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Algemene Afdelingsvergadering 11-01-2021
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen
Notulen door: Goan Booij & Isa Luiten
Datum: maandag 11-01-2021
Tijd:
19:30 – 22:00
Locatie: Digitaal via Zoom

19:32 Opening AAV
Benoeming Technisch Voorzitter
Technisch Voorzitter: Léonie Janssen wordt benoemd per acclamatie
Installatie Stem- en Notulencommissie
Stem- en Notulencommissielid 1: Isa Luijten wordt benoemd per acclamatie
Stem- en Notulencommissielid 2: Goan Booij wordt benoemd per acclamatie
Vaststellen notulen AAV 07-09-2020
De notulen van de AAV van 07-09-2020 zijn vastgesteld per acclamatie
Vaststellen agenda AAV 11-01-2021
Motie van orde Alexander: Er is een actueel organimo ingediend, die nu na de pauze staat.
Die wil ik voor de pauze plaatsen, bij naamswijziging ipv politieke blok. MvO aangenomen.
De agenda van AAV 11-01-2021 is vastgesteld per acclamatie.
Mededelingen m.b.t. de AAV:
TV Léonie: Straks is er een bestuursverantwoording. De vragen hierover mogen in de chat
gezet worden. Nadat Thomas klaar is krijg je dan de beurt. Bij een motie van orde krijg je
meteen de beurt, maar dat is voornamelijk voor kwesties als te veel galm en degelijke.

19:38 Bestuursverantwoording
Door voorzitter Thomas Vissers:
Als het goed is hebben jullie onze individuele verantwoordingen al kunnen lezen, hoop dat
dat duidelijk was. Dit eerste halfjaar was een jaar van voor- en tegenslagen. Uiteraard
voornamelijk de gevolgen van Corona, al is dat een beetje cliché. De activiteiten gingen na de
eerste drie fysieke meteen online door, maar dit had ook een invloed op geplande
vergaderingen en demonstraties. Toch zijn we als afdeling blijven draaien en kijken we hoe
we het best met Corona om kunnen gaan. We vinden het belangrijk om nieuwe plannen te
bedenken. Hier gaan we het vanavond nog over hebben, we willen namelijk ook jullie
mening te horen.
Iets anders dat jammer is, is dat we afscheid nemen van Laura. Dat is natuurlijk erg
jammer, maar gelukkig is er wel gereageerd op de vacature van haar functie.
Ik zie een bestuur dat erg veel plannen heeft, wat men ook laat merken in de
bestuursvergaderingen. We zijn trots op de dingen die al zijn neergezet, veel politieke output,
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we hebben elke week een activiteit kunnen doen met veel variatie, dit willen we doorzetten
het komende jaar. We hopen jullie zo een goed komend halfjaar voor te schotelen, waarin
hopelijk ook de activiteiten weer meer fysiek gaan plaatsvinden zodat we weer gewoon een
drankje kunnen doen. We zien duidelijke punten waar we meer op kunnen inzetten. We
hebben echter nog steeds niet de coronacrisis opgelost als bestuur zijnde, maar de vaccinaties
zijn wel in Oss komen te liggen. Als jullie vragen hebben, ook buiten de AAV, we horen het
graag.

19:50 Bestuursvragen
V: Ferry
De activiteit van leden neemt af door Corona, maar ik zie wel dat jullie ons actief willen laten
houden. Hierover heb ik twee vragen. (1) Zien jullie problemen met het vinden van een
nieuw bestuur en (2) hoe kunnen wij als leden helpen?
A: Thomas
Eigenlijk valt dat wel mee. We zien dat nieuwe leden komen en meteen voor functies gaan,
zoals Laurens. Daar zit natuurlijk ook potentie in qua bestuur. We zitten straks weer met 7
mensen, maar het is de vraag of dit ook later behaald kan worden. En ten tweede: wat kan je
als leden doen: We merken ook dat leden nog betrokken zijn. De vereniging maken we
samen, het is belangrijk dat leden betrokken zijn en hier ook de kans voor krijgen. Zo hebben
we ons bestuursplan persoonlijke politiek genoemd. Voorbeeld daarvan is dat Thijmen
mensen begeleid met moties schrijven. Ook hebben we veel activiteiten en commissies,
waarvan ik mensen vooral wil aanmoedigen om gewoon te komen kijken.
V: Lars (aan Niels)
Ik vraag me af waarom er weinig is gebeurd in de Overijssel appgroep. Er is geen enkele
activiteit gepromoot, we mogen nog niet in de A/N appgroep, en zelfs de AAV is tot vandaag
niet gepromoot. Willen jullie ons echt opnemen of enkel begeleiden?
A: Niels
Goede vragen. We zijn veel van plan met Overijssel, maar we zijn we er pas net mee
begonnen. Het opstarten hiervan duurt wat langer dan voorzien. Dit komt gedeeltelijk door
agenda’s en dergelijke die overeen moeten komen, al is er wel een brainstorm activiteiten
gepland. Wat je zegt over de groepsapp, dat is een terechte opmerking. Ik wist aanvankelijk
überhaupt niet dat die bestond. Er zijn ook nieuwe leden in toegevoegd, maar ik snap dat het
niet zo hoort te zijn dat je vandaag pas weet dat de AAV is. Goed dat je het aangeeft, maar ik
moet wel zeggen dat we pas een maand de regiocommissie hebben, dus dat het voornamelijk
opstartprobleempjes zijn. We zijn wel veel van plan en we hopen dat Overijssel snel weer op
eigen benen kan staan.
V: Wimer (aan Thijmen)
Wat is jullie geheim voor de politieke outputlijst? Hij is zo lang…
A: Thijmen
Gewoon snel aan de slag gaan, aan het begin van het jaar al gelijk met D66 gezeten, deze
gaven veel tips en suggesties. Daarnaast ben ik zelf assertief geweest met het schrijven en
publiceren van stukken en dit vastgehouden, tot dusver circa eens per maand is wel gelukt.
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Laura wil ook nog kort wat zeggen
Laura: Ik wil dit moment gebruiken om iets tegen ons bestuur te zeggen. Sorry dat ik jullie
heb laten vallen, want zo voelt het wel. Ik heb wel geleerd van de maanden dat ik wel in jullie
bestuur heb gezeten. Ik heb jullie snel en goed leren kennen, en jullie zijn stuk voor stuk
fantastische personen waarvan ik veel heb geleerd. Ik hoop jullie zeker ooit nog tegen te
komen. Ik ben blij dat iemand zich kandidaat heeft gesteld om jullie te ondersteunen. Het
wordt een top half jaar nog.
Thomas: Inderdaad, Laura gaat stoppen. We hebben er in eerste instantie erg veel begrip voor
deze keuze. Maar het is natuurlijk wel erg jammer en het was het enige vrouwelijke
bestuurslid. Laura is echt een persoon met veel passie en oog voor detail. Misschien wel een
typisch voorbeeld is het bestuursweekend. Dit was echt helemaal top met zijn zevenen, Laura
heeft bijvoorbeeld een echt 30-seconds spel gehad met rond de 100 kaartjes met enkel JDdingen woorden. Echt geniaal dat je dit hebt gemaakt. Je hebt het Symposiumteam opgezet,
echt helemaal mooi. Je was creatief, echt top. We hebben een cadeautje voor Laura. Laura is
een theefan, dus dat hebben we meegenomen.
V: Ferry (aan Laura)
Hoe vind je het dat Arnhem-Nijmegen enkel nog mannen in het bestuur heeft?
A: Laura
Ja, vind ik een lastige vraag. Het zijn wel capabele mannen en ik denk dat dat het
belangrijkste is. Ik denk dat diversiteit belangrijk is, maar niet enkel in geslacht maar ook in
kennis, achtergronden en specialisme, en dat is zeker aanwezig hier in dit bestuur.

