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Voorwoord
Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen,
Het zal jullie niet zijn ontgaan: de aankomende Algemene Afdelingsvergadering bevat een vol
programma. Zo zal Bestuur Van den Berg een korte verantwoording afleggen, verkiezen we de
nieuwe bestuursleden Politiek en Organisatie én een nieuwe Sollicitatiecommissie, is er ruimte
voor een politiek blok en een financieel blok, en wordt de JD’er van het Jaar bekendgemaakt.
Afsluitend zullen we afscheid nemen van drie bestuursleden en worden de nieuw verkozen
bestuursleden ingehamerd.
Deze politieke overdrachtsAAV zal online via Zoom worden gehouden. De deelnamelink wordt
kort voor aanvang van de AAV in de Mededelingenapp bekendgemaakt.
Wil je je graag kandideren voor een van de bovengenoemde openstaande functies? Vul dan het
kandidaatstellings- of sollicitatieformulier in dat op de website is te vinden. Heb je geen
interesse in de vacatures, maar wil je wel een potentiële JD’er van het Jaar voordragen? Stuur
je suggestie dan naar secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl.
Zoals genoemd bevat deze AAV ook een kort politiek blok met ruimte voor politieke moties. De
deadline voor het indienen van deze politieke moties is 9 januari 2022 om 19:30 uur. Indienen
kan alleen via het indienformulier wat op de site te vinden is bij de AAV-pagina.
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 9 januari 2022 om 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 maandagavond 10 januari 2022!
Met hartelijke groet,
Romy Heijse
Secretaris
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Tijdsschema
19:45-20:00 | Inloop
20:00-20:05 | Opening AAV
20:05-20:15 | Mededelingen vanuit het bestuur
20:15-20:30 | Korte Bestuursverantwoording & bestuursvragen
20:30-21:00 | Verkiezingsblok: Bestuurslid Politiek, Bestuurslid Organisatie & SoCo
21:00-21:10 | Pauze
21:10-21:25 | Financieel blok: begroting 2022
21:25-21:50 | Politiek blok
21:50-21:55 | Verkiezingsuitslag
21:55-22:00 | Benoeming JD’er van het Jaar
22:00-22:05 | Afscheid oud-bestuursleden
22:05-22:10 | Instellen nieuwe bestuursleden
22:10-22:15 | Sluiting AAV
Vanaf 22:15 | Digitale borrel
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Opening
Opening door de Afdelingsvoorzitter
Benoeming Technisch Voorzitter
Installatie Stem- en Notulencommissie
Vaststellen notulen AAV 19-12-2021
Vaststellen agenda AAV 10-01-2022
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV:
Mededeling 1: Aftreden penningmeester
Mededeling 2: Stemmingen over decharge
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Bestuursverantwoording
Op de AAV volgt een korte mondelinge toelichting door voorzitter Alexander. De persoonlijke
bestuursverantwoordingen van alle bestuursleden volgen hieronder.

Voorzitter – Alexander van den Berg
Zo. Dit was het dan. Een halfjaar voorzitterschap van de mooiste en geografisch grootste
afdeling van de JD. De tijd is echt omgevlogen. Ik heb een geweldige en intense tijd gehad met
mijn bestuursgenoten. Ik heb helaas wel het gevoel dat ik echt continue ‘aan heb gestaan’ en
weinig momenten rust heb gehad. Het is een leuke, uitdagende, maar ook intensieve functie. Ik
vond het lastig om een balans te houden tussen overal aanwezig zijn, overal snel op te reageren
en soms juist dingen op zijn beloop te laten of te delegeren. Delegeren was toevallig ook één
van mijn leerdoelen. Voor mijn karakter lastig, maar voor het privéleven vrij noodzakelijk. :)
In december heb ik al een uitgebreide verantwoording over het najaar afgelegd, dus ik
zal het nu kort houden. Afgelopen weken stonden in het teken van de overdracht. We hebben
een overdrachtsvergadering gehad met Chune erbij en Melissa en ik hebben onderling veel
contact gehad. Tot slot hebben zij en ik ook aan een opiniestuk gewerkt en deze is in De
Gelderlander gepubliceerd. December was drukker dan verwacht, dus ik ben extra blij dat ik
rond de jaarwisseling even kon uitwaaien in het buitenland.
Ik hoop dat het motto van bestuur Van den Berg, ‘ontdek politiek, ontwikkel jezelf!’,
geslaagd is voor de vele nieuwe leden van 2021. Het doet mij wel verdriet deze afdeling digitaal
over te dragen aan bestuur Ruinard. Het leukste is als je fysiek van start kan gaan. De nieuwe
lockdown brengt de nodige uitdagingen met zich mee, maar ik heb groot vertrouwen in mijn
opvolgster en ook in de andere bestuursleden die doorgaan. Zij zijn al gewend aan besturen in
coronatijd en zij zullen het ongetwijfeld fantastisch doen dit voorjaar. Ik dank iedereen
nogmaals voor zijn of haar geleverde bijdrage in 2021 en ik hoop iedereen in het nieuwe jaar
nog veel (en fysiek) te zien!

