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Algemene Afdelingsvergadering 07-09-2020 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
Notulen door: Jonah van Lothringen & Isa Luiten 
 
Datum:     maandag 07 september 2020 
Tijd:           20:00 – 22:00 
Locatie:     Kolpingshuis 
 

 

20:05 Opening AAV  
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Puck Rouffaer 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Jonah van Lotteringen 
Stem- en Notulencommissielid 2: Isa Luiten 
 

Vaststellen notulen AAV 22-06-2020 

Vastgesteld. 

 

Vaststellen agenda 07-09-2020 
Vastgesteld. 
 
Mededelingen m.b.t. de AAV: 
N.v.t. 
 

 

20:07 Bestuursverantwoording 
 
Bestuur-Janssen III: Toelichting door voorzitter Léonie 

Heel uitgebreide bestuursverantwoording voor het zomercongres. Na het reces hebben we 

nog deze locatie geregeld, dat was best ingewikkeld. Veel rondgevraagd, is uiteindelijk niet 

gratis gelukt maar uiteindelijk gelukt met een projectsubsidie van LB van €250. 

Hebben zomeroffensief gedraaid, was door corona beetje onduidelijk, zou eerst digitaal 

gaan, we zouden ook flyeren, maar uiteindelijk bleek last minute dat we toch 4 dagen op 

intromarkt mochten staan. Heeft Jurgen top geregeld. Tot slot met nieuwe bestuur flink 

geïnvesteerd in overdracht. Ferry en Laura hebben ook nog veel aan de activiteiten in 

september gewerkt. 

 

Bestuursvragen 

V: Thijmen 

Vond je het leuk? 
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A: Ja, rare periode, want heel erg aan het voorbereiden op het nieuwe bestuur en 

tegelijkertijd afronden, dat was lastig. Met veel plezier gedaan maar wel chaos. Het 

algemene jaar was wel heel leuk. 

 

 

 

20:10 Politiek blok 
 

Organisatorische Moties 
ORG01 ORG AR URGH  

Onderwerp: De opmaak van het afdelingsreglement 

Dictum De Secretaris van het Afdelingsbestuur de juiste opmaak van het 
Afdelingsreglement met spoed herstelt, in ieder geval vóór de 
aankondiging van de volgende Algemene Afdelingsvergadering 

Woordvoerder: 
Bas Smit 

Het AR is verschrikkelijk, logos gaan door teksten heen, tekst en 

alinea’s verspringen, andere letterypes etc. Doodzonde. Hij leest het 

afdelingsregelement elk weekend. Belachelijk dat Bestuur Janssen zo 

slordig met AR is omgegaan. Roep nieuwe bestuur op daar 

zorgvuldiger mee om te gaan. Sommige mensen hebben de Bijbel of 

de Torah. Het AR is mijn heilige boek. 

Voor Neutraal Tegen 

Sophie: Ben het helemaal met Bas 

eens, excuus dat huidige 

afdelingssecretaris te druk was 

met andere dingen, laat dit lekker 

aan opvolger over. 

 

Thijmen: Ik vind het erg 

belangrijk dat alles binnen de 

afdeling er mooi uit ziet en de 

linkjes werken. 

Ferry: Ik snap niet hoe de 

secretaris voor de huidige dit niet 

is opgevallen en heeft gefikst. 

Alexander: We hebben afgelopen 

2 jaar zulke goede secretarissen 

gehad, waarom is het zo’n 

puinhoop? Is dit ook jouw schuld 

Bas? Bizar. 

 

Woordvoerder: Toen ik mijn AR doorgaf aan Sophie gaf was het geweldig, nadat ik 

het van Auke kreeg heb ik het meteen mooi gemaakt. Het was het 

mooiste reglement dat onze afdeling ooit heeft gehad. Afgelopen 

bestuur heeft dit verkwanseld. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen 
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MVO: dit wordt als cluster behandeld 

ORG02 Naamswijziging 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD Nijmegen 

Dictum Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze 

afdeling te laten veranderen in JD Nijmegen. 