19:55 Mededelingen vanuit het bestuur
Mededeling 1: Opheffen Regiocommissie Winterswijk
Toelichting door Niels Wiendels: In de agenda staat al uitgebreid beargumenteerd waarom
we de regiocommissie opheffen. Kort samengevat: te weinig actieve leden, mensen van de
regiocommissie waren niet echt betrokken, we zijn er om te helpen, maar niet om de zaak te
leiden, dat lukt niet zonder actieve leden. Dit betekent niet dat we niet meer gaan focussen op
Winterswijk, maar niet in de vorm van een regiocommissie.
V: Bas
Welke lessen hebben jullie geleerd van het opheffen van Winterswijk?
A: Niels
Ja er zijn zeker lessen uit te trekken. Zoals vinger aan de pols houden en ook om met z’n
allen eerder een knoop durven door te hakken. Want de leden namen af en de energie die we
er nog in staken was het misschien niet meer waard. Belangrijkste les: het moet van twee
kanten komen.
Mededeling 2: Reflectie op activiteit in de afdeling
Toelichting door Thijmen van Hoorn: Ook deze staat in de agenda. Kort samengevat: Corona,
het is een ding, we moeten nu allemaal op Zoom zitten. Er is laptopmoeheid, het is lastig om
altijd achter je laptop te zitten. Het aantal actieve leden op activiteiten loopt wat af. Daar
hebben we wat ideeën over. Heel kort gezet: Activiteiten eerder laten beginnen, korter,
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interactiever, meer gezelligheidsactiviteiten of minder activiteiten (niet wekelijks). Het zijn
suggesties, maar daar willen we jullie mening over horen.
V: Bas
Waarom de keuze om het eerder te laten beginnen? Dit is lastig voor mensen die werken.
A: Thijmen
We hebben dit als optie in ons achterhoofd gehouden. Het zou fijn zijn als je niet zo lang
achter je laptop zit. Zal ook terug komen in de enquête.
V: Jurgen
Geen vraag, maar streven om het interactief te maken zou niet verplicht moeten zijn.
Misschien is juist alleen luisteren handiger. Voor mij werkt luisteren beter.
V: Lars
Ik vind interactieve elementen juist wel een goed idee, ik wil juist dingen ondernemen in de
avond.
A: Thijmen
We zijn van plan een enquête eruit te sturen, zo kunnen we goede balans vinden tussen de
soms tegenstrijdige meningen.
Mededeling 3: Technische wijzigingen AR
Toelichting door secretaris Alexander van den Berg: De kortste en saaiste mededeling. Er
stonden wat verwijzingen in het AR naar het HR, die niet meer klopten omdat het HR
veranderd is. Enkele verwijzingen naar oude artikelen zijn er nu uit. Deze staan in de agenda.
Inhoudelijk verandert er niks, puur technisch.
De technische wijzigingen worden per acclamatie aangenomen.
Mededeling 4: Een nieuwe Politieke Commissie
Toelichting door Thijmen van Hoorn: Heel kort: We gaan de namen van de teams veranderen
naar commissies, om alles samen dezelfde namen te geven, dit is professioneler en
duidelijker. Ook komt er een politieke commissie in plaats van de themateams. Ik hoop dat
jullie het stuk in de agenda gelezen hebben en ik hoor het graag als er vragen zijn.
V: Bas
Voor commissies moest je worden verkozen, daarom onderscheid tussen teams en
commissies. Gaat hier verandering in komen?
A: Thijmen
Nee, er verandert verder niets.
Actueel Organimo: Een goede afdelingsnaam.
Motie van orde: Thijmen: als wij van bestuur willen inspreken, mag dat dan als bestuur of
moet dat op persoonlijke titel?
TV Leonie: doe maar als persoon. Dan krijgt bestuur zo ook nog de tijd.
AORG01

Een goede afdelingsnaam

Onderwerp:

Veranderen afdelingsnaam JD Arnhem-Nijmegen

Dictum:

JD Gelderland e.o. toegevoegd moet worden als stemoptie

Woordvoerder:
Jurgen Verhagen

We hebben een actueel organimo, want we vonden dat er een naam
ontbrak. Namelijk Gelderland e.o. Het argument dat Wageningen er
dan ook bij hoort, is onlogisch want grenzen van de JD kloppen ook
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nooit. Kijk maar naar Oss. Ik vind dat de AAV hier over mag
beslissen, niet alleen het bestuur.
Voor

Neutraal

Tegen

Thomas: overnemen, want dit mag
er ook gewoon op. Het gaat niet
over dat het een goede naam is,
wel dat we de optie hebben. De
nadelen van Gelderland tellen ook
voor andere namen.
Jordy: Voor. Vraag, Alexander gaf
aan dat het niet kon volgens regels
van het LB. Klopt dit?