Secretaris – Romy Heijse
Mijn tijd bij de JD is tot nu toe ontzettend leuk en veelzijdig geweest. Zo was ik op het ene
moment met de afdeling in Brugge tijdens de Twinning, terwijl ik op een ander moment tijdens
het Septembercongres in een bananenpak zat te notuleren. Maar de serieuze momenten waren
er ook en zijn nog veel meer waard! Zo heb ik echt voldoening gehaald uit het Straf-symposium
en de georganiseerde masterclasses. Ook organiseerde de landelijk secretaris een interessante
training over het privacybeleid dat we binnen de JD hanteren. Kortom: de afgelopen tijd was
niet alleen gezellig, maar vooral ook heel leerzaam.
In de afgelopen periode heb ik mijn weg gevonden in de functie als secretaris. Soms ben
ik nog in strijd met de website – computers en ik zijn op sommige punten geen beste match
gebleken –, maar uiteindelijk komt alles altijd op zijn pootjes terecht. En zo niet, kan ik altijd bij
Alexander terecht voor een helpende hand! De ene taak is leuker dan de andere, maar ik doe
mijn werk altijd zo zorgvuldig mogelijk. Zo hou ik de website nauwkeurig bij, zorg ik ervoor dat
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de notulen volledig zijn en stuur ik iedere maand rond dezelfde dag
de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wil ik zo duidelijk en helder mogelijk inrichten, zodat iedereen
op de hoogte blijft van wat er in onze afdeling speelt. Ik heb ook gemerkt dat ik energie haal uit
het contact met (nieuwe) leden. Zo hebben Alexander en ik de afgelopen tijd koffiemomentjes
met nieuwe leden gepland, om iedereen die dat wilde welkom te heten bij onze afdeling. In de
aankomende periode wil ik onderzoeken op welk punt ik nog meer voor de afdeling kan
betekenen. Hoewel ik mijn oude bestuursgenootjes ontzettend ga missen, kijk ik uit naar de tijd
die nog gaat komen. En hopelijk kunnen we elkaar gauw fysiek weer zien!

Penningmeester – Laurens Hoetink
Het afgelopen jaar was wederom een jaar die vooraf niet te voorspellen was. Mijn gevoel zegt
dat het komende jaar net zo onzeker zal zijn. Hierdoor is het opstellen van een begroting een
stuk lastiger dan wanneer je met zekerheid kan zeggen dat er geen belemmeringen van deze
aard zullen zijn. Toch heb ik geprobeerd een zo helder mogelijk beeld te schetsen voor 2022.
Deze bijzonder jaren vragen ons om flexibel te zijn en om creatief naar mogelijkheden te kijken
om onze leden te verbinden, om zo bij te dragen aan een sociale cultuur voor onze leden.

Bestuurslid Organisatie – Marijn Klein Kranenbarg
Op 8 september 2021 heb ik gesolliciteerd voor de bestuursfunctie organisatie. Daarna is het
allemaal erg snel gelopen en op maandag 13 september werd ik ingehamerd voor deze functie.
Vanaf dat moment ben ik gelijk bezig gegaan met het bedenken van een leuke activiteiten.
Helaas heb ik mijn voorganger nooit gesproken en achteraf denk ik daarom ook dat ik niet zo’n
goede overdracht heb gehad. Gelukkig stonden er al een hele hoop activiteiten gepland en
hebben mijn bestuursgenoten mij erg goed geholpen. De eerste maanden verliepen hierdoor
soepel, deze maanden heb ik erg veel geleerd over het functioneren in een bestuur. Ook vond
ik het erg fijn dat er veel input was vanuit de leden die samen met mij een activiteit wilden
organiseren, hier heb ik dan ook altijd erg enthousiast op gereageerd. Ik denk dat het ons
bestuur goed is gelukt om diverse activiteiten te organiseren. Zo hebben we een filmavond
georganiseerd wat een culturele activiteit was. Die activiteit werd de week daarna inhoudelijk
hervat door een spreker van Amnesty Internationale over de toeslagenaffaire. We hebben de
hele Nijmeegse stad doorgefietst en ook hebben we een Meet & Greet met Kandidaatraadsleden van de Jonge Democraten georganiseerd. Het viel mij op dat er bij culturele en
sportievere activiteiten minder leden aanwezig waren. Toch denk ik dat het belangrijk is om
diverse activiteiten te organiseren om op die manier een grotere groep te enthousiasmeren
voor activiteiten. Tot zover een kort overzicht van wat ik de afgelopen maanden heb gedaan. Ik
heb veel geleerd en kijk positief terug op de afgelopen maanden.

Bestuurslid Politiek – Melissa Ruinard
De afgelopen 4 maanden ben ik aan de slag gegaan als bestuurslid Politiek in bestuur Van den
Berg I. In de eerste maanden was gelukkig veel fysiek mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan het
septembercongres, wat overigens mijn eerste congres ooit was, maar ook heel veel mooie en
leuke afdelingsactiviteiten. Ik had die maanden de mogelijkheden om aan te sluiten bij
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interessante activiteiten van andere JD-afdelingen en PJO´s,
daarnaast sloot ik aan bij de fractievergaderingen van D66 Nijmegen. Rond die tijd vonden ook
de interne verkiezingen voor GR22 plaats. Daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen, wij als
de Jonge Democraten hebben echt onze stem laten horen. Maar daar blijft het natuurlijk niet
bij. Ook nu ben ik druk bezig met voorbereidingen voor de campagne, en dit kan ik straks
voortzetten samen met ons nieuw verkozen bestuurslid Profilering. In november is de Politieke
Commissie weer van start gegaan. In deze commissie zitten nu veel nieuwe leden en ongeveer
de helft is vrouw. Ik ben super trots op deze groep en ben zeer benieuwd wat ze de komende
tijd gaan doen. Helaas moesten we vanaf november alles weer online doen, maar dit stopte ons
niet! Zo hebben Alexander en ik een stuk over het Democratiefestival in De Gelderlander
gekregen en ben ik nu bezig met voorbereiding voor het aankomende Wintercongres. Dit doe ik
door zelfs moties te schrijven, en door leden te ondersteunen en motiveren voor het schrijven
van moties.