Woordvoerder: 
Léonie Janssen 

Deze discussie hebben we al eerder gevoerd en ik vind het belangrijk 

om nog een keer te voeren. JD Nijmegen of JD groot Gelre? Zijn nu 

Arnhem-Nijmegen, maar niet heel goed voor profilering. Niet logisch 

Arnhem te betrekken bij deze naam, weinig leden daar. Zijn er 

weinig geweest en is goed om het te veranderen naar Nijmegen 

omdat we hier zitten. Laten we het belang van de vereniging boven 

eigen belang of persoonlijke pijn zetten. 

Voor Neutraal Tegen 

Sophie: Prima om het 

Arnhemteam te laten stoppen. 

Thomas voel jij je welkom, 

ondanks dat Oss niet in de naam 

zit? 

 

Thijmen: Dat we Nijmegen heten 

betekent niet dat we anti-Arnhem 

zijn. Laten we vooral geen Groot 

Gelre gaan heten. Het is niet 

persoonlijk bedoeld allemaal, het 

gaat om wat het beste is voor de 

afdeling. 

Robbin: Ik snap het belang van dit 

organimo niet, we hebben het hier 

al eerder over gehad. We worden 

nu inclusiever als afdeling met 

Overijssel erbij, waarom verkleinen 

we nu de naam? Ik voelde me juist 

welkom door deze naam. 

Rik: Ik kom uit Arnhem, ik vind het 

heel pijnlijk dat het bestuur heeft 

gezegd dat er een Arnhem team 

moet komen en om dan vervolgens 

Arnhem uit de naam te halen. 

Woordvoerder: We worden met deze naam inclusiever, we gaan focussen op de 

naam Nijmegen en alles wat in omgeving zit kunnen we erbij 

betrekken. Arnhemteam heeft weinig opgeleverd. We zagen geen 

verbetering in het aantal leden in Arnhem, dus waarom zouden we 

Arnhem wel in de naam zetten? 

Stemming: Aangenomen: 12 stemmen voor, 8 stemmen tegen  

 

ORG03 Naamswijziging 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD groot Gelre 

Dictum Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze 

afdeling te laten veranderen in JD Groot Gelre. 

Woordvoerder: 
Léonie Janssen 

Iedereen is bekend met de grootste geschiedenis van de provincie. 

Laten we bewust zijn van deze geschiedenis. Laten we zorgen dat de 

jongeren zich hier bewust zijn van de geschiedenis. Laten we 

proberen om de hele regio te vertegenwoordigen. 

Voor Neutraal Tegen 

Ferry: Er moet een naam komen 

die inclusiever is. We moeten de 

Barbara: Een praktische vraag, 

wat betekent dit voor de 

 



Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 07-09-2020 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

 
5 

 

naam niet veranderen in 

Nijmegen, dat is raar voor 

Enschede. We moeten gewoon 

een betere naam verzinnen. Dus 

stem voor dit dan heten we in 

ieder geval geen JD Nijmegen. 

Bas: Een hoop middeleeuwse 

roleplay en toen: iedereen die 

zich verzet, is gewaarschuwd.  

merchandise? Vlag enzo moet 

herdrukt worden. 

Michael: Groot Gelre is echt heel 

rare naam. 

Woordvoerder: Dankjewel, over de merchandise, er zijn enorme kansen voor de 

merchandise. YouTube serie met de broeders van Gelre. Voor de rest 

eens, wat een kut idee. 

Stemming: Aangenomen: 12 stemmen voor, 9 stemmen tegen  

 

Amendementen op de begroting 

AMBEG01 Het vierde steunpakket 

Onderwerp: Geld samenwerkingsactiviteiten herverdelen 

Woordvoerder: 
Thomas Vissers 

Nu serieuze dingen. Geld voor samenwerkingsactiviteiten moeten 

worden herverdeeld door corona. Denk dat we minder geld voor 

samenwerkingsactiviteiten nodig hebben. Laten we dat herverdelen, 

100 naar zaalhuur en 100 naar promotie. 