Bas: Neutraal. Vraag, in de motie X
staat dat het aantal opties te
beperkt is, waarom dan één optie
toegevoegd ipv een write-in
optie. Jammer dat ik niet kan
stemmen op andere namen.

Woordvoerder:

Ben het met je eens Bas. Ik vind dit het een goede naam, daarom zo
geschreven, maar geef je gelijk in dat het stemmen eigenlijk anders
moet. Jordy: kan ik geen antwoord op geven, weet de regels niet.

Stemming:

Aangenomen met 22 stemmen voor, 4 stemmen tegen

Motie van orde Stijn: Hoe werkt de stemming?
TV Léonie: Dat zal de SNC straks toelichten.
Stemming over de naamswijziging
Korte toelichting door Thijmen: Zoals de meesten weten is er wat onenigheid over de naam.
De stemprocedure zal straks worden uitgelegd. De naam die we kiezen zal de naam worden
waarvoor we een bid gaan schrijven naar het LB toe om de naam te wijzigen. Stem wat je wil
stemmen. Isa (SNC) zal uitleggen hoe en wat.
V: Sophie aan bestuur:
Waarom is er zelf een selectie gemaakt van de vier beste namen en er niet gekozen is voor
een inschrijflijst?
Jordy: Ik had dezelfde vraag, je had er ook een commissie voor kunnen oprichten.
Motie van Orde Manon: Kan ik mensen machtigen om voor me te stemmen?
TV Léonie: Nee, dat kan niet.
Wimer: Half jaar geleden … ik wil dat er iets ten minste naar Arnhem verwijst (niet helemaal
verstaan door SNC)
Thomas: Ik neig naar de naam Arnhem-Nijmegen. Ik zou persoonlijk niet kiezen voor
Gelderland, Oost of Groot-Gelre. De waarheid is dat we vooral in deze twee steden actief
zijn. Het is ook niet fair naar Wageningen of Overijssel, dit moeten we respecteren.
Alexander: Ik wil pitchen voor de status-quo, voor Arnhem-Nijmegen. De afdeling is groter
en ingewikkelder geworden, Nijmegen bevat niet meer de meerderheid van de leden,
misschien wordt Overijssel wel weer onafhankelijk, Gelderland is niet eerlijk naar
Wageningen en anders blijven we bezig met alle veranderingen. Dus zo houden is het beste.
Jurgen: Voor naam Gelderland en omstreken. Het idee dat het niet respectvol is naar
Wageningen vind ik raar, wij waren eerder, Wageningen is vrij klein en ze kunnen zelf ook
gewoon doorgaan onder een eigen naam. Ik ben voor Gelderland e.o.
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Lars: Voor JD Oost. Stem asjeblieft op JD Oost, het is de enige naam die de lading goed dekt.
Mensen uit Overijssel zullen niet lid willen worden van Arnhem/Nijmegen.
Ferry: Voor naam Gelderland en omstreken. Voor Wageningen is het niet lullig, daarnaast
blijft het mogelijk voor andere streken of steden om zelfstandig door te gaan als
regiocommissie. Gelderland is duidelijk qua naam en gebied.
A: Thijmen namens bestuur op de vraag van Sophie
We hebben gekeken naar de opties met de meeste draagvlak en we hebben ook naar
Wageningen geluisterd. Als mensen een betere naam hebben dan nodigen we ze uit, maar het
issue is te klein om er een aparte commissie voor te kiezen.
Stemprocedure wordt uitgelegd door Isa en is aangenomen per acclamatie.
Uitslag stemming:
Ronde 1: De naam Groot Gelre valt af met 6% van de stemmen af. Er is geen meerderheid
bereikt.
Ronde 2: De naam JD Gelderland e.o. valt af met 11% van de stemmen. Er is geen
meerderheid bereikt.
Ronde 3: De naam JD Oost valt af met 23% van de stemmen. Er is geen meerderheid bereikt.
Ronde 4: De naam JD Arnhem-Nijmegen is met 60% van de stemmen verkozen tot naam van
de afdeling.