Bestuurslid Scholing – Guus Versteegen
In dit bewogen eerste half jaar heb ik wat hoogte- en dieptepunten gekend binnen mijn functie.
Als bestuurslid Scholing is het mijn taak om de leden te helpen in hun ontwikkeling door het
aanbieden van trainingen waaronder een masterclassreeks onder begeleiding van JD-trainers
die een leuke en leerzame training hebben gegeven. Maar een andere taak van mijn functie is
om de toenadering te zoeken met andere PJO’s ten behoeve van het Scholenproject en
middelbare scholieren en mbo-studenten meer te leren over de (jongeren)politiek. Dit is helaas
vrijwel niet aan bod gekomen en is er besloten om een scholingsplan op te stellen om dit in
2022 wel ten uitvoer te kunnen brengen. Deze achterstand op de externe scholing komt met
name voort uit de bestuursverantwoordelijkheid voor de vacante bestuursfunctie Profilering
die ik samen met Melissa heb opgepakt, waar ik het Promotiegedeelte op me heb genomen en
Melissa het gedeelte van Campagne GR22. Dit in combinatie met mijn huidige agenda is het
lastig gebleken om de externe scholing genoeg aandacht te geven om de gewenste progressie
te kunnen boeken.
Bestuursvragen
Er is één schriftelijke vraag gesteld aan de penningmeester.
Vraag van Barbara:
Beste Laurens, ik heb een vraag over decharge en wanneer die voor het laatst heeft
plaatsgevonden voor afdelingsbestuurders van Arnhem-Nijmegen. Eigenlijk is dit misschien
meer een vraag voor de afdelingskascommissie. Zo zegt het reglement afdelingsfinanciën artikel
7 c. het volgende over decharge: ‘De afdelingskascommissie controleert het afdelingsbestuur en
adviseert de AAV over het gevoerde financieel beheer en decharge van het afdelingsbestuur.’
Wat ik kan terugvinden was de laatste decharge van bestuursleden van AN op de Algemene
Afdelingsvergadering 12-01-2019. In notulen daarvan staat: ‘Verlening decharge: Aan Mark,
Cyriel, Antonio en Pim wordt decharge verleend door de AAV. Unaniem aangenomen.’
Mogelijk heeft decharge sindsdien niet meer plaatsgevonden omdat men decharge verwart
met goedkeuring van de jaarrekening. Maar zoals artikel 43 vanuit HR lid 1 al laat zien, zijn het
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twee verschillende punten. Voor het landelijk bestuur wordt het
verschil in het HR artikel 7 lid 3 als volgt gedefinieerd: ‘De goedkeuring van de jaarrekening door
de Algemene Ledenvergadering ontheft het Landelijk Bestuur niet van zijn aansprakelijkheid
voor het, in het verstreken verenigingsjaar gevoerde, financiële beleid waarover verantwoording
is afgelegd. Omtrent het verlenen van decharge zal separaat door de Algemene
Ledenvergadering worden besloten nadat de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering
is goedgekeurd.’ En ook in HR artikel 46 lid 3: ‘Met het verlenen van decharge worden de
betreffende personen ontheven van hun interne financiële aansprakelijkheid voor het
betreffende boekjaar.’
Mijn vraag of oproep is of jij je met de kascommissie kan buigen over de kwestie decharge.
Antwoord van het bestuur:
Een lastige vraag. Inderdaad lijkt het uit oude AAV-notulen dat er geen decharge meer verleend
is. We hebben deze vraag ook bij de Kasco neergelegd en die zei dat vroeger vaak in één ruk de
jaarrekening goedgekeurd werd en daarmee decharge verleend werd aan het bestuur. Helaas is
het verlenen van decharge aan besturen Heemskerk en Janssen niet genotuleerd, waardoor we
er niet vanuit kunnen gaan dat er ook echt decharge is verleend. Het bestuur stelt daarom aan
de AAV voor om -mogelijk achterstallige- decharge op de AAV te verlenen aan voorgaande
besturen. Mogelijk is het dubbelop of aan de late kant, maar dan staat het nu zwart op wit in de
notulen!

Mededeling 1: Aftreden penningmeester
Penningmeester Laurens heeft het bestuur afgelopen week te kennen gegeven dat hij zijn taken
als penningmeester zal neerleggen. Op de AAV volgt meer toelichting.

Mededeling 2: Stemmingen over decharge
Naar aanleiding van bovenstaande bestuursvraag omtrent decharge van voorgaande besturen
wil het bestuur de AAV verzoeken een stemming te houden over het verlenen van decharge
aan oud-bestuursleden zodat het ditmaal expliciet in de notulen staat.

Verkiezingsblok
Rutger Jansen | kandidaat Bestuurslid Politiek
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie

Rutger
Jansen
Student Toegepaste Psychologie
Bestuurslid Politiek
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Beoogde periode
Lid van de JD sinds

½ jaar
13-03-2020

(Eerdere) functies binnen de JD
Voorzitter Promocommissie JD A-N

(Eerdere) functies buiten de JD
Fractievolger van D66 in Arnhem en bijlesdocent Nederlands en Engels.

Lid van politieke organisaties
Lid van D66

Lid van maatschappelijke organisaties

Motivatie
Sinds het begin van de coronacrisis lijkt de politiek intenser dan ooit.
Polarisatie is de olifant in de (tweede) kamer en informatievoorzieningen
lijken voor sommigen subjectiever dan ooit. Ik vind het ongelofelijk
interessant me hiermee bezig te houden. Denk onderwijs, de wooncrisis, het
coronabeleid of inclusiviteit. Niks is leuker dan mensen bevragen en achter
hun mening te komen om zo het bredere geheel van de maatschappelijke
opinie te achterhalen. Iedereen vindt wat, en ik vind het leuk om informatie
op te zoeken, erover te schrijven en te peilen wat volksvertegenwoordigers en
de maatschappij hiervan vinden. In de regio Arnhem ben ik al actief bij
fractieoverleggen en ik zou dit uit kunnen breiden naar zowel Arnhem als
Nijmegen binnen deze functie.

