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Algemene Afdelingsvergadering 10-01-2022 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
Notulen door: Niels Wiendels en Joris Hetterscheid 
 
Datum:     maandag 10-01-2022 
Tijd:           20:00 – 22:15 
Locatie:     Digitaal via Zoom 
 

 

20:02 Opening AAV  
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Jonah van Lotringen 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Joris Hetterscheid 
Stem- en Notulencommissielid 2: Niels Wiendels 
 
Vaststellen notulen AAV 19-12-2021 
Vastgesteld 
 
Vaststellen agenda 10-01-2022 
Wijzigingen: Geen wijzigingen 

 
 

20:05 Mededelingen vanuit het bestuur 

Mededeling 1: Aftreden penningmeester 

• Toelichting door Laurens Hoetink: Gezondheid laat het niet toe. Ik moet keuzes 
maken waar ik mijn tijd en energie insteek. 

 
Mededeling 2: Stemmingen over decharge 

• Toelichting door Alexander van den Berg: Sinds 2019 komt het woord decharge niet 
meer voor. Het heeft nu niet zoveel zin om een hele grote HR-discussie te houden. Ik 
wil voorstellen om vanaf bestuur Heemskerk decharge te verlenen 

 
Vraag van lid: Decharge gaat over personen en individuen, maar niet over besturen. Dus het 
moet per persoon verleend worden. 
 
Lid heeft een MvO en vraagt om een anonieme stemming i.p.v. stemming per acclamatie. 
 
Alexander leest alle namen voor van bestuursleden vanaf bestuur Heemskerk. 
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Stemmingsuitslag: unaniem aangenomen en decharge is verleend aan alle genoemde 
personen.  
 

 

20:09 Bestuursverantwoording 
 
Voorzitter Alexander van den Berg: 
- Korte toelichting, verwijst naar uitgebreide verantwoording die op de AAV in december is 
afgelegd.  
 

20:11 Bestuursvragen 
 
V: Hoe kijken jullie naar ledenbinding nu alles weer online is? Hoe gaan jullie daarmee om? 
A: We zien een lichte afname in opkomst, dat zien we Landelijk ook. Tegelijkertijd zien we 
ook nog wel nieuwe leden bij trainingen/activiteiten komen. We proberen het aanbod zo 
goed mogelijk af te stemmen, maar we moeten ook gewoon tevreden zijn met een lagere 
opkomst. 
 
V: Denken jullie na over bijvoorbeeld 1x per 2 weken te organiseren? 
A: Het is een optie waaraan we denken, maar het is nu ook nog niet zo dramatisch dat we 
dat van plan zijn om te gaan doen.  
 

20:13 Verkiezingsblok 

Bestuurslid Politiek 

Rutger Jansen 
Toelichting: Al een tijdje over nagedacht. Ik ben erg politiek betrokken en vind het leuk om 
mee te denken over acties of andere politieke zaken. 

 
Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. 
 

Vragen  

Vraag lid: Je hebt je een half jaar gekandideerd, ben je plan om langer dan half jaar te doen? 
En wat vind je leuk, welke politieke dingen vind je leuk? 
A: Ik heb me volgens mij voor één jaar gekandideerd. Internationaal vind ik het leuk om te 
kijken wat corona doet met samenlevingen. En daarnaast ben ik lokaal in heel veel dingen 
geïnteresseerd.  
 
Vraag lid: Zie je mogelijk belangenverstrengeling met je functie als fractiemedewerker bij 
D66 Arnhem? 
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A: Ik heb zelf geen belang bij D66 Arnhem, dus ik denk niet dat die zorg er is. Maar mochten 
er problemen ontstaan, dan overleg ik dit goed. 
 
Vraag lid: Welke stad vind je mooier? Arnhem of Nijmegen? 
A: geen relevantie om dit te notuleren. 
 
Lid moedigt Rutger aan en geeft een compliment. 
 

Bestuurslid Organisatie 

Sam Hoogaars 
Toelichting Sam: Ik ben een bèta en ken nog vrij weinig van de politiek. Veel te leren, maar 
dat is juist leuk. 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. 
 

Vragen 

 
Vraag lid: Ben je bereid voor gigantische studie-uitloop en 3 bestuurstermijnen? 
A: Zeker weten, haha. 
 

Lid Sollicitatiecommissie  

Bas Smit 
Toelichting Bas: Ik doe het al een tijdje met plezier, dus ik wil me graag nog inzetten. 
 