20:35 Financieel blok
Jaarrekening 2020
Toelichting door penningmeester Robin Kuijpers:
Het eerste dat ik wil bespreken is de jaarrekening. Er is geld overgebleven door Corona,
omdat ons uitgavenpatroon is aangepast. Sprekerskosten zijn bijvoorbeeld nihil, door de niet
uitgegeven drankjes en bedankjes. Ook de gezelligheidsactiviteiten konden niet doorgaan.
Meestal dragen wij dan bij, maar dat kon nu natuurlijk niet. De zaalhuur is ook een stukje
lager, want we gebruiken nu Zoom. De rekeningkosten zijn hoger, want dat houdt verband
met het aantal transacties. Denk bijvoorbeeld aan de vele terugbetalingen van Twinning. De
overige kosten zijn ook hoger dan normaal, o.a. door de kaderbedankdag, maar daar kan ik
altijd vragen over beantwoorden.
V: Ferry
Ik heb er weinig verstand van, maar ik zie wel dat er veel geld over is. Waar gaan we dit in
steken?
A: Robin
De afdeling mag geen reserves opbouwen dus dat gaat terug naar het landelijk bestuur.
V: Vervolgvraag Ferry
Is er een optie om de begroting wel aan te passen?
A: Robin
Als dat een vraag is over de begroting dan behandel ik die liever straks.
Motie van orde Jordy: Moet de KasCo niet eerst een verklaring geven?
TV Léonie: Ja, gaat zo gebeuren
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De jaarrekening van 2020 is aangenomen per acclamatie.
Begroting 2021
Toelichting door penningmeester Robin Kuijpers:
De begroting heeft een metamorfose ondergaan. Het is nu nog beter te zien waar alles
vandaan komt en waar alles heen gaat. Alle afdelingen doen dit. Door alles zo in te delen zijn
we echter iets minder flexibel. Dat is een nadeel. Nu moet je dus vooraf nadenken waar je
dingen als promotiekosten en degelijke aan uitgeeft. Dat is een klein nadeel en ik ben
benieuwd hoe alles gaat werken volgend jaar. Ik denk dat het meeste voor zich spreekt.
Ik begin met de afdracht. Die is wat hoger dan vorig jaar, maar dat is voornamelijk te
denken aan de komst van Overijssel in onze afdeling, meer leden dus meer geld. Zaalhuur is
inclusief het zoomaccount, want we hebben via D66 goedkoop een Zoomabonnement
afgesloten. De sprekerskosten zijn misschien aan de hoge kant. We gingen uit van 45
bedankjes en 60 drankjes, daarmee kom je uit op 375 euro. We gaan zien of dit te hoog of te
laag is. De gezelligheidsactiviteiten zijn 140 euro. Dat is exclusief het kerstdiner en de
barbecue. We hebben veel evenementen op de planning staan zoals PJO-debat, kaderdag en
regiocongres, maar weten niet of dit doorgaat. Onder Scholing van leden vallen masterclass
en de kaderdag.
We hopen op een Twinning, een hoog bedrag met 105 euro per lid, maar het bedrag
op de begroting zijn de uitgaven, niet de kosten. We hopen dat de barbecue en het kerstdiner
fysiek doorgaan en we gaan bij beiden uit van 20 personen. Ook hier geldt natuurlijk een
eigen bijdrage. Dan is er een kaderbedankmoment waar we 100 euro voor begroten.
Onvoorzien is 300 euro, de regel is 5% van de begroting. Dit is bij ons 4%, maar is
goedgekeurd. Dit is prima omdat het onzekere tijden zijn.
V: Daniel
De begroting en jaarrekening lijkt me duidelijk. Echter is 90 euro wel weinig voor Overijssel,
dan kunnen de kosten wel oplopen bij fysieke activiteiten. Zit hier nog speling in?
A: Robin
Dit bedrag is gebaseerd op de uitgaven van vorig jaar, deze waren niet hoog. Deze waren
vorig jaar 60 euro. Ik heb dit ook met Milan besproken. Goed om met Overijssel te zitten om
te kijken naar 2022, om dat te benadrukken bij de volgende penningmeester. De 90 euro uit
de begroting staat wel vast.
V:Roland
Ik ben al een tijdje lid, maar er zijn al wat fouten met contributie. Kan dit gefixt worden
A: TV Léonie: Mail hiervoor Sophie, niet voor Robin
V: Bas
Is het niet optimistisch om zoveel geld te reserveren voor de Twinning? Is dat realistisch? Ik
denk zelf niet Twinning er in zit dit jaar.
A: Robin
De Twinning wordt geheel gefinancierd uit deelnemersbijdrages, dus dit geld kan dus op
geen andere manier worden ingezet. En voor 600 euro ProSu.
Kascontrolecommissie verklaring
Toelichting KasCo: zie agenda AAV
De begroting wordt per acclamatie aangenomen.
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20:55 Pauze
Schorsing AAV

Heropening AAV

21:15 Verkiezingsblok
Bestuurslid Organisatie
Tijn Hendrikx
Toelichting: Ik ben Tijn en wil Bestuurslid Organisatie van het bestuur worden. Ik ben al een
hele tijd lid van de JD, sinds 2016, maar heb een pauze in mijn lidmaatschap gehad. Sinds
2020 ben ik weer actiever, al heeft corona wel roet in het eten gegooid om goed te integreren
in de vereniging. Het huidige bestuur lijkt mij een bestuur waarmee ik samen kan werken en
wellicht kunnen we samenwerken met onze buurafdelingen. Ik heb er zin in. Hoop dat ik wat
kan bijdragen aan de afdeling.
V: Sophie
Hoe heet de hond? En ik hoorde dat je het organiseren niet heel leuk vind. Ga je nu schuiven
binnen het bestuur? Of heb ik het niet goed begrepen?
A: Tijn
Ik denk dat het initieel niet tot me doordrong wat de functie precies inhield. Het viel niet op
zijn plek. Ik ben iemand die snel twijfelt, waardoor het lastig is allemaal. Maar, na het
gesprek met het bestuur van gisteren zal het wel goed komen. De hond heet Happy trouwens.
V: Ferry
Heb jij ludieke of vernieuwende acties om nieuw leven in de afdeling te blazen?
A: Tijn
Ik denk vooral het stukje samenwerking, dat is niet het wiel opnieuw uitvinden, maar wat
kunnen we van andere afdelingen leren? Samen krachten bundelen op zoek naar sprekers of
andere grotere activiteiten. Daarnaast hoop ik eerst gewoon te beginnen en dan samen met het
bestuur op nieuwe ideeën voor activiteiten te komen.
V: Robin
Wat wil je het liefst gaan leren?
A: Tijn
Lastige vraag, toch het stukje over het inzetten voor een grotere deel. Vind verantwoording
afleggen lastig, maar goed om te leren. Kritiek ontvangen en zo gaandeweg tot iets moois
komen. Ik hoop echter ook die kritiek te kunnen ontvangen om samen tot iets nog mooiers te
komen.