Sam Hoogaars | kandidaat Bestuurslid Organisatie
Voornaam
Tussenvoegsel

Sam
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Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Hoogaars
MSc Biology (Radboud)
Bestuurslid Organisatie
½ jaar
29-09-2021

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid van de politieke commissie

(Eerdere) functies buiten de JD
Commissaris interne zaken, studievereniging Di-Et-Tri 2018-2019 &
Lid van de studentenraad, Wageningen University, 2020-2021

Lid van politieke organisaties
Jonge Democraten & D66

Lid van maatschappelijke organisaties
Neen

Motivatie
Hoewel ik pas kort meeloop bij de afdeling Arnhem-Nijmegen, voel ik nu al
een band met de afdeling. Daarbij is uiteraard het huidige bestuur een grote
hulp geweest, maar ook vooral alle activiteiten die de afdeling organiseert. De
vaste activiteiten op maandag, die verschillen van doel, inhoud en locatie
zorgen voor een gezellige laagdrempelige sfeer binnen de afdeling. Dat wil ik
graag behouden en waar mogelijk versterken. Daarnaast wil ik mijn netwerk
inzetten voor nieuwe, inspirerende activiteiten die onze leden niet willen
missen. Met een beetje geluk kan dat zo snel mogelijk weer fysiek, daar
streven we naar. Tot maandag!

Bas Smit | kandidaat Sollicitatiecommissie
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Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Bas
Smit
Student Politicologie
Lid Sollicitatiecommissie
1 jaar
27-08-2015

(Eerdere) functies binnen de JD
Lid Sollicitatiecommissie Arnhem-Nijmegen
Portefeuillehouder Digitalisering & Automatisering
Voorzitter Werkgroepoverstijgend Team Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Voormalig: Secretaris Arnhem-Nijmegen

(Eerdere) functies buiten de JD
Student-assistent Online en Hybride Onderwijs, Radboud
Webcaremedewerker, Rode Kruis

Lid van politieke organisaties
D66

Lid van maatschappelijke organisaties
Nederlandse Rode Kruisvereniging

Motivatie
Als lid van onze Sollicitatiecommissie (SoCo) vind ik het nog altijd leuk om een
bijdrage te leveren aan onze afdeling, juist nu ik voornamelijk landelijk actief
ben.
Kandidaat-afdelingsbesturen brengen elk jaar weer verfrissende ideeën en
een nieuwe aanpak met zich mee, en als SoCo probeer je vanuit je eigen
ervaring die mooie plannen aan te vullen met wat lessen uit het verleden. In
onze gesprekken proberen we kandidaten bij te staan, uit te dagen, en aan
het denken te zetten, en ik denk dat ons dat door de jaren heen goed is
gelukt. Daarmee dragen we ook bij aan de continuïteit van bestuur en een
goede informatievoorziening aan de AAV. Daarvoor is het wel belangrijk dat
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eenieder rekening blijft houden met de zachte sollicitatiedeadline, en dat het
afdelingsbestuur hier ook aandacht voor blijft vragen: op tijd zijn is erg
belangrijk, en bij zijn is meemaken.
Ook binnen de SoCo is het tijd voor vernieuwing: Maarten, Jordy, en Barbara
gaan ons helaas verlaten na hun grote individuele bijdragen aan onze
Commissie. Manon en ik willen het werk met plezier voortzetten, hopelijk
aangevuld met oude bekenden of frisse nieuwe gezichten

Alexander van den Berg | kandidaat Sollicitatiecommissie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Alexander
van den
Berg
Geschiedenis. Baan: Adviseur bij gemeente Voorst
Lid Sollicitatiecommissie
1 jaar
22-10-2016

(Eerdere) functies binnen de JD
Voorzitter A-N, Secretaris A-N, Portefeuillehouder WG Buitenlandse Zaken, Lid
Politieke Commissie/Themateam, Voorzitter Arnhemcommissie, Lid
Congresteam, Secretaris Themaweekendteam, SNC congres
(Eerdere) functies buiten de JD
Secretaris bij D66 Arnhem

Lid van politieke organisaties
D66

Lid van maatschappelijke organisaties
n.v.t.

Motivatie
Lieve leden,
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Vanaf de dag van de AAV ben ik afdelingsbestuur-af. Ik hou ontzettend veel
van de JD en van onze afdeling en zou me ook na mijn bestuursperiode nog
voor de afdeling willen inzetten. Ik denk dat ik goed bij de SoCo pas, zowel
qua ervaring als qua capaciteiten. Ik heb ervaring in twee bestuursfuncties,
interim zelfs nog kort een derde, en aardig oog op wat de andere functies
omhelzen. Daarnaast ben ik eerlijk, kritisch en zou ik graag de vele nieuwe
leden die ik heb leren kennen afgelopen periode willen motiveren om ook een
bestuursjaar te gaan doen!
Groet,
Alexander

Manon Harte | kandidaat Sollicitatiecommissie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Manon
Harte
QHSE adviseur
Lid Sollicitatiecommissie
1 jaar
11-03-2017

(Eerdere) functies binnen de JD
Bestuurslid Organisatie, Arnhem team, gezelligheidscommissie,
kasco, soco

(Eerdere) functies buiten de JD

Lid van politieke organisaties
D66

Lid van maatschappelijke organisaties
n.v.t.
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Motivatie
Na twee jaar in de Soco te mogen hebben gezeten zou ik graag mijn termijn
met een jaar willen verlengen. Op oa deze manier wil ik mijn bijdrage blijven
leveren aan de afdeling.

Tijn Hendrikx | kandidaat Sollicitatiecommissie
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Opleiding/baan
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Tijn
Hendrikx
Masterstudent rechten
Lid Sollicitatiecommissie
1 jaar
18-01-2016

(Eerdere) functies binnen de JD
Bestuurslid organisatie Arnhem-Nijmegen; Lid juridisch team; Lid
gezelligheidsteam

(Eerdere) functies buiten de JD
Stages binnen de advocatuur en de rijksoverheid

Lid van politieke organisaties
X

Lid van maatschappelijke organisaties
x

Motivatie
Na mijn bestuursfunctie vorig jaar kijk ik ernaar uit om (nieuwe) JD'ers verder
te helpen groeien binnen de vereniging. Daarbij zijn iemands persoonlijke
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doelen voor mij het belangrijkst. Op die manier kunnen we samen tot het
beste resultaat komen!

