 
 

Financieel blok 
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Halfjaarrekening 2021 
 

 
 
De penningmeester zal dit tijdens de AAV nog mondeling toelichten. 

 

Advies kascontrolecommissie  
Op 11 juni 2021 heeft Kascontrolecommissie samengezeten met Robin, penningmeester van de afdeling. 
We hebben daar de laatste bronnencontrole onder Robins penningmeesterschap uitgevoerd. 

Bij de bonnencontrole door Laurens en Merel zijn geen opvallendheden geconstateerd. Door 
corona en het kleinere aantal fysieke activiteiten waren er weinig declaraties en overboekingen om te 
controleren. Alle bonnen waren in orde. 
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Robin is aan de slag gegaan met de tips van de kasco en had de Rabobank afschriften 
overzichtelijk gekoppeld aan het grootboek programma. Hierdoor waren de bonnen voor de kasco 
helder te controleren. 

Robin gaat, zoals vorige keer geadviseerd, samen met zijn opvolger kijken naar mogelijkheden 
om de begroting te amenderen zodat er meer geld voor o.a. Gezelligheidsactiviteiten aangewend kan 
worden. 

De kascommissie wil nog terugkomen op het punt van communicatie. De planning rondom het 
afspreken verliep wederom vrij chaotisch. De kascommissie spreekt haar voorkeur uit voor een 
tijdsplanning waarin ruim voor aanvang van de AAV samen met de kasco een datum wordt geprikt. 
Omdat de AAV’s met financiële controle altijd in januari en juni plaatsvinden, is dit volgens de kasco 
mogelijk. 
 
Tenslotte willen wij Robin hartelijk bedanken voor de samenwerking. 
 
Jordy, Laurens, Manon en Merel, 22-06-2021 
 

Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Alexander van 
den Berg 

Voorzitter      Ja/nee 

Romy Heijse Secretaris      Ja/nee 

Laurens Hoetink Penningmeester      Ja/nee 

Melanie Rutten Bestuurslid Organisatie     Ja/nee 

Melissa Ruinard Bestuurslid Politiek     Ja/nee 

Guus Versteegen Bestuurslid Scholing     Ja/nee 

 
 

Uitreiking van ‘De Wannet 
Prijs voor de Beste 
Borrelaar van de Jonge 
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Democraten Arnhem-
Nijmegen’ 
De winnaar/winnares verklappen we natuurlijk nog niet!  
 

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

 