Voor Neutraal Tegen 

- - - 

Woordvoerder: N.v.t. 

Stemming: Unaniem aangenomen 

 

20:33 Verkiezingsblok Kascontrolecommissie 

Toelichting Manon Harte: 

Zoals jullie konden lezen wil ik me nog een keer inzetten voor de afdeling. Eerst mocht het 

niet, nu mag ik eindelijk KasCo zijn. Dat was mijn verhaal. 

 

Toelichting Jan Stammes: 

Niet aanwezig. 

 

Toelichting Merel Peereboom: 

Ik ben al 3,5 jaar lid, dacht dat ik niet zou doen, maar ben overgehaald door enthousiasme 

van Sophie en Robin. Ben goed met cijfertjes. Ik vind KasCo een belangrijke functie, heb ik al 

gemerkt bij ASAP. Ik stel me kandidaat omdat ik Robin goed wil controleren, met Barbara 

ook gedaan, heb al ervaring met boekhoudprogramma. 
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Toelichting Jordy Broekmeulen:  

Niet aanwezig. 

 

20:36 Vragen aan de kandidaten 

V Sophie: Hoe is het je bevallen bij ASAP? 

A Merel: Is dit relevant? Bij de ASAP hebben we orde goed op zaken gezet, de helft is weg 

 

V Bas: Algemene vraag, hoeveel leden kunnen er verkozen worden? 

A Puck: er zijn 5 plekken. 

 

V Bas: Manon, je zit ook al in een andere commissie, kun je dit goed combineren? 

A Manon: Zie niet hoe dat relevant kan zijn, OrCo gaat over iets heel anders. 

 

V Bas: Denk je dat door je lidmaatschap van de Kasco beter of minder goed kandidaat 

Penningmeester kunt interviewen? 

A: Manon: Denk van wel, heb ervaring met financiële zaken en weet veel over JD.  

 

V Wimer: Wat is belangrijkste les die je bij ASAP hebt geleerd? 

A Merel: Leden zin niet allermachtig, bestuursleden ook niet. Je kan niet iedereen blind 

vertrouwen, controleren is altijd goed.  

 

PAUZE 

20:56 Verkiezingsuitslag: 

 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 

geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Manon Harte KasCo 21 21 0 0 Ja 

Merel Peereboom KasCo 21 21 0 0 Ja 

Jan Stammes KasCo 21 14 7 0 Ja 

Jordy Broekmeulen KasCo 21 14 6 1 Ja 

 

20:57 Afscheid oud-bestuur 
 

Toelichting door Léonie Janssen 

Allereerst hartelijk bedankt bestuur. Superblij dat wij 1 jaar lang hebben kunnen werken en 

niet ondertussen zijn gewisseld. Hebben elkaar echt goed leren kennen. Elkaars mooie en 

iets minder mooie kanten leren kennen, heb ik zoveel van geleerd. Oprecht met jullie 

allemaal fijn samengewerkt. Liep ook gewoon echt lekker, we hebben reteveel voor elkaar 
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gekregen. Echt alles. Iedere keer dat mensen zeiden dit is te ambitieus, moeten jullie niet 

willen en toch voor elkaar gekregen. 

Sophie: jij was mijn rechterhand en linkerhand en soms ook mijn voeten. Zoveel gedaan, 

zo’n harde werker met verantwoordelijkheidsgevoel. Je bent er in gegroeid. We moesten 

met Sophie battlen om iets uit handen te nemen. Je bent heel open en heel eerlijk, soms iets 

te open. Bent zelfs uit familieapp gegooid door je openheid. Je deelt alles, wat er goed ging, 

wat er slecht ging. Was altijd degene die zorgde voor gezelligheid. Was altijd initiatiefnemer 

bij feestjes. Voor een meid die nooit geld heeft heb je verdacht veel geld. Heb cadeautje 

voor jou om je geld beter te beheren. 