Pauze
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Financieel blok
Let op: op deze AAV zal er geen jaarrekening over 2021 gepresenteerd worden.

Presentatie begroting 2022
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Toelichting
Hier volgt de volledige toelichting uit het Excelsheet van de begroting:
Afdracht Landelijk Bestuur
Vast deel afdracht

Variabel deel afdracht
Afdracht regiocommissies
Projectsubsidies
Bestuurs- en
Overdrachtsweekenden

Twinning

Symposia

Dit deel is landelijk vastgesteld en bestaat uit een basiscomponent voor
iedere afdeling gelijk: 1222,22 aangevuld met een ledencomponent:
770,33.
Afhankelijk van de plannen van de afdeling
N.v.t.
Wij wensen voor ons bestuur en het volgende bestuur gebruik te
maken van twee bestuursweekenden en een overdrachtsweekend. Dit
bevordert het teamverband en zorgt voor een zo goed mogelijk
overdracht. Hiervoor vragen we de volledige ProSu aan t.w.v. €1100,-.
Overige kosten komen voor rekening van de bestuursleden.
Prosu Twinning willen we graag hetzelfde houden als 2021. Een
Twinning kan veel geld kosten, maar onmisbaar voor onze afdeling.
I.v.m. de coronacrisis merken we dat de prijzen aanzienlijk gestegen
zijn. Twinning is een belangrijke activiteit van de afdeling, omdat het
zorgt voor connectie tussen de leden (evt. afdelingen) en erg leerzaam
is. Duurzaamheid is wel een belangrijk onderdeel van de reis. Hier
zullen we dus rekening mee houden tijdens het plannen (denk aan niet
vliegen).
ProSu Symposium willen we graag hetzelfde houden als 2021.We
houden hiermee vooral rekening met de toegankelijkheid voor alle onze
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Zomeroffensief
Overige projectsubsidies
Externe fondsen

D66

Lokale PJO-samenwerking
Overige externe fondsen
Deelnemersbijdragen
Twinning
(Zomer)BBQ
Winterevenement
Eigen bijdrage
bestuursleden
bestuursweekenden
Overige
deelnemersbijdragen
Overige
deelnemersbijdragen 1
Overige
deelnemersbijdragen 2
Overige inkomsten
Algemene kosten
Rekeningkosten
Regiocommissies

Overige bestuurskosten

leden die willen deelnemen aan het symposium. Vooral de locatie was
prijzig in 2021. We verwachten hierin zeker geen prijsdaling voor het
aankomende jaar.
ProSu Zomeroffensief willen we graag wat verruimen t.o.v. vorig jaar,
omdat we dit goed en groot willen aanpakken. Wij vinden het
zomeroffensief belangrijk voor ledenwerving.
N.v.t.
In 2021 hebben we van D66 Arnhem en D66 Nijmegen beide 250
begroot. Hiervan moesten o.a. de kosten van de masterclass betaald
worden. Deze kosten zijn uiteindelijk niet volledig geïnd en daardoor is
helaas ook onze masterclass praktisch onuitvoerbaar geworden, omdat
hier geen budget voor was. In 2022 nemen we alle uitgave posten op
vanuit de afdracht. Extra bijdragen van D66 afdelingen zijn welkom en
kunnen dan ook als extra budget dienen. Hierdoor staat deze post op 0.
Fondsen die alsnog binnen komen kunnen het budget verruimen.
N.v.t.
N.v.t.
Twinning 2021 was een groot succes. Deelnemersbijdrage is gebaseerd
op een deelnemersaantal van 15 leden.
Dit is berekend op 30 deelnemers die ieder 5 euro bijdragen
We houden hetzelfde bedrag aan als vorig jaar. Het kerstdiner (lunch)
was een succes afgelopen december en we hopen dat dit volgend jaar
ook weer een succes zal zijn.
Deze is niet in de begroting opgenomen, omdat we vinden dat het aan
het bestuur zelf is om te kijken hoeveel ze extra willen en kunnen
uitgeven voor deze weekenden.
Deze worden hetzelfde geschat als afgelopen jaar. Deze deelnemers
betalen bijvoorbeeld voor de gezelligheidsactiviteiten een kleine
bijdragen. Deze worden over het gehele jaar geschat op €250,-.
Verdeling: Gezelligheidsactiviteiten €100,- Politieke activiteiten €75,- en
Samenwerkingsactiviteiten €75,-.
Zie toelichting hierboven.
N.v.t.
N.v.t.
Deze kosten zullen vrijwel gelijk blijven aan voorgaande jaren.
Op dit moment hebben we één actieve regiocommissie, die druk bezig
is om meer activiteiten te organiseren en meer leden te werven.
Hiervoor begroten we het budget ruimer in.
Dit bedrag hebben we begroot op 120 euro omdat we soms als bestuur
kosten maken. Bijvoorbeeld wanneer er kantoorartikelen gekocht
moeten worden of als we onverwacht een ruimte moeten huren voor
een overleg. Zeker in de huidige onzekere omstandigheden is dit
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wenselijk. Ook is een shoot voor bestuursfoto's hierin begroot, voor
€50,-.
Activiteiten
Zaalhuur
Sprekerskosten
Introductieactiviteiten

Gezelligheidsactiviteiten

Samenwerkingsactiviteiten
Politieke activiteiten
Bitterballenbierbudget
Overige activiteiten

