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Voorwoord
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen,

Het jaar is alweer bijna ten einde en datzelfde geldt voor de bestuursperiode van onze

penningmeester, voorzitter en bestuurslid organisatie. Voor de Algemene Afdelingsvergadering

(AAV) van 13 december 2022 staan daarom vacatures open voor deze functies. Daarnaast

verkiezen wij een nieuw bestuurslid profilering en een bestuurslid intern, voorheen bekend als

scholing.

Naast de verkiezingen zal bestuur Jansen I een uitgebreide verantwoording afleggen over het

afgelopen half jaar. De individuele schriftelijke toelichting volgt verderop in deze agenda. Rutger

zal de bestuursverantwoording mondeling toelichten waarna gelegenheid zal zijn tot het stellen

van vragen aan alle bestuursleden. Tot slot zal de begroting voor 2023 op de planning staan.

De AAV zal plaatsvinden in restaurant De 4 Heeren (Sint-Annastraat 259, Nijmegen). De inloop is

om 19:45 uur en we zullen beginnen om 20:00 uur. De notulen van de vorige AAV zijn al enige

tijd gepubliceerd en zijn te vinden op de website.

Bestuursvragen kunnen tot de deadline van 12 december 19:30 uur 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.

We hopen jullie allemaal te zien op 13 december!

Met vrijzinnige groet,

Julia van Herpen
Secretaris

https://jongedemocraten.nl/wp-content/uploads/Notulen-AAV-12-09-22.pdf
mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema
19:45-20:00 | Inloop

20:00-20:05 | Opening AAV
20:05-20:30 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen
20:30-20:45 | Verkiezingsblok
20:45-21:00 | Politiek blok
21:00-21:15 | Pauze
21:15-21:40 | Financieel blok
21:40-21:45 | Verkiezingsuitslag
21:45-21:50 | Sluiting AAV

Vanaf 21:50 | borrel



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 13-12-2022
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Inhoudsopgave
Opening 5

Bestuursverantwoording 6

Voorzitter – Rutger Jansen 6

Secretaris – Julia van Herpen 6

Penningmeester – Kyra Steeghs 7

Bestuurslid Organisatie – Fay Jansen 7

Bestuurslid Politiek - Bart Hiddema 8

Bestuursvragen 8

Verkiezingsblok 8

Politiek blok 13

Financieel blok 13

Begroting 2023 13

Advies kascontrolecommissie 15

Verkiezingsuitslag 15

Sluiting 15



Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 13-12-2022
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Opening
Opening door de Afdelingsvoorzitter

Benoeming Technisch Voorzitter
Installatie Stem- en Notulencommissie

Vaststellen notulen AAV 12-09-2022

Vaststellen agenda AAV 13-12-2022
Mededelingen m.b.t. de AAV
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Bestuursverantwoording
Voorzitter – Rutger Jansen

De afgelopen maanden zijn voorbij gevlogen en het is ondertussen alweer december. Het bestuur is
volledig geïnstalleerd en de activiteiten zijn volop op gang.

Één van de doelen was om meer samenwerking plaats te laten vinden tussen de verschillende PJO’s in de
regio, en dat is gelukt. Zo is er een liberaal debat met de JOVD georganiseerd, een PJO borrel gehouden
en staat er nog een groter PJO debat op de planning voor halverwege januari. Verder is er een nog
geheime activiteit in verband met de provinciale staten in de maak en staat er op 17 december een
mediasymposium te wachten. Al met al lijkt de samenwerking met andere PJO’s goed te gaan en dit
willen we graag doorzetten.

Een ander doel was om als voorzitter de creativiteit van de bestuursleden zo goed mogelijk te faciliteren.
Hierbij kan ik zeggen dat ik trots ben op wat het bestuur heeft geleverd. Als het niet was voor deze
actieve bestuursleden waren er immers geen leuke activiteiten. We hebben vrijwel alle
bestuursvergaderingen fysiek gehouden en hebben samen van tevoren gegeten. Dit ook omdat het ons
leuk leek om elkaar wat meer te zien voordat we de soms lange vergaderingen begonnen.

Tot slot was één van de hoofddoelen om meer leden actief te krijgen voor de JD. Dit is nog steeds bezig,
maar we zien al wel resultaten. Zo hebben we avonden gehad waarop er drie of zelfs vier potentieel
nieuwe leden aanwezig waren. De uitdaging zit hem natuurlijk in het vasthouden van deze leden, maar ik
kijk positief terug op deze avonden.

De termijn is voorlopig nog niet afgelopen, maar er staan een aantal spannende activiteiten op de
agenda. Komt dat dus vooral zien!

Secretaris – Julia van Herpen

Lieve leden,

Afgelopen 4 maanden heb ik samen met mijn bestuur hard gewerkt om een begin te maken met onze
doelen voor de afdeling. Ik kijk met tevredenheid terug op mijn eigen aandeel hierin.

