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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 (spoedig onthullen we waar) 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 de tegen de 21e verstreken deadline zullen er 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 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 
19:35-20:05 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
20:05-20:30 | Verkiezingsblok 
20:30-20:50 | Pauze 
20:50-21:00 | Halfjaarlijkse financiële update 
21:00-21:10 | Verkiezingsuitslag 
21:10-21:15 | Uitreiking Sjoerd Wannet prijs 
21:15-21:30 | 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. 

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 
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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. 
 
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 
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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 
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) 
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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 
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. 



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 21-06-2021 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

 
 

12 

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. 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 
Wordt later aangevuld 

 

Verantwoording Arnhemcommissie – door Alexander 
van den Berg 
Wordt later aangevuld 

 

Verantwoording Promocommissie – door Robbin Huis in 
‘t Veld 
Wordt later aangevuld 
 

Verantwoording Gezelligheidscommissie – door Robin 
Kuijpers 
Wordt later aangevuld 
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Verantwoording Symposiumcommissie – door Matthijs 
Kraijo 
Wordt later aangevuld 
 

Verantwoording Regiocommissie Overijssel – door Niels 
Wiendels 
Wordt later aangevuld 
 

Bestuursvragen 
Na een korte mondelinge toelichting van alle bestuursleden heeft de AAV de gelegenheid om mondeling 
vragen te stellen. 
 
Er zijn geen schriftelijke bestuursvragen gesteld voor aanvang AAV. 

 

Verkiezingsblok 
  

X | kandidaat Voorzitter 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  
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Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 

X | kandidaat Secretaris 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 
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Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 

X | kandidaat Penningmeester 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie 
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X | kandidaat Bestuurslid Organisatie 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 

X | kandidaat Bestuurslid Politiek 
 
Voornaam  
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Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 

X | kandidaat Bestuurslid Profilering 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  
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Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

 

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 

X | kandidaat Bestuurslid Scholing 
 
Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD 
sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD 
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(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    

Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 
 

 

Pauze 
 

 
 

Financieel blok 
 

Halfjaarrekening 2021 
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De penningmeester zal dit tijdens de AAV nog mondeling toelichten. 

 

Advies kascontrolecommissie  
Het advies van de Kascontrolecommissie (kasco) zal in de definitieve agenda komen te staan. 
 

Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

X Voorzitter      Ja/nee 
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X Secretaris      Ja/nee 

X Penningmeester      Ja/nee 

X Bestuurslid Organisatie     Ja/nee 

X Bestuurslid Politiek     Ja/nee 

X Bestuurslid Profilering     Ja/nee 

X Bestuurslid Scholing     Ja/nee 

 
 

Uitreiking van ‘De Wannet 
Prijs voor de Beste 
Borrelaar van de Jonge 
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 

 


