Algemene Afdelingsvergadering 14-12-2020
Jonge Democraten Utrecht
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 14 december 2020
19:30 – 22.00
Digitaal via Zoom

19:30 Opening
19:35 Vaststellen notulen en agenda
19:40 Mededelingen en verantwoording bestuur
19:55 Financieel blok
20:20 Bestuursverkiezingen (speeches en vragen)
20:40 Stemming bestuursverkiezingen en pauze
20:55 Moties en amendementen
21:55 Uitslag verkiezingen
22:00 Sluiting AAV
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Technische wijzigingen AR
Het is ondertussen een tijd geleden dat ons afdelingsreglement is bijgewerkt. Dat wordt hoog tijd,
want het landelijk HR is sindsdien al een aantal keer veranderd. Dat betekend dat het grootste deel
van de verwijzingen in ons AR naar het HR niet meer kloppen. Dat hebben we geprobeerd op te
lossen met deze technische wijzigingen. Daarnaast zijn er een paar wijzigingen die al eerder door de
AAV als amendementen zijn aangenomen, deze kunnen we nu met technische wijzigingen
doorvoeren. Tot slot worden er ook nog ‘organisatorische voorstellen’ genoemd in het AR. Dat soort
bestaan niet meer binnen de JD en dus kunnen we dat ook schrappen. Het gaat om de volgende
technische wijzigingen:
Locatie in AR:

Schrap:

Vervang door:

Artikel 9 lid 1

Het hele artikel

NVT

Artikel 9 lid 6

Artikel 6, bijlage D: “Congresreglement”

Artikel 11

Artikel 10 lid 1 sub d

Artikel 10 lid 1

Artikel 14 lid 1

Artikel 10 lid 2

En organisatorische

NVT

Artikel 10 lid 4

Artikel 3 lid 2 sub a van Bijlage F: “Over
politieke voorstellen”

Artikel 17 lid 4

Artikel 10 lid 5

Artikel 3 lid 2 sub b van Bijlage F: “Over
politieke voorstellen”

Artikel 13 lid 5

Artikel 10 lid 7

Artikel 1 lid 2 Bijlage G:
“Organisatorische voorstellen”

Artikel 18 lid 3

Artikel 10 lid 13

Artikel 8 lid 5

Artikel 4 lid 5

Artikel 11 lid 1

Artikel 14 (2 keer)

Artikel 10 (2 keer)

Artikel 11 lid 2

Bijlage D: “Congresreglement”