Zaalhuur is gebaseerd op twee keer AAV zaalhuur van ca. €125,-. Zalen
zijn duurder geworden en we hebben in deze huidige situatie vaak
grotere ruimtes nodig om een fysieke AAV te kunnen organiseren.
Dit bedrag blijft hetzelfde als afgelopen jaar. We verwachten ca 45
sprekers: €5,- per spreker = €375,We hebben geen geld begroot voor introductieactiviteiten. Er is al geld
begroot voor tijdens de introductieweek bij het zomeroffensief.
Gezelligheidsactiviteiten zijn belangrijk voor onze afdeling. De
gezelligheidscommissie streeft naar het organiseren van
gezelligsheidsacitviteiten elke eerste vrijdag van de maand. Hiervoor
begroten we €250,-. Verder worden gezelligheidsacitviteiten betaald
door deelnemersbijdragen.
Deze wordt begroot op 100 euro. Denk bijvoorbeeld aan een activiteit
met een andere PJO of studievereniging tijdens de campagne.
Gezien de verkiezingen begroten we deze op 150 euro.
Wij vinden het belangrijk om tijdens een activiteit een keer wat vega
hapjes uit te delen als blijk van waardering voor het bezoeken van de
activiteit.
Wij vinden het niet nodig om hier geld te begroten, omdat bij de andere
posten al genoeg geld is voor activiteiten.

Evenementen
(Zomer)BBQ
Bedankmoment
Winterevenement
Symposia

Twinning

Overige evenementen
Overig event 1
Overig event 2
Overig event 3
Promotie
Acties

We verwachten dezelfde uitgave als 2021. Een leuk, jaarlijks
terugkerende traditie.
We verwachten dezelfde uitgave als 2021
We verwachten dezelfde uitgave als 2021. Elk jaar hebben we een
kerstdiner (of lunch).
We verwachten ongeveer dezelfde uitgave als in 2021. Echter houden
we rekening met meer deelnemers en dus een grotere ruimte.
Een Twinning kan veel geld kosten, maar onmisbaar voor onze afdeling.
I.v.m. de coronacrisis merken we dat de prijzen aanzienlijk gestegen
zijn. Twinning is een belangrijke activiteit van de afdeling, omdat het
zorgt voor connectie tussen de leden (evt. afdelingen) en erg leerzaam
is. Duurzaamheid is wel een belangrijk onderdeel van de reis. Hier
zullen we dus rekening mee houden tijdens het plannen (denk aan niet
vliegen).
We hebben besloten hier €100,- te begroten, zodat we de mogelijkheid
hebben om een ander evenement te organiseren wanneer we dit
willen.
Zie hierboven.
N.v.t.
N.v.t.
Hier hebben we €100,- begroot, zodat we een actie kunnen organiseren
dit jaar.
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Online promotie

Promotiemateriaal
Zomeroffensief
Overige promotie
Campagnes
Scholing en vorming
Bestuurs- en
Overdrachtsweekenden
Masterclasses
Scholingsactiviteiten
Overige kosten
Overige kosten
Onvoorziene kosten

We willen dit jaar meer in zetten op promotie, want door online
promotie kunnen we veel mensen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het
symposium, hier mogen ook niet-leden komen en die kunnen we door
middel van online promotie hopelijk meer bereiken. Hiervoor hebben
we een ruimer budget begroot.
We wachten dit jaar €100,- nodig te hebben voor promotiemateriaal.
We willen het zomeroffensief goed en groot aanpakken. Wij vinden het
zomeroffensief belangrijk voor ledenwerving. We verwachten hiervoor
€150,- nodig te hebben.
Voor overige promotie hebben we €100,- begroot, zodat we de
mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld banners te laten maken.
We zijn al druk aan het plannen voor de campagne voor de
aankomende verkiezingen, hier willen we graag voldoende geld voor
begroot hebben.
Hiervoor benutten we de volledige ProSu's. Eventuele extra kosten zijn
voor de bestuursleden zelf.
Voor de masterclass zelf hebben we een budget gereserveerd vanuit de
afdracht, zodat we zeker weten dat er een start budget is.
Scholing is belangrijk en kan ook erg leuk zijn! Hierdoor hebben we een
extra budget gereserveerd voor scholing. Deze post kan ook als
aanvulling dienen voor een masterclass.
N.v.t.
Onvoorzien is 5% van de vaste afdracht.

Verklaring Kascontrolecommissie
Wordt mondeling voorgelezen op de AAV.

Politiek blok
Moties
PM01

They Taiwant this

Onderwerp:

Erkenning Taiwan

Indieners:

Thomas Vissers, Alexander van den Berg, Thijmen van Hoorn

Woordvoerder: Thomas Vissers
Constaterende • Taiwan niet erkend wordt door Nederland.
dat:
• Taiwan door niet erkend te worden niet mag worden toegelaten tot internationale
organisaties zoals de Verenigde Naties.
• Chinese dreiging tegen Taiwan toeneemt zowel in woorden als daden, via
bijvoorbeeld het dagelijks gevechtsvliegtuigen Taiwan insturen om druk op het land te
zetten.
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Overwegende
dat:

• Niet mee kunnen doen aan internationale organisaties ingrijpende gevolgen kan
hebben, zoals geen aanspraak kunnen maken op WHO-steun, niet mee kunnen doen
aan een internationaal arbitragehof en buitengesloten worden van de Wereldbank en
het Internationaal Monetair Fonds.
• Niet erkend worden ingrijpende gevolgen kan hebben zoals het niet kunnen sluiten
van officiële handelsverdragen.
• Taiwan al sinds 1949 een de facto onafhankelijke staat is en zich inmiddels tot een
sterke liberaal-democratische rechtstaat heeft ontwikkeld.
• Een groeiende meerderheid van de bevolking van Taiwan onafhankelijkheid wenst
en slechts 12,5% achter hereniging met China staat.
• Veel Taiwanese jongeren zich uitgesproken staatsburger van Taiwan voelen en 82%
aangeeft zich te willen verdedigen tegen Chinese agressie om de landen te
herenigen.
• De liberaal-democratische rechtstaat internationaal onder druk staat en
beschermd dient te worden.
• Taiwan veel bijdraagt aan de wereld.