Vragen 

Geen vragen 
 

Lid Sollicitatiecommissie  

Alexander van den Berg 
Toelichting Alexander: Ik ben al lang actief en wil graag mijn meerwaarde blijven leveren 
voor de afdeling 
 

Vragen 

Geen vragen 
 

Lid Sollicitatiecommissie  

Manon Harte 
Toelichting Manon: Ik zit al 2 jaar in de SoCo en vind het leuk om te doen. Wil graag mijn 
bijdrage blijven leveren. 
 

Vragen 

Geen vragen 
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Lid Sollicitatiecommissie  

Tijn Hendrikx 
Toelichting Tijn: Niet aanwezig, geen toelichting 
 

Vragen 

Niet aanwezig 
 
 

20:30 Financieel blok 

Toelichting Laurens: De afdracht is vanuit LB vastgesteld. Bestuurs- en 
overdrachtsweekenden is wat extra geld voor vrijgemaakt vanuit LB. Twinning was een dure 
gelegenheid en samen met LB een prognose voor gemaakt. Ook het symposium is wat hoger 
gezet, we willen een grote locatie hebben i.v.m. afstand. Het Zomeroffensief is belangrijk 
voor ledenwerving, vooral in coronatijd, daarom meer geld. Regiocommissies wat meer geld 
ook. Promotie wat hoger vanwege de GR2022. Rest begroot zoals gebruikelijk 
 
Vragen 
 
V: Volgens iemand is de JD heel rijk. Is er ook nagedacht over nieuwe evenementen of 
activiteiten? 
A: Geen antwoord vanuit het bestuur. 
 
Kascontrolecommissie verklaring 
Toelichting KasCo: 

- Op 26 november 2021 heeft de Kascontrolecommissie samengezeten met Robin en 

Laurens, op 17 december 2021 zijn er schriftelijke vragen over de begroting gesteld 

en op 4 januari 2022 hebben we samengezeten met Melissa over deze begroting.  

Bij de begroting van 2022 zijn geen bijzonderheden aangetroffen. Onze vragen zijn 

voldoende helder beantwoord en eventuele aanpassingen zijn na ons advies 

doorgevoerd. Er is meer geld beschikbaar voor de afdeling en er is daarom een 

aantal posten opgehoogd ten opzichte van voorgaande jaren. Omdat dit om 

beleidskeuzes gaat adviseert de Kasco de afdelingsleden zelf nog goed te kijken naar 

de begrotingsposten en hier eventueel vragen over te stellen aan het bestuur.  

Tijdens de laatste bonnencontrole was er een en ander niet in orde met betrekking 

tot de bonnen vanaf september 2021. Wij hebben sinds november 2021 geen 

nieuwe bonnencontrole meer uit kunnen voeren en weten dus niet of de problemen 

inmiddels opgelost zijn. Mocht dit niet het geval zijn dan zullen wij de nieuwe 

penningmeester hier uiteraard bij helpen, zodat hij/zij met een frisse start kan 

beginnen. Verder willen wij het volgende nog even benadrukken. We willen namelijk 

terugkomen op de communicatie vanuit het bestuur als het bijvoorbeeld gaat over 

het bekijken van de begroting. Dit is niet zo verlopen als we hadden gehoopt en we 
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willen de nieuwe penningmeester adviseren om verwachtingen over bijvoorbeeld 

deadlines helder te communiceren en ruim voor aanvang van de AAV een datum te 

prikken met de Kasco. Omdat de AAV’s met financiële controles altijd in januari en 

juni plaatsvinden, is dit volgens de Kasco goed mogelijk. Tot slot willen wij Laurens 

veel sterkte en beterschap wensen, Melissa hartelijk bedanken voor haar harde werk 

en hopen op goed contact met de nieuwe penningmeester. 

 
Internet liep vast, deel niet meegekregen 
Vraag lid: Onvoorzien is groter geworden, waarom? 
Antwoord: Ik zou het eerlijk gezegd niet weten, volgens mij is dit regels vanuit Landelijk 
 
Vraag lid: We hebben 3500 euro extra, maar ik zie niet extra voordelen voor de leden. Ik zie 
wel ophoging van bestuurskosten. 
Antwoord: Er is wel extra geld naar gezelligheid gegaan en de bestuurskosten zijn vanuit 
Landelijk.  
 