Ik heb mij intern gefocust op het betrekken van de huidige en nieuwe leden.Een concrete actie die we
ondernomen hebben voor de huidige leden is het samen eten voor vrijwel alle activiteiten. Voor de
nieuwe leden heb ik, met input van de ledenbindingscommissie een concrete strategie op papier gezet
vanaf het eerste contact tot het activeren en betrekken. Enerzijds is dit heel goed gegaan. Het
ledenaantal is al een aantal maanden stabiel (hoera!). Er zijn veel gesprekjes geweest met nieuwe leden
en geïnteresseerden en een deel van deze leden zien wij ook terug op activiteiten. Dat is fijn. Anderzijds
is er nog ruimte voor verbetering. De stap van eerste contact naar daadwerkelijke betrokkenheid en
activiteit binnen de afdeling vindt nog lang niet bij iedereen plaats.
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Verder heb ik mij gericht op de communicatie van de afdeling. Intern is dit de nieuwsbrief die ik
geprobeerd heb in een nieuw jasje te steken. Het is mijn doel hier een nieuwsbrief voor en door de
afdeling van te maken. De afgelopen maanden heb ik geëxperimenteerd met nieuwe rubrieken, zoals het
uitzoeken van de geschiedenis van de afdeling, en hier zal ik mee doorgaan. Extern ben ik bezig geweest
met het gerichter inzetten van Instagram en Facebook door hier een strategie voor op te schrijven. Dit
lijkt al enig effect te hebben, maar het bereik kan wellicht nog veel groter zijn.

Ik hoop de komende tijd aandacht te kunnen besteden aan de interne administratie van de afdeling. Hier
heb ik tot nu toe niet altijd de tijd aan kunnen besteden die het wellicht nodig heeft.

Al met al denk ik dat het goed is gegaan, maar is er ook nog genoeg ruimte voor verbetering en
projecten die nog op uitvoering wachten.

XXX Julia

Penningmeester – Kyra Steeghs

De afgelopen paar maanden zijn we, op verzoek van het LB, lekker druk bezig geweest met geld uitgeven.
Zo zijn we twee weken geleden nog een nachtje weggeweest als tweede twinning, en komen er nog een
aantal grote uitgaven aan zoals het mediasymposium samen met de JOVD en het eindejaarsdiner. Met
het geld wat dit jaar overblijft hebben we ook al een leuke activiteit voor volgend jaar geboekt. Verder is
het natuurlijk mijn taak als penningmeester om de begroting voor 2023 te maken. Samen met de Kasco
heb ik kritisch naar de uitgaven van dit jaar gekeken en wat geld van en naar verschillende posten
geschoven. Later vanavond zal deze begroting nog aan jullie gepresenteerd worden. Ik kijk uit naar mijn
laatste maand als penningmeester, en ik wens iedereen alvast een fijne kerst en een gelukkig nieuwjaar!

Groetjes van de pennie 😊

Bestuurslid Organisatie – Fay Jansen

Afgelopen maanden heb ik veel mooie activiteiten mogen organiseren. Verschillend van de politieke 30
seconds, tot de avond over complotdenken en het liberaal debat. Ik heb veel positieve feedback
gekregen en door onze secretaris en lieve leden mocht ik in de nieuwsbrief genieten van uitgebreide
reviews. Mede hierdoor heb ik ontzettend genoten van het organiseren van de activiteiten.
Ik had meer focus willen leggen op eropuitjes, maar dit bleek moeilijker te regelen dan ik had verwacht
en dit is er ook deels bij ingeschoten. Dit is iets waar ik de komende tijd nog mee bezig ben en waarvoor
ook al wat op de planning staat.

Ik heb veel mogen leren van de samenwerking met mijn medebestuursleden, maar ook met andere
besturen, leden, sprekers en locaties. Ik vond het interessant om te zien hoe iedereen op een andere
manier communiceert en ook om bij mezelf te zien hoe ik daar mee om ga. Dit neem ik dan ook zeker
mee in andere samenwerkingen. Het organiseren van de Twinning naar Münster kostte me meer moeite
dan ik had verwacht. Ik had rond die tijd iets te veel andere dingen op mij genomen en als het dan niet
goed loopt, is het extra lastig. Daarom besloot ik om hulp te vragen, wat ik best lastig vind, en ik kreeg
gelukkig hulp van Julia. Zo hadden we uiteindelijk toch een heel leuke Twinning, waar ik positief op terug
kijk. Kortom, ik heb veel geleerd en ik heb genoten en ik hoop dat nog te blijven doen.
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Bestuurslid Politiek - Bart Hiddema
Geachte afdeling,

Er gaan een aantal dingen goed en een aantal dingen minder goed wat betreft politiek. Ik zal
met het slechte nieuws beginnen. Het opstarten en behouden van consequente en constructief
kritische samenwerking met D66 in Oost-Nederland gaat uiterst moeizaam. Ik heb meerdere
pogingen ondernomen om met D66 Gelderland contact op te starten maar dat is tot nu toe
simpelweg niet gelukt. Mijns inziens ligt dat voor het grootste deel bij D66 Gelderland. Rutger
heeft het beste contact met D66 in Arnhem en ik kan goed overweg met raadslid Van Ouden en
wethouder Van Elferen in Nijmegen. Daarnaast houd ik zelf nog contact met D66 in Zutphen.
Contact tussen JDAN en D66 in de rest van onze afdeling is eigenlijk niet bestaand. Een oogje in
het zeil houden bij andere D66 afdelingen had ik graag willen delegeren aan een gereactiveerde
en regio-inclusieve PoCo.