Mededeling door Sollicitatiecommissie
Verslag wordt voorgelezen, is niet genotuleerd.
Mondelinge toevoeging bij dat verhaal: De SoCo heeft zaterdag met Tijn gesproken en hij
heeft zondag nog gesproken met het bestuur zodat hij nog wat verder heeft kunnen nadenken
of hij zich wel of niet zou kandideren.
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Lid Kascontrolecommissie
Laurens Hoetink
Toelichting: Ik ben sinds een aantal maanden lid van JD en D66. Ik wil heel graag
meedenken en meedoen aan het grotere geheel. Heb veel ideeën, maar ik vond het wel gepast
om niet meteen te gekke functies te doen, en om zo eerst een inkijkje te krijgen in de
organisatie, om later meer te kunnen betekenen. Ben erg leergierig en wil dingen meemaken.
Dit motiveerde mij om daarom mijn ‘eerste baantje’ bij de JD te nemen.
V: Ferry
Super tof dat je net komt kijken en nu al dedication wil tonen. Vind je dat ook? Waar is je
lange haar gebleven?
A: Laurens
Mee eens. Hangt aan de muur hier.

Lid Sollicitatiecommissie
Maarten Veld
Toelichting: Ik zit al een aantal termijnen in de SoCo. Mijn JD-tijd zit er bijna op. Dus, mijn
beoogde termijn is tot 21 december. Ik hoop daarin de leden die nu in de SoCo zitten en het
eventueel andere lid te ondersteunen.

Lid Sollicitatiecommissie
Barbara Christ
Toelichting: Ik ben Barbara, heb al meerdere functies gehad. Ik wil graag nog wat nieuws
doen bij de JD. Vind het belangrijk dat een recent ex-bestuurslid zich bezig houdt met SoCo
dingen en ik denk ook dat het handig is als mensen met een feeling voor de afdeling blijven,
ook omdat ik het hartstikke leuk vind om te doen.
V: Ferry (aan Maarten)
Heb je nog een feeling met de afdeling als je nooit op activiteiten bent en kan je dan nog
mensen helpen?
A: Maarten: Ja, dat kan, want ik kan nu juist een objectieve blik geven en er zijn nu juist geen
belangenverstrengelingen. Heeft dus ook zo zijn voordelen. Ik heb ook nog goed zicht op de
functies en dergelijke. Hier wordt ook rekening mee gehouden met het maken van duo’s voor
gesprekken.
V: Thijmen (aan Maarten)
Leuk dat je nog actief bent. Ben je ervan op de hoogte dat je nog lid mag zijn tot 1 januari?
A: Maarten
Ja, dat mag, ik ken gewoon het HR hoor.
V: Bas (aan Barbara)
Wat maakt jou geschikt voor de SoCo?
A: Barbara
Ik denk dat ik een feeling heb voor de organisatie en de afdeling. Ook heb ik al ervaring. Dit
maakt mij geschikt.
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21:34 Politieke blok
Politieke moties
PM01

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden

Onderwerp:

Afscheiden van Urk

Dictum:

Urk ontpolderd dient te worden om zo weer een eiland te worden

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

Urk, hoe kut is dat. Was ooit een eiland. Maar de domme beslissing
is gemaakt om Urk weer bij Nederland te voegen. Er zijn meer
stambomen in de vorm van een cirkel. Control die shit.

Voor

Neutraal

Tegen

Robbin: Voor. De PVV heeft niet
gelijk. Het zijn niet de Moslims,
maar de Urkenaren die… (niet
verstaan)

Alexander: Wat noem jij zwaar
crimineel? Urk heeft het beeld,
maar niet de feiten.

-

Lars: Voor. Ik ben voor, niet
omdat het een goede motie is,
maar omdat we lol willen hebben
op het online congres.

Jordy: Urk helemaal in de zee en
laten onderlopen was ik wel voor
geweest. Waarom dit niet doen?
En wat ga je doen met de polder
die er om heen zit?

Bas: Voor. Meer ruimte, waardoor
we juist Schiphol kunnen maken
op de Noordzee.
Woordvoerder:

Er is inderdaad bewijs voor Urk als crimineel oord. Laten zinken is
zielig en daarnaast leven er enkel vissen in de Noordoostpolder.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (18 voor 15 tegen) aangenomen

PM02

Prikken of stikken

Onderwerp:

Indirecte vaccinatieplicht voor het Covid-19 vaccin

Dictum:

Een indirecte vaccinatieplicht wettelijk mogelijk gemaakt moet
worden.

Woordvoerder:
Robbin Huis in ’t Veld

We hebben een weg uit de coronapandemie, maar mensen willen
zich nu niet gaan vaccineren. Ik wil weer terug naar normaal, maar
mensen willen zich nog steeds niet laten vaccineren, met een plicht
is dit makkelijker.

Voor

Neutraal

Tegen

Bas: Wat Thomas net zei is niet
van toepassing, het gaat niet om
een plicht. Dus is het nog wel
geïntegreerd. We moeten serieus
over deze motie nadenken. Stem
voor.

Ferry: Hoe ziet een indirecte
vaccinatieplicht eruit?

Thomas: Mooi, maar stem tegen.
We zien in peilingen dat het
aantal mensen dat wil vaccineren
stijgt. Informatie werkt, als meer
mensen vaccineren stijgt dit
enkel echter maar. Laten we dit
gewoon doen.

Stijn: Zelfde vraag, kan dit ook
niet leiden tot een plicht? En is
dat niet tegenstrijdig?

Michael: Ik ben voor, het is een
goede middenweg tussen plicht en
niks. Vrijheid is niet hetzelfde als
vrijblijvendheid.
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Woordvoerder:

Ferry, het ziet er uit dat een café of festival mensen mag weigeren
als ze niet gevaccineerd zijn. Ik denk dat dit juist liberaal is, omdat
het mensen niet dwingt of schaadt. Je schaadt de vrijheid van
mensen als niemand zich laat vaccineren. Verder is dit een mooie
motie voor op het wintercongres, dus stem voor!