 

Barbara: Wij zijn ons jaar begonnen en beëindigd in het buitenland. Anderhalf jaar. Hebben 

uitgewisseld wat we allemaal beter wilden doen en toen ik jou belde wat als we het allebei 

gaan doen zei je meteen ja. Zo ontzettend fijn om mee samen te werken. Ik heb jou blind 

vertrouwd. Heb me het hele jaar verbaasd over hoe snel jij wijn kan drinken. Jij dronk niet 

alleen wijn, ook bier. En je stond daar opeens te roken. Thomas kijkt raar… Heb echt genoten 

van jou. Hartelijk dank voor alles. 

 

Jurgen: Je kwam er later bij maar het voelt echt alsof je er meteen bij was. Je maakte deel uit 

van alles en wist snel wat er speelde en hoe verhoudingen lagen. Stiekem best vaak gestuurd 

in vergaderingen. ALTIJD in voor een biertje en een wijntje. Kan je altijd appen voor terrasje. 

Promotie echt naar next level kunnen tillen. Hebben andere afdelingen ook overgenomen. Ik 

gun je het allerbeste toe. 

 

Ferry: Jij ongelooflijke doorzetter. Keer op keer aangegeven dat je terugkomt, twijfelde ik 

soms over, maar je bent teruggekomen. Iemand die zelf zegt dat organisatie niet per se de 

functie voor hem was, maar bleek je toch heel goed in. Ferry heeft zo ongeveer iedere week 

een andere sushi date. Heel bijzonder hoe je dat hebt kunnen scheiden. Daarnaast nog een 

korte shout out naar jouw vlogtalenten, moet je iets mee doen, maakt een YouTube aan, 

maar niet meer in onze snapchatgroepen. Heb ontzettend genoten van je aanwezigheid. 

 

Joris: Jij hebt echt geen makkelijk jaar gehad en toch steeds doorgegaan, was er toch altijd 

bij geweest en het is je toch gelukt, heb het toch afgemaakt. Vind ik heel knap. Er zijn 

stukken geschreven, je heb nog best wel wat werk verzet, ik gun jou echt alles in de wereld. 

Je hebt het echt verdiend. Ik hoop dat je heel veel plezier gaat hebben bij ASAP. Jij was ook 

wel de kok van ons bestuur, niet iedereen altijd eens met jouw kookkeuzes, maar jij stond 

altijd in de keuken, heb daarom passend cadeautje. 

 

Cadeautjes worden opengemaakt 

 

Barbera: Ik wil Léonie bedanken. Ik dacht dit jaar gaat hilarisch worden, je was ontzettend 

ambitieus. Dit is hoe Janssen I het beste uitbeeldt: Manon heeft het brandalarm aflaten 

gaan. Jij weet niet hoe je het moet oplossen maar je lost het toch op. 
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Er volgt een heel leuk filmpje door Barbara en Sophie 

Sophie: Het is heel knap dat je ons wist blijven te motiveren. Jij zag altijd kans het wel te 

doen. Ben beetje angstig voor aankomend jaar, maar heb er wel zin in om je handen en 

voeten te zijn. 

 

Cadeautje wordt gegeven. 

 

21:18 Installeren nieuw bestuur 
- 

 

21:19 Presenteren beleidsplan 
 

Toelichting door Thomas Vissers: 

Het is tijd voor beleidsplan vissers I, we hebben het persoonlijke politiek genoemd, we 

hechten veel belang aan aandacht voor individuele leden. Wat past nou goed bij jou. Ik ga 

jullie nu door aantal hoofdstukken leiden. Drie hoofdpijlers zijn politieke inhoud, gezelligheid 

en persoonlijke ontwikkeling.  

In organisatie hechten wij belang aan diversiteit, denk aan diversiteit in thema’s, 

vorm en invalshoek. We gaan bijv. niet alleen linkse activiteiten doen. Verder nog 

symposium, twinning waar nu geld voor is, misschien een congres.  