Begroting per acclamatie om 20.49 uur aangenomen 
 

20:50 Pauze 

Schorsing AAV tot: 21:00  

 

21:03 Politiek blok 

 

Politieke moties 

 
PM01  They Taiwant this ient te worden om zo weer een eiland te 

worden 

Onderwerp: Erkenning Taiwan 

Dictum: Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwanese onafhankelijkheid 
dient te erkennen als het Taiwanese volk hier democratisch toe 
besluit. 

Woordvoerder: Taiwan wordt bedreigd door China en wordt daardoor 
internationaal buitengesloten, terwijl het land wel veel doet in 
de wereld. Daarom moeten we Taiwan erkennen als 
onafhankelijk land 

Voor Neutraal Tegen 

Lid: ik roep jullie op om voor 
te stemmen. 
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Woordvoerder: Het is niet alsof wij nu onafhankelijkheid op Taiwan ‘leggen’. We 
moeten gaan staan achter het soevereine deel van Taiwanese 
volk. 

Stemming: Aangenomen met overweldigende meerderheid 

 

PM02  Dalai la-Man: No Way Home worden om zo weer een eiland te 
worden 

Onderwerp: Erkenning van Tibet 

Dictum: - Nederland de claim van China op het Tibetaanse territorium niet 
moet erkennen.  
- Nederland zich internationaal moet inspannen voor 
onafhankelijkheid van Tibet. 

Woordvoerder: China maakt het de Tibetanen ongelofelijk moeilijk. Daarom 
moeten wij de Tibetanen steunen 

Voor Neutraal Tegen 

 
  

Lid: Er staat iets 
dubbelzinning in, advies om 
dit aan te passen. 
Lid: het is een kuttitel 

 

Woordvoerder: Ik vind het punt van het lid een goede tip.  

Stemming: Aangenomen met overweldigende meerderheid 

 
 

PM03  Een coöpeRationele motie worden om zo weer een eiland te 
worden 

Onderwerp: Werknemerscoöperaties 

Dictum: De Jonge Democraten voorstander zijn van experimenten waarbij 
tijdelijk goedkope speciale leningen worden opgezet door nationale, 
provinciale of lokale overheden om te helpen bij het financieren van 
een deel van het startkapitaal van werknemerscoöperaties, om zo de 
impact van deze bedrijfsvorm op werkenden en de arbeidsmarkt te 
kunnen bestuderen. 

Woordvoerder: Laten we nou eens gaan experimenteren met andere vormen. Wie 
weet leren we dan wel hele mooie dingen en we problemen kunnen 
oplossen. 

Voor Neutraal Tegen 

  Lid: Dit is toch een VOF? Is dit 
experiment tijdelijk, is er een 
limiet? 
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Lid: De tekst vind ik niet 
leesbaar. 
 
Lid: Zelfde als lid hiervoor. 
 
Lid: Is het geen 
concurrentievervalsing? 
Waarom hebben we dit nodig? 
Wat is de meerwaarde? 
 
Lid: Ik zou ook even naar het 
woordenlimiet kijken 

Woordvoerder: Banken investeren nu te weinig en het is zeker geen 
concurrentievervalsing. De rechtsvorm bestaat al.  

Stemming: Verworpen 

 

PM04  Draagkracht hoogvliegers belasten (1)om zo weer een eiland te 
worden 

Onderwerp: Btw op vliegtickets 

Dictum: De btw op vliegtickets verhoogt moet worden. Op Economy Class 
tickets moet een btw-tarief van 9% gelden, op Business Class tickets 
moet dit tarief 21% worden. 

Woordvoerder: Vervuilend vervoer moeten we extra belasten, en daarom is het 
belangrijk om tarief te verhogen 

Voor Neutraal Tegen 

 
  

Lid: Komt dit bovenop de 
bestaande vliegtaks? Is 
het wel mogelijk om twee 
tarieven te heffen? 

Lid: We voeren al een vliegtaks in, dus een 
beetje dubbelop 

Woordvoerder: Die categorieën moeten wel gescheiden worden. Het is toch raar dat 
alle producten BTW hebben, maar vliegtickets niet. 

Stemming: Verworpen 

 

PM05  Draagkracht hoogvliegers belasten (2)om zo weer een eiland te worden 

Onderwerp: Btw op vliegtickets 

Dictum: De btw op vliegtickets verhoogt moet worden. Op Economy Class 
tickets moet een btw-tarief van 9% gelden, op Business Class tickets 
moet dit tarief 21% worden. 