Daarover gesproken gaat ook het reactiveren van de PoCo moeizaam. Ik moet eerlijk bekennen
dat mijn verwachtingen te hoog waren. Ik merk dat het animo in de PoCo erg laag is. Wellicht is
het beter om het eerst leuk en gezellig (mss door middel van politieke thema-avondjes met de
PoCo) te maken in de PoCo en daarna het serieuze werk op te pakken.

Het goede nieuws als laatst: De regioinclusiviteit gaat prima. Hoewel nog niet alle steden zijn
aangedaan waar ik aan had gedacht hebben we een activiteit in arnhem en is er een activiteit in
Zutphen in de maak.

Wat betreft PS2023 gaat het ook prima na een paar hobbels gehad te hebben. Op het laatste
moment zijn er pas kandidaten “gevonden” voor de staten in Gelderland en Overijssel. Frank
Cornelisse en Sara Panis staan op het moment van schrijven op de advieslijst. Als de lijst
eenmaal bekend is zal er een beslissing gemaakt worden over wie de JD officieel gaat steunen.

Met vriendelijke groet,

Bart Hiddema
Bestuurslid Pers & Politiek

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.

Verkiezingsblok
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Fay Jansen | kandidaat Voorzitter

Voornaam Fay
Tussenvoegsel

Achternaam Jansen
Opleiding/baan Student Voeding en Diëtetiek
Beoogde functie Voorzitter
Beoogde periode Half jaar
Lid van de JD sinds 13-03-2020
  
(Eerdere) functies binnen de JD

Bestuurslid Organisatie Arnhem-Nijmegen; Presentator JDTV Internationaal; Lid
werkgroep VWS; Delegatie IFLRY congres 2022; Stem- en notulencommissie
septembercongres 2022.

  
(Eerdere) functies buiten de JD

Jongerenambassadeur Cultuur Gemeente 's-Hertogenbosch; Voorzitter Catering
Commssie VSA Nijmegen; Begeleider lasergamen Funspace.

  
Lid van politieke organisaties

D66.

  
Lid van maatschappelijke organisaties

Geen.

Motivatie

Hoi allemaal!
Op dit moment ben ik bestuurslid Organisatie en onderdeel van dit bestuur zijn,
bevalt mij ontzettend goed. Vandaar dat ik mij nu kandideer als voorzitter van de
afdeling Arnhem-Nijmegen. De afgelopen tijd heb ik veel mooie activiteiten mogen
organiseren voor de afdeling, waarbij ik (nieuwe) leden heb mogen verwelkomen en
ze samen met mijn bestuur een goed gevoel kon geven. Daarnaast heb ik de JD nog
beter leren kennen, door ook landelijk actiever te zijn. Hierbij heb ik gezien hoe mooi
de JD is, maar ook hoeveel mooier het nog kan worden.
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Hier wil ik graag aan bijdragen door meer zichtbaarheid te creëren voor onze afdeling.
Dit wil ik doen door het leveren van scherpe politieke output, waarbij we de media
opzoeken en veel gebruik maken van onze eigen platformen. Daarnaast zie ik er o.a.
op toe dat er kwalitatieve activiteiten zijn die de potentie hebben veel (nieuwe) leden
te trekken en dat de commissies goed lopen.
Ik verwacht nog meer te gaan leren over (lokale) politiek en mijzelf te ontwikkelen in
de rol van voorzitter. Ik kan goed overzicht houden en kan dit zeker inzetten binnen
het bestuur. Ik kijk uit naar alle verschillende contacten en verwacht veel te kunnen
leren over het aangaan en goed houden van deze relaties.
Ik heb zin om aan de slag te gaan als voorzitter en kijk uit naar een mooie
bestuursperiode.
Tot op de AAV!

XXX | 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
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Lid van maatschappelijke organisaties

  
Motivatie

XXX | 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
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Motivatie

XXX | kandidaat Bestuurslid Intern

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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Pauze

Politiek blok

Financieel blok

Begroting 2023
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Advies kascontrolecommissie
Wordt later toegevoegd.
De kascontrolecommissie zal dit tijdens de AAV nog mondeling toelichten.

Verkiezingsuitslag
Naam Functie Totaal uitgebrachte

geldige stemmen
Voor Tegen Blanco Verkozen?

Voorzitter Ja/nee
Penningmeester Ja/nee
Bestuurslid Organisatie Ja/nee
Bestuurslid Scholing Ja/nee

Sluiting
W.v.t.t.k.
Rondvraag

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