Promotie gaat lekker, gaan ook nog focussen op externe promotie en ledenbinding. 

Gaat nieuw promotieteam zijn met unieke trainingen voor degenen die daaraan meedoen. 

Wij zien een rol voor ons weggelegd voor die verkiezingen, hebben nu al afspraak 

met de campagneleider, willen een jongerendebat doen en misschien een Nederlandse town 

hall. Ook de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, LB gaat aan de slag met een Jonge 

Democraat in elke gemeenteraad. 

Teams zijn ontzettend belangrijk, gaan daar ook trainingen voor organiseren. Gaan 

dat als bestuur faciliteren.  

Visie op de regio: Kern voor ons blijft Nijmegen, gaan wel investeren in Arnhem, 

Arnhem is regionale hub, mensen die noordelijker wonen moeten daar terecht kunnen.  

Scholing ontzetten belangrijk, scholenproject gaan we doen, materiaal vernieuwen 

en verkiezingen gebruiken, goeie kwaliteit training op afdelingsniveau, willen een supergave 

masterclass waar je ook diplomaatje voor krijgt.  

Wij zien ontzettend veel samenwerkingspartners, veel expertise hier, moeten we 

gebruik van maken. Verder zijn er andere PJOs, met meer kunnen we neutraal overkomen 

en nieuwe plekken binnenkomen. Dan zijn er externe organisaties, die we uitnodigen. Denk 

ook aan studie- en studentenvereniging. Willen we breed naar kijken.  

D66, we zijn geen flyervee, maar gaan wel de banden aanhalen met D66, wij willen 

die visie versterken, maar zijn wel kritisch, zitten binnenkort weer bij de eerste 

fractievergadering. Iedereen is er mee bezig. Gaat goed komen jongens. 

Persoonlijke politiek, je gaat het merken. 
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Vragen: 

V (Bas): Mooie plannen, mooie foto’s. Je had het over een twinning. Hebben jullie al 

nagedacht over het houden van een twinning met corona? 

A (Thomas): Ja hebben het er kort over gehad, je zou bijvoorbeeld meerdere kleine 

twinningen kunnen organiseren ipv één grote. We gaan zeker rekening houden met corona. 

 

V (Bas): Jullie hebben het over samenwerken met D66 voor gemeenteraadsverkiezingen, is 

wel ver weg. Willen jullie daar nu al voor lobbyen? 

A (Thomas): Ja willen wij nu al voor lobbyen. Wordt binnenkort al geschreven. Dit is echt al 

bezig. We kunnen het JD-geluid direct laten horen in de commissies.  

 

V (Bas): Overijssel, wie zitten er in de regiocommissie en wat gaan ze doen? 

A (Thomas): Heb al met mensen gepraat. Komende BVs gaan wij besluiten wie daar onze 

contactpersoon wordt. Zijn niet van plan daar grote activiteiten organiseren, maar willen ze 

vooral faciliteren. Zit daar wel wat energie. Actief aanbieden om te helpen. 

 

V (Bas): Is er nagedacht of Overijssel & Winterswijk kunnen worden betrokken bij de AAV? 

A (Thomas): Nog niet, op zich leuk idee. Ik neem hem mee. 

 

V (Bas): Hoe willen jullie aan de slag gaan met het scholenproject met het coronavirus? Hoe 

wil je dit oplossen? 

A (Thomas): Vanaf oktober mag je weer voorlichtingen geven op openbare scholen. De 

opties zijn open. Hebben er wel mee te dealen, iedere school gaat er anders mee om. Vooral 

belangrijk daarin samen met andere PJOs op te trekken. Gaan ons best doen. Gaan ook 

kijken of we materiaal kunnen maken naar de specifieke wensen van scholen. 

A (Niels): Nu eerst contact zoeken met scholen, kijken hoe ze er tegen over staan. Scholen 

zijn anders van elkaar. Kan toekomst niet voorspellen, kijken hoe het gaat, we hebben 

ambities. We gaan ons best doen. 