Spreekt uit dat: • Nederland, en uiteindelijk de EU, Taiwanese onafhankelijkheid dient te erkennen als
het Taiwanese volk hier democratisch toe besluit.
Toelichting:

De geschiedenis tussen Taiwan (ook wel de Republiek China) en de Volksrepubliek
China is te complex voor één motie. Maar na bijna 75 jaar de facto onafhankelijkheid
met veel jongeren die niet anders kennen dan een liberaal en democratisch Taiwan is
het moeilijk recht te praten dat het eiland nog steeds niet als staat wordt erkend. De
status van Taiwan ligt niet bij ons of China, maar de Taiwanezen zelf, en deze dienen
wij te respecteren en niet te blokkeren.
Bronnen:
• https://www.theguardian.com/world/2021/mar/26/taiwan-reports-incursionby-20-chinese-military-aircraft
• https://www.aljazeera.com/news/2020/3/27/generation-next-how-the-youngare-changing-taiwans-politics
• https://decorrespondent.nl/3358/reis-mee-door-het-land-dat-niet-bestaat-enleer-hoe-belangrijk-het-is-om-erkend-te-worden/146311418-c3c342c6
• https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amerikaanse-topmilitairenwaarschuwen-voor-chinese-invasie-in-taiwan~b6986716/
• https://www.youtube.com/watch?v=VkuNWDG3yNM
(Documentaire Deutsche Welle)
• https://www.taiwannews.com.tw/en/news/3951560

PM02

Dalai la-Man: No Way Home

Onderwerp:

Erkenning van Tibet

Indieners:

Thijmen van Hoorn, Thomas Vissers

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn

Constaterende
dat:

- Tibet en China een lange geschiedenis van conflict kennen
- China Tibet in de jaren '50 heeft ingelijfd
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- China wordt verdacht van grove mensenrechtenschendingen in Tibet, waaronder
moord, marteling en onrechtvaardige gevangenisstraffen
- Nederland Tibet niet erkent als staat
Overwegende
dat:

- Het Tibetaanse volk de inlijving zelf ziet als kolonisatie
- China zich inspant voor de sinificatie van Tibet en daarmee culturele genocide tracht
te plegen
- Het genocidale en autoritaire gedrag van China een halt toegeroepen moet worden

Spreekt uit dat:

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

Toelichting:
PM03

Een coöpeRationele motie

Onderwerp:

Werknemerscoöperaties

Indieners:

Thomas Vissers, Tijn Hendrikx

Woordvoerder: Thomas Vissers
Constaterende
dat:

- Er in Nederland relatief en absoluut weinig werknemerscoöperaties zijn.
- Het voor werknemerscoöperaties vaak relatief moeilijk is het benodigde startkapitaal
te bemachtigen.
- De lagere persoonlijke winst een prikkel kan zijn voor ondernemende mensen om
weg te blijven van de werknemerscoöperatie.

Overwegende
dat:

- Decentralisering van macht, democratisering van de samenleving en emancipatie
belangrijke sociaal-liberale uitgangspunten zijn.
- Werknemerscoöperaties democratisering en emancipatie van werkenden tot gevolg
hebben, doordat werknemers gezamenlijk de koers van het bedrijf bepalen.
- Werknemerscoöperaties zorgen voor meer verbondenheid met collega’s, het bedrijf
en tevredenheid met het werk.
- Werknemerscoöperaties vaak productiever en stabieler zijn dan traditionele
bedrijven.
- De loonkloof binnen bedrijven lager ligt bij werknemerscoöperaties, vrijwel niemand
minimumloon verdient en overige winst collectief wordt uitgekeerd. Werknemerscoöperaties vaak efficiënter met natuurlijke bronnen omgaan en minder
louter groei-georiënteerd zijn dan traditionele bedrijven.

Spreekt uit dat: 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.
Toelichting:

Werknemerscoöperatieven zijn bedrijven waarbij werknemers democratisch
stemmen over de besluitvorming binnen een bedrijf. Dit kan ofwel direct ofwel via een
verkozen bestuur. In Nederland zijn er niet heel veel van, al zijn er wat leuke
voorbeelden zoals het bedrijf Schoongewoon. Uit internationaal onderzoek blijkt dat
deze bedrijfsvorm veel voordelen kan hebben, maar ze zijn nog niet heel bekend en
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opstarten kan lastig zijn. Net als bij experimenten met het basisinkomen kan het
daarom maatschappelijke baat hebben ook te experimenteren met
werknemerscoöperaties door ze een klein zetje in het begin te geven. Moge de beste
(bedrijfsvorm) winnen!
PM04

Draagkracht hoogvliegers belasten (1)

Onderwerp:

Btw op vliegtickets

Indieners:

Linda Ruijs

Woordvoerder: Linda Ruijs
Constaterende
dat:

-vliegverkeer de meest vervuilende manier van transport is van de gehele
transportsector;
-vliegenverkeer veel effecten heeft op klimaatverandering, waaronder CO2- emissie,
stikstofuitstoot, wolkvorming en condens strepen;
-de Jonge Democraten al voor een vliegtaks is;
-op andere transsporttickets wel 9% btw wordt geheven.

Overwegende
dat:

-de CO2-emissie van de Nederlandse luchtvaart meer dan 2x zo hoog is als het
Europese gemiddelde, daarom is het eerlijk als Nederland als eerste btw op
vliegtickets invoert;
-btw-heffing extra geld oplevert voor de Nederlandse schatkist, dat ten goede kan
komen aan het behalen van klimaatdoelstellingen;
-de btw-heffing ervoor zorgt dat de luchtvaart minder belastingvoordelen heeft ten
opzichte van andere vervoersmiddelen;
-de extra btw ervoor kan zorgen dat de schadelijke effecten van de vliegreis deels
gecompenseerd worden.