Artikel 19

Artikel 13 lid 1

Artikel 14

Artikel 10

Artikel 13 lid 4

Het hele artikel

NVT

Artikel 14 lid 2

Artikel 4

Artikel 14

Artikel 14 lid 9

Artikel 6 lid 3

Artikel 15 lid 1 sub d

Artikel 18 lid 2 sub a

Artikel 21

Artikel 17
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Bestuursverantwoording
In september begon er weer een nieuw bestuur bij de Jonge Democraten Utrecht. Hoewel er in het
begin nog wat wisselingen qua bestuursleden plaatsvonden, is de rest van de tijd erg stabiel
verlopen. We hebben een ad interim bestuurslid pers & politiek mogen verwelkomen en daarmee
enige tijd gefunctioneerd met een voltallig bestuur. Wel hadden we helaas nog steeds te maken met
de Coronamaatregelen.
We begonnen het jaar in september met een aantal fysieke activiteiten die geslaagd waren. De
nieuwe ledenavond kon gelukkig fysiek georganiseerd worden, waardoor we nieuwe leden goed
hebben kunnen verwelkomen. Met zo’n 25 nieuwe actieve leden, mogen we erg blij zijn. Veel
werkgroepen, teams en commissies zitten vol. Met een aantal nieuwe projecten hopen we (nieuwe)
leden blijven te betrekken nu we elkaar weer online moeten ontmoeten. Het JDuo-project is
begonnen en is met bijna dertig aanmeldingen vooralsnog geslaagd. Ook door projecten als een
boekenclub, een taalcursus, nieuwe commissies en teams, meer trainingen en een whatsappgroep
speciaal voor nieuwe leden, hopen we leden betrokken en actief te houden.
Sinds dit bestuursjaar helpt Utrecht de nieuwe regiocommissie Gooi en Vechtstreek. Dat verloopt
goed. Er is een actief bestuur en de eerste activiteit staat gepland voor januari.
De Tweede Kamerverkiezingen komen steeds dichterbij. Het campagneteam is druk bezig met de
opzet. Het is nog niet duidelijk of we de komende maanden ook offline kunnen campagne voeren. In
ieder geval zijn we nu bezig met een algemene campagne. We zijn bezig met een oproep om
jongeren zich als stembureaumedewerker in te laten schrijven. Hoe dichter we bij de verkiezingen
komen, hoe meer we campagne voor de JD willen voeren (het LB heeft voor dit jaar een
kernboodschap voor de vereniging opgesteld: de JD zorgt ervoor dat jongeren al hun kansen kunnen
pakken), dus daar gaan we ons een beetje op richten. We willen ook campagne voeren voor de partij
die het dichtst bij onze idealen zit (D66). Er staat al een verkiezingsdebat met jonge kandidaten
samen met andere Utrechtse PJO’s op de planning en we willen een avond organiseren waarbij we
kennis kunnen maken met de D66-kandidaten.
Voor de AAV van 14 december staat de functie van Pers en Politiek weer open. We hebben gekozen
voor een ad interim bestuurslid en hopen tijdens de AAV een ‘echt’ bestuurslid te mogen toevoegen
aan ons bestuur. A.i. Nina Saelmans heeft zich kandidaat gesteld, wat voor enige
belangenverstrengeling kon zorgen. We hebben bewust goed gelet op deze dubbelrol en hebben
ook voor deze vacature alles volgens de regels gedaan. We hebben de vacature duidelijk kenbaar
gemaakt via de nieuwsbrief, de social media en de groepsapps.
Ondanks dat we nog steeds te maken hebben met de Coronacrisis, kunnen we terugkijken op een goed begin
van dit bestuursjaar. Ook vooruitkijken doen we met plezier. Met veel actieve nieuwe leden en enthousiast
teams, commissies en werkgroepen zijn we helemaal klaar voor de komende tijd. We willen daarom ook heel
graag iedereen bedanken die zich op een manier inzet voor de afdeling! We hopen natuurlijk wel dat we
voorzichtig weer fysieke activiteiten kunnen organiseren binnenkort. Daar houden we jullie uiteraard van op
de hoogte! Als laatste willen we jullie vragen om zo veel mogelijk je tips en tops aan ons door te geven, zodat
wij onszelf kunnen blijven verbeteren!

Heel veel liefs en tot snel,
Bestuur Visser II
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Begroting 2021 met toelichting
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Inkomsten
Afdracht landelijk bestuur
Vast deel afdracht
Het vaste deel van de afdracht van het landelijk bestuur bedraagt aankomend jaar voor de afdeling
Utrecht €1.714.
Variabel deel afdracht
Het variabele deel van de afdracht bedraagt voor iedere afdeling €978. Om het goed uit te laten
komen in de begroting hebben we dit met een bescheiden €3 verhoogd naar €981. Het variabele
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deel van de afdracht lijkt ineens uit het niets te komen. Voorheen is hier nooit iets voor begroot.
Mijn voorgangers hebben het variabele deel van de afdracht nooit van het vaste deel van de
afdracht onderscheiden in de begroting. Dat verklaart de discrepantie.

Projectsubsidies
Bestuursweekend
Het landelijk bestuur stelt altijd een bepaald bedrag aan projectsubsidies ter beschikking voor het
bestuursweekenden van de afdelingsbesturen. Het bestuursweekend wordt altijd voor zover
mogelijk betaald van de projectsubsidies. Het resterende deel wordt door de bestuursleden privé
betaald. Afgelopen jaar heeft het landelijk bestuur 2x€250 aan projectsubsidies beschikbaar gesteld
voor het bestuursweekend. Zij heeft besloten dit voor aankomend jaar te verhogen naar 2x€300.
Voor aankomend jaar staat hier dus een bedrag van €600.
Twinning (ProSu)
Mijn voorgangers hebben in het opstellen van de begroting bij inkomsten nooit onderscheid
gemaakt tussen inkomsten aan projectsubsidies en eigen bijdragen. De begrootte projectsubsidies
van de afgelopen jaren lijken dus extreem hoog, maar dit is slechts schijn. In de begroting voor
aankomend jaar is dit onderscheid wel aangebracht. Voor uitgaven hebben we ongeveer €500 voor
de twinning begroot. Wat de inkomsten betreft