 

V (Marten): Er is net een organimo aangenomen om de naam te veranderen, wat gaan jullie 

doen met de afdelingsnaam? 

A (Thomas): We weten dit pas net, meningen binnen bestuur verschillen. Het is een lastige, 

gaan we het eerst even goed met bestuur overleggen. 

 

V (Wimer): Hoe gaan jullie werk regiocommissies verdelen? 

A (Thomas): Niels komt er ongeveer vandaan, dus hij wordt contactpersoon en ze vinden dat 

leuk. Overijssel zijn we beetje hetzelfde van plan. Wij zullen de regiocommissies helpen, 

soms ideetje aanleveren. Zijn er uiteindelijk om te faciliteren en niet agenda te bepalen. 

 

V (Jurgen): Ik had begrepen dat Robbin kleurenblind is, hoe ga je dat doen met promotie, 

want je bent wel veel bezig met visuele dingen? 

A (Robbin): Ja ik ben licht kleurenblind, maar schakel Thijmen in om dingen te beoordelen. 
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V (Joris): Zijn jullie van plan om de plannen die er waren voor de twinning door te zetten, of 

beginnen jullie opnieuw? 

A (Thomas): Hebben hier nog niet over besloten. Op zich moeten we bij 0 beginnen. Hebben 

we onze vraagtekens bij, maar degene die twinning gaan organiseren zullen daar ook 

zeggenschap over hebben. Is gewoon kut wat er afgelopen jaar is gebeurd. We weten het 

gewoon nog niet, Corona is gewoon niet leuk. 

 

V (Ferry): Jullie willen de Masterclasses aanbieden op maandagavond, worden er dan 

maandagavonden betaald? 

A (Thomas): Nee, zijn twee aparte dingen. De Masterclasses zijn dus niet op de 

maandagavond. 

 

21:37 Aankondiging vacatures 
 

Promoteam: 

Robbin: Gaan aankomend jaar Promoteam oprichten, we willen meer naar buiten treden, 

niet alleen maar flyeren, we willen in gesprek gaan met mensen. Kost veel tijd en hebben we 

veel hulp voor nodig. Word je voor getraind, o.a. door mij. Wordt gezellig ook. Als je je extra 

wil inzetten geef je dan op. Op een gegeven moment overzetten in Campagneteam. 

 

Arnhemteam: 

Alexander: We hebben nu zes leden inclusief twee Arnhemse bestuursleden en we beginnen 

nu met een schone lei. Veel energie en blik op het noorden. We zien kans om alternatief te 

bieden aan Nijmegen, excursie naar provinciehuis of rechtbank, Arnhem heeft ook centrale 

ligging in heel Gelderland. We zien veel kansen.  

 

Studententeam 

Thijmen: Het Studententeam houdt zich bezig met wat studenten aan gaan, huisvesting, OV, 

onderwijs, het is een klein en hecht team, mensen bellen en interviewen, af en toe een stuk 

schrijven of activiteit organiseren. 

 

Democratieteam: 

Thomas: Democratie is ook een themateam, focust zich op democratische vernieuwing. 

Kiesstelsels, referenda, maar richten ons ook op lokale democratie, wat kan hier beter? Aan 

de ene kant leuk om over te praten en te discussiëren maar aan de andere kant is 

democratie ook doen. We schrijven artikelen en organiseren excursies. Zoeken nog een 

iemand erbij, maar twee mensen kan ook. Het is gewoon heel gezellig. Kom vooral. 
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21:42 Sluiting 
WVTTK 
N.v.t. 
 
Rondvraag 
N.v.t. 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen & Aankomende activiteiten 
Thomas: We hebben Debatje op een kratje; Activiteit met politie; avond over Nieuwe 
verkiezingsprogramma D66. 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
Voorzitter Thomas Vissers: ‘vo voor de leden! 
 
 