Spreekt uit dat: 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.
Toelichting:

Business Class tickets zijn tickets voor een luxere vlucht. Omdat mensen die deze
tickets kopen naar verwachting meer geld te besteden hebben dan mensen die
Economy Class tickets kopen, is het eerlijker dat de rijkere groep meer belasting
betaalt. Zij kunnen het geld immers wat meer missen dan de middenklassen. Luxere
vliegvormen mogen best wat meer belast worden.

PM05

Draagkracht hoogvliegers belasten (2)

Onderwerp:

Btw op vliegtickets

Indieners:

Linda Ruijs

Woordvoerder: Linda Ruijs
Constaterende
dat:

-vliegverkeer de meest vervuilende manier van transport is van de gehele
transportsector;
-vliegenverkeer veel effecten heeft op klimaatverandering, waaronder CO2- emissie,
stikstofuitstoot, wolkvorming en condens strepen;
-de Jonge Democraten al voor een vliegtaks is;
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-op andere transsporttickets wel 9% btw wordt geheven.
Overwegende
dat:

-de CO2-emissie van de Nederlandse luchtvaart meer dan 2x zo hoog is als het
Europese gemiddelde, daarom is het eerlijk als Nederland als eerste btw op
vliegtickets invoert;
-btw-heffing extra geld oplevert voor de Nederlandse schatkist, dat ten goede kan
komen aan het behalen van klimaatdoelstellingen;
-de btw-heffing ervoor zorgt dat de luchtvaart minder belastingvoordelen heeft ten
opzichte van andere vervoersmiddelen;
-de extra btw ervoor kan zorgen dat de schadelijke effecten van de vliegreis deels
gecompenseerd worden.

Spreekt uit dat: De btw op vliegtickets verhoogd moet worden. Voor zowel economy als business class
moet er een btw-tarief van 21% komen.
Toelichting:

Vliegen in het algemeen is enorm vervuilend. Om ervoor te zorgen dat meer mensen
kiezen voor een schoner alternatief, moeten beide vliegklassen naar 21% btw. Op deze
manier wordt het reizen met bijvoorbeeld de trein weer een financieel aantrekkelijk
alternatief.

PM06

Weet wat je eet

Onderwerp:

Etiketten vleesproducten

Indieners:

Thomas Vissers, Tijn Hendrikx, Thijmen van Hoorn, Alexander van den Berg

Woordvoerder: Alexander van den Berg
Constaterende
dat:

-de JD in de afgelopen jaren enkele moties over dierenwelzijn heeft aangenomen;
-veel vleesverpakkingen vrolijke plaatjes met lachende kipfiguurtjes bevatten of het
vlees in mooie vormen (zoals kerstboomnuggets) wordt gepresenteerd, wat niet
realistisch is;
-de vleesindustrie jaarlijks miljoenen euro’s besteedt aan campagnes om
vleesproducten en het eten daarvan top te laten lijken;

Overwegende
dat:

-bewustzijn creëren voor consumenten over wat ze precies eten belangrijk is;
-bewustzijn niet gecreëerd wordt met neppe of kinderlijke informatie, maar met
serieuze informatie over wat er in het product zit en waar het vandaan komt;
-de Europese Commissie al een herkomstlabel op sommige vleesproducten
ingevoerd heeft;

Spreekt uit dat: 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.
Toelichting:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2021/08/13/eu-evaluatie-etiket-herkomstvlees-voldoet
https://www.vlees.nl/themas/van-vee-naar-vlees/etikettering/
https://www.nvwa.nl/onderwerpen/etikettering-vanlevensmiddelen/documenten
https://www.voedingscentrum.nl/nl/thema/kopen-koken-bewaren/etenkopen/etiketten-lezen/hoe-zie-ik-op-het-etiket-waar-een-product-vandaankomt.aspx
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PM07

Abort the protests!

Onderwerp:

Bufferzones bij abortusklinieken

Indieners:

Melissa Ruinard, Romy Heijse

Woordvoerder: Melissa Ruinard
Constaterende
dat:

- Mensen in Nederland zelf mogen bepalen of zij een abortus willen ondergaan; 10 van de 14 abortusklinieken in Nederland geen of een te kleine bufferzone
hebben;
- Oud-minister De Jonge bufferzones steunt;
- Anti-abortus demonstraten mensen van onjuiste informatie voorzien om hen aan
het twijfelen te brengen.

Overwegende
dat:

- De Jonge Democraten in haar politiek programma het standpunt heeft ingenomen
dat iedereen bij een zwangerschap het recht heeft op een veilig uitgevoerde
abortus;
- Het onwenselijk is dat mensen die naar een abortuskliniek gaan, worden
geïntimideerd onder het mom van demonstreren.

Spreekt uit dat: 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.
Toelichting:

Een bufferzone is een gebied waarbinnen niet mag worden gedemonstreerd. Door
bufferzones in te stellen kunnen mensen op een veilige manier de abortuskliniek
bereiken,
zonder
daarbij
geïntimideerd
te
worden
door
antiabortusdemonstranten.

Verkiezingsuitslag
Naam

Functie

Totaal
uitgebrachte
geldige
stemmen

Rutger Jansen
Sam Hoogaars
Bas Smit
Alexander van den Berg
Manon Harte
Tijn Hendrikx

Bestuurslid Politiek
Bestuurslid Organisatie
SoCo
SoCo
SoCo
SoCo

JD’er van het Jaar
En de JD’er van het jaar is…
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Voor Tegen Blanco Verkozen?

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Agenda van de Algemene Afdelingsvergadering van 10-01-2022
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Afscheid oudbestuursleden
We nemen afscheid van Alexander, Laurens en Marijn.

Installeren nieuw bestuur
Het instellen van de nieuw verkozen bestuursleden op de AAV van 19 december 2021 en 10
januari 2022 en overdracht van bestuur Van den Berg I naar bestuur Ruinard I.

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