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (18 voor 16 tegen) aangenomen

PM03

Whisky is super lekker dus het zou wel een beetje stom zijn als we
allemaal importheffingen moeten betalen voor lekkere drankjes
en we hebben natuurlijk Ierse whiskey of whisky uit andere
landen, maar niets is zo lekker als een goede Speyside en dan wil
ik niet een extra paar euro betalen. Oh en de bevolking is ook wel
zielig

Onderwerp:

EU-lidmaatschap van Schotland

Dictum:

De Jonge Democraten voorstander zijn van een versnelde
toelatingsprocedure tot de Europese Unie voor Schotland, indien zij
lid zou willen worden.

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

Schotland is gewoon belazerd. Eerst stemmen voor
onafhankelijkheid, daarna kwam er een draconische Brexit. De
Schotten zijn boos, ze willen bij Europa horen, ze houden van de EU
en willen er graag in blijven, we moeten hen de kans geven dit te
doen.

Voor

Neutraal

Tegen

Matthijs: Schotland is gewoon
Stijn: Hoe denk je dat Spanje
genaaid. Er lag al een plan dat ze voor gaat stemmen, en niet
in de EU mochten blijven en is dus tegen?
minder moeilijk dan je kan
denken.

-

Woordvoerder:

Goede vraag. Ik verwacht dat Spanje niet een grote fan zou zijn,
maar dat betekent niet dat wij als NL niet voor kunnen zijn.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (27 tegen 5) aangenomen

PM04

Hier sta je toch met de mond vol tanden door?

Onderwerp:

Tandarts basispakket

Dictum:

Een jaarlijkse controle bij de tandarts en behandeling bij acute
problemen terug zou moeten komen in het basispakket van de
zorgverzekeringen.

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Eén behandeling bij de tandarts moet in het basispakket. Nu is
armoede terug te zien in het gebit. Dat is een zorgelijke trend die
steeds erger wordt. Het is ook op een nare ongelijke manier
verdeeld. Migratie achtergrond hebben slechter gebit dan ‘rijke’
kinderen. Dus zorgt ook voor kansengelijkheid.

Voor

Neutraal

Tegen

Thijmen: Meestal ben ik tegen dit
soort moties, maar dit hoort er
gewoon in. Schandalig dat we dit
niet hebben, is een eerste
levensbehoefte

-

-
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Laurens: Meestal ga ik twee keer
per jaar naar de tandarts, dit moet
gewoon tenminste een keer
worden vergoed voor iedereen.
Woordvoerder:

Over de kosten, zo’n controle per jaar zou minder dan een euro extra
zijn in de zorgpremie. Kost weinig en is een essentiële vorm van
solidariteit.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (28 tegen 4) aangenomen

PM05

Arnhem-Nijmegen: pas op voor de wolf in schaapskleren

Onderwerp:

Subsidie grijze wolven

Dictum:

De gemeente Arnhem en Nijmegen onmiddellijk hun (in)directe
subsidiëring van de Grijze Wolven en vergelijkbare organisaties
moeten stopzetten.

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Een lokale motie! Uit onderzoek blijkt dat A-N subsidie geven aan
de Grijze Wolven, dit is een enge organisatie waar geen geld naar
toe zou moeten gaan om integratie te bevorderen. Het is een beetje
of de NSDAP de integratie van Nederlanders zou fixen. Het kan
beter, stop hiermee asjeblieft.

Voor

Neutraal

Tegen

Thijmen: Goed plan, en leuk dat er lokale politieke moties zijn.

Wimer: Ik zou tegen stemmen,
maar het is héél specifiek en héél
beperkt. Het wordt al goed in de
gaten te houden. We moeten dus
beter filteren.

Bas: Dit bevordert integratie ook
niet. Dit zorgt voor verzuiling.
Subsidie is niet voor integratie,
maar voor verzuiling.

Léonie: Stem tegen, het is
moeilijk om te zien wat de grijze
wolven doen. Door subsidie
kunnen we nog wel in de gaten
houden. Dit is niet de oplossing.

Woordvoerder:

Het geven van subsidie is iets anders dan het blijven bestaan. Ze
mogen bestaan, maar we geven ze nu actief subsidie, dat moet niet.
Dit is absurd. Stoppen dus: stem voor.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid verworpen (16 tegen 14)
Motie van orde: Hertelling. Wordt aangenomen.
De motie is wederom verworpen met 17 tegen 13.

PM06

Wij hebben Diederik Gommers, Linda de Mol en Memphis Depay
op de lijst. Stem op ons!

Onderwerp:

Lijstduwerschap

Dictum:

De Jonge Democraten het lijstduwerschap een onwenselijke praktijk
achten en deze praktijk dus ontraden.

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Het is toch een belachelijk fenomeen dit. De lijst is voor mensen die
de eer op zich willen nemen die het volk willen tegen verwoordigen.
Ook is het slecht voor het aanzien van de democratie als iemand wel
wordt ingestemd, maar niet plaatsneemt, het is een verkeerde
traditie.
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Voor

Neutraal

Tegen

-

Motie van orde: Het is al een
mening van de JD.

-

Woordvoerder:

Oké, dan trek ik hem in.

Stemming:

De motie wordt ingetrokken.

PM07 (cluster met 08)

Afval scheiden loont!

Onderwerp:

Afvalreferendum Arnhem

Dictum:

De JD voorstander van het Diftar-afvalsysteem zijn

Woordvoerder:
Alexander van den Berg

Zie de overwegende dat waarom Diftar wel of niet juist is. In het
kort: tegen is omdat de implementatie gewoon ruk was en
waarschijnlijk wel tot een stijging van kosten leidt. Voordelen: er
gaat meer afval gescheiden worden. Wij als Arnhemteam stellen een
lichte voorkeur voor omdat het streven naar afvalscheiding
overeenkomt met de ideeën van de JD. Ongeacht wat we nu
stemmen gaan we sowieso namens jullie campagne voeren!