Woordvoerder: 
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Voor Neutraal Tegen 

  
  

Woordvoerder: 
 

Stemming: Niet behandeld, eerste motie in cluster is verworpen 

 

PM06  Weet wat je eet zo weer een eiland te worden 

Onderwerp: Etiketten vleesproducten 

Dictum: op vleesproducten voortaan een etiket dient te komen staan met 
informatie over waar het dier vandaan komt en hoe de kwaliteit 
van leven is geweest. Daarnaast komt er een afbeelding van een 
levend dier op dat product te staan zodat de consument weet wat 
hij eet. 

Woordvoerder: Tijdens kerst veel eten in leuke vormpjes, maar het zijn wel doden 
dieren. Deze motie is zowel door vegetariërs als door vleeseters 
opgesteld. Het is tijd voor realistische verpakkingen 

Voor Neutraal Tegen 

Lid: Een hele mooie 
motie. Ik vind het fijn dat 
we als JD zoveel aandacht 
hier aan besteden 
 
Lid: Ik zou nog verder 
gaan. Ook op groentes 
enzo. Het biedt veel 
mogelijkheden 
 
Lid: Het is een goed 
initiatief 
 
Lid: Ik ben helemaal voor, 
maar hoe zien jullie dat 
plaatje op het etiket voor 
je 
 
Lid: Mooi idee, misschien 
een idee om de CO2-
uitvoer toe te voegen 
  

  

Woordvoerder: Goede tips. En ja, kerstnuggets bestaan 

Stemming: Unaniem aangenomen 
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PM07  Abort the protests!een eiland te worden 

Onderwerp: Bufferzones bij abortusklinieken 

Dictum: De Jonge Democraten gemeenten met een abortuskliniek 
oproept bufferzones in te stellen wanneer zij die nog niet 
hebben, of de bufferzone te vergroten naar minimaal 500 meter. 

Woordvoerder: Er is nu geen of een hele kleine bufferzone, dat leidt tot 
intimidatie. Dus dit is hoognodig 

Voor Neutraal Tegen 

Lid: Goede motie, maar 
kijkt naar de tekst 
 
Lid: het is een vet goede 
motie 
 
Lid: Het is een 
superbelangrijk onderwerp 
 
  

  

Woordvoerder: Dank voor de tip, ik ga ernaar kijken 

Stemming: Aangenomen met overweldigende meerderheid 

 

PM08  Kies niet voor een drempeleen eiland te worden 

Onderwerp: Kiesdrempel 

Dictum: 
 

Woordvoerder: We moeten dit niet willen, het verkleint de mogelijkheid tot 
toetreding tot het parlement. En daarom geen kiesdrempel  

Voor Neutraal Tegen 

Lid: Een kiesdrempel werkt 
niet. We moeten er niet 
aan beginnen 
 
Lid: Dit is een maatregel 
die we niet moeten willen 
 
Lid: We moeten zorgen dat 
iedereen 
vertegenwoordigd moet 
zijn 
 
Manon: Ik denk dat dit kan 
bijdragen aan meer 

 
Lid: We willen de TK gaan 
vergroten en dan is een 
kiesdrempel wel nodig. Het is het 
een of het ander. 
 
Lid: We moeten niet iets van 
tevoren afschaffen. Is dom om 
hier op voorhand tegen te zijn. 
 
Lid: We moeten té kleine partijen 
voorkomen. 
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eenheid  

Woordvoerder: Ik ben het daar niet meer eens. Een kiesdrempel is niet de juiste 
oplossing 

Stemming: Verworpen 

 
 

 

21:40 Verkiezingsuitslag 
Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Rutger Jansen Bestuurslid Politiek 20 19 0 1 Ja 

Sam Hoogaars Bestuurslid Organisatie 20 20 0 0 Ja 

Bas Smit SoCo 20 17 2 1 Ja 

Alexander van den Berg SoCo 20 19 1 0 Ja 

Manon Harte SoCo 20 20 0 0 Ja 

Tijn Hendrikx SoCo 20 18 1 1 Ja 

 
 

 
JD’er van het Jaar 

En de JD’er van het jaar is… Linda Ruijs! 

 
Afscheid oud-bestuursleden 

We nemen afscheid van Alexander, Laurens en Marijn. 

 
Installeren nieuw bestuur 
Bestuur Ruinard I is geïnstalleerd. 

 

21:54 Sluiting 
WVTTK 
Geen vragen 
 
Rondvraag 
Geen vragen 
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Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 
 