Voor

Neutraal

-

Wimer: Arnhem is toch alleen
maar afval?

Woordvoerder:

De uitvoering was inderdaad kut ja. Plastic en PDD kan je nog
verder sorteren. Wimer, waarom ben je er dan gaan wonen? Bas,
geloof niet in die negatieve cijfers, de meeste mensen deugen en zijn
geen aso’s als jij.

Stemming:

Politieke motie 07 wordt met 15 tegen 14 stemmen verworpen.

Tegen

Lars: Voor 8, tegen 7. Leer van
ons in Twente, we hebben een
vergelijkbaar systeem hier. Nu
Thomas: We kunnen even kijken. moeten we 97% van het plastic
We moeten niet meteen alles
afkeuren omdat het te gemengd
weggooien, we kunnen nog even is, 40% is vervuiling. Dit komt
wachten. Er waren wat
door klootzakken die moeten
opstartproblemen. Het rapport
betalen voor normaal, maar dat
zelf is best positief. Het dumpen niet willen voor plastic afval.
van afvalzakken valt mee. Het
Doe dit niet!
wordt beter.
Bas: Voor 8, tegen 7, Bij Diftar
gaat over dat de brave burgers
betalen. Maakt alleen maar uit
voor je portemonnee. Er is geen
goede reden om je afval te
scheiden nu.

Motie van orde: Hertelling. MvO aangenomen.
De motie is met overweldigende meerderheid (16 tegen 13)
aangenomen.
PM08

Stop het afvaldumpen!

Onderwerp:

Afvalreferendum Arnhem

Dictum:

De JD tegenstander van het Diftar-afvalsysteem zijn
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Woordvoerder:
Alexander van den Berg

-

Voor

Neutraal

Tegen

Zie PM07

Zie PM07

Zie PM07

Woordvoerder:

Zie PM07

Stemming:

N.v.t.

PM09

Een motie aan het juiste adres

Onderwerp:

Briefadres daklozen

Dictum:

Elke dakloze het wettelijk recht krijgt op een briefadres binnen elke
gemeente zonder te moeten bewijzen dat hij of zij daar daadwerkelijk
verblijft.

Woordvoerder:
Barbara Christ

Je hebt een briefadres nodig voor een uitkering en werkcontracten,
zonder die registratie in het BRP worden veel mensen nu geweigerd.
We hebben nu heel wat spookburgers, dus hoop ik dat het aangepast
wordt. Mensen moeten een briefadres kunnen krijgen.

Voor

Neutraal

Thomas: Dit heeft veel nut. Er
gaan dingen mis bij de punten die
er al zijn. Dit soort concrete
standpunten zullen ons al helpen
met de campagne voor het
daklozenproject.

Stijn: Is dit nodig? Wordt dit niet al gedaan in Nijmegen? Daklozen
kunnen nu al van een adres
gebruik maken, is het wel nodig
als er al hulporganisaties zijn die
dit doen?

Tegen

Alexander: Ik werk toevallig bij de
gemeente. Er zijn meer
spookburgers in Nederland dan je
zou denken en gemeentes zoeken
ze zich het lazarus naar deze
spookburgers. Het is schandalig
dat niet alle gemeenten al met
briefadres werken.
Woordvoerder:

Stijn, ik ben eens mee geweest in de gemeente Nijmegen met de man
die hierover ging. De eisen zijn heel streng, ze keuren dit bij bijna
niemand goed. Het slaat echt nergens op. Daarom moet dit gebeuren.

Stemming:

Motie is unaniem aangenomen

PM10

Zo kunnen we eerder signaLEREN

Onderwerp:

Basiscursus omgaan met mentale gezondheidsproblematiek

Dictum:

Men in Nederland systematisch meer MHFA-cursussen moet gaan
aanbieden aan burgers op gemeentelijk niveau.

Woordvoerder:
Barbara Christ

Deze motie roept op om Mental First Aid, een cursus over omgaan
met mensen met psychische problematiek te helpen meer aan te
bieden. We zetten al in op het halen van EHBO diploma’s, maar
deze cursus is ook echt essentieel. Er moet dus meer aandacht komen
en hij moet dus breder aangeboden worden binnen alle gemeentes.

Voor

Neutraal

Tegen
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Thomas: Ook op mentale domein kan er dringend veel gefixt
worden. Denk ook aan het
vroegtijdig kunnen signaleren van
bepaalde klachten. De
preventiekant is belangrijk en
uiteindelijk ook een
kostenbesparing.

-

Laurens: Het is een
ondergeschoven kindje, er moet
inderdaad meer aandacht zijn voor
dit soort dingen in de
maatschappij, dus stem voor.
Woordvoerder:

Stem voor, bedankt voor de steun.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (20 tegen 2) aangenomen.

PM11

In order to help you, you have to tolk to me

Onderwerp:

De subsidieregeling tolkdiensten

Dictum:

De kosten voor het inzetten van een professionele tolk weer vergoed
moeten worden door de overheid, als de zorgverlener de inschatting
maakt dat er sprake is van een taalbarrière.

Woordvoerder:
Barbara Christ

Er wordt slechter gecommuniceerd door de tolken. Dit moet dus
weer gesubsidieerd worden. (beperkt verstaan door SNC)

Voor

Neutraal

Tegen

Thomas: Stem voor, ook vanuit
fiscaal advies. Er is veel op
bezuinigd, maar het voorkomt wel
problemen. Dit zijn investeringen
die zichzelf op lange termijn
uitbetalen: minder zorgmijding,
meer participatie in arbeidsmarkt.

-

Woordvoerder:

Bedankt voor de steun

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (22 tegen 3) aangenomen.

PM12

Veiligheidsdemocratie

Onderwerp:

Democratisering van veiligheidsregio's

Dictum:

Veiligheidsregio's een veiligheidsraad moeten krijgen waarin
vertegenwoordigers uit de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten zitten.

Woordvoerder:
Christiaan de Vries

-

Voor

Neutraal

Tegen

-

-

-

Woordvoerder:

-

Stemming:

Woordvoerder ontbreekt, niemand valt in, motie wordt overgeslagen
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Amendementen
AM01

Met 150 man winnen we de oorlog niet

Onderwerp:

Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Woordvoerder:
Thijmen van Hoorn

We hebben de capaciteiten niet. Verdubbel het aantal zodat we een
stevig fundament van goed onderlegde dossiertijgers in de kamer
hebben, zodat we niet allemaal afhankelijk zijn van Pieter Omzicht.

Voor

Neutraal

Tegen

Thomas: Voor, maar wat is een
objectief criterium hiervoor?

Alexander: Is het niet beter om
naast grootte van het parlement
naar het aantal
fractiemedewerkers te kijken?
We willen toch geen Italiaanse
toestanden met 600 mensen?

-

Woordvoerder:

Thomas, weet ik niet, zijn vast wel politicologen voor te vinden.
Alexander, ja klopt, zijn we ook al voor. Maar is ook niet
democratisch… (niet verstaan door SNC)

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (17 tegen 8) aangenomen.

AM02

Zo’n amendement wil ik ook bij de Tweede Kamer indienen!

Onderwerp:

Recht op burgeramendement

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Dit houdt in dat bij de behandeling van een wet in de TK, dat een
burger met voldoende handtekeningen ook amendementen mag
indienen. Een goede uitbreiding van democratische middelen,
waarbij D66 ons hiermee al ingehaald heeft.

Voor

Neutraal

Tegen

Michael. Ik vind meer democratie wel beter in dit geval eigenlijk.
Het is een nuttige toevoeging.
Beter dan een ja/nee referendum
over die wet.

Thijmen: Wat een kutidee. Wij
hebben nog gezond verstand.
Minder handtekeningen nodig?
Referenda zijn al helemaal kut,
dit is enkel een recept van
lobbyclubs om snel een
amendement in te dienen. Meer
democratie is niet meer beter.

Woordvoerder:

Parlementariërs kunnen gewoon tegen die amendementen stemmen!
Kamerleden hebben nog steeds de macht. Een referendum heeft echt
al heel veel handtekeningen nodig om aan te vragen, je wil de
kwaliteit van wetgeving hooghouden, dus iets minder
handtekeningen om te amenderen, anders zegt het niets.

Stemming:

Motie is aangenomen (13 tegen 12)
Thijmen: Motie van Orde. Hertelling. MvO overgenomen.
Motie is aangenomen (13 tegen 11)

AM03

Kiesstelsel 'beste van beide werelden'?

Onderwerp:

Kiesstelsel Burgerforum Invoeren

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Het kan zijn dat ik hem hierna intrek omdat werkgroep democratie
ook zoiets gaat indienen. Dit is het voorstel om op de burger of de
partij te stemmen. Betere band tussen kiezers en gekozenen. Eigen
mandaat, niet enkel door lijsttrekker.

17

Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 11-01-2021
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen
Voor

Neutraal

Tegen

Ronald: Eens, want je ziet dat het vertrouwen in democratie daalt.
Stemmen op personen kan dit
vertrouwen weer doen stijgen, wat
echt wel heel erg nice is.

-

Woordvoerder:

N.v.t

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (20 tegen 4) aangenomen.

AM04

Zo’n mooi JD-stemsysteem wens je toch heel Nederland toe?

Onderwerp:

Enkelvoudig overdraagbare stem bij o.a. gekozen premier

Woordvoerder:
Thomas Vissers

Stel je zou dit invoeren, hoe doe je het dan inrichten? Twee
stemrondes is niet heel slim, dan krijg je een twee partijenidee. We
kunnen hetzelfde doen als bij de JD verkiezingen, dat is wel handig.
Je kan zo wel kiezen in wie je echt gelooft. Dit is het meest
democratisch, anders krijg je Amerikaanse dingetjes.

Voor

Neutraal

Tegen

-

-

-

Woordvoerder:

In sommige staten van de VS doen ze dit al en het werkt.

Stemming:

Met overweldigende meerderheid (18 tegen 4) aangenomen.

22:41 Verkiezingsuitslag
Naam

Functie

Totaal
Voor
uitgebrachte
geldige
stemmen

Tegen

Blanco

Verkozen?

Tijn
Hendrikx
Laurens
Hoetink
Maarten
Veld
Barbara
Christ

Bestuurslid
33
Organisatie
Kascontrolecommissie 33

29

1

3

Ja

31

0

2

Ja

Sollicitatiecommissie

33

26

4

3

Ja

Sollicitatiecommissie

33

30

1

2

Ja

22:42 Uitreiking ‘JD’er van het jaar 2020’
Korte toelichting door Thomas Vissers: 2020 was een moeilijk jaar door corona, de
participatie liep wat terug. De prijs is nog wel van toepassing. We hebben meerdere mensen
in dit besluit meegenomen en overwogen. We hebben heel lang overlegd en een lang lijstje
gemaakt. De winnaar/winnares is iemand die ook in het tweede halfjaar van Corona in
allemaal commissies zat. Dat is wel echt respectwaardig. Iemand die veel heeft meegedacht
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met opiniestukken. Iemand die veel moties heeft ingediend. Iemand die nog steeds veel
aanwezig is bij activiteiten. (SNC: Etc. etc. toelichting ging nog even door)
Winnaar is: Barbara Christ!

22:46 Sluiting
Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter
Mededelingen
Aankomende activiteiten met Brabant worden aangekondigd
Sluiting door Afdelingsvoorzitter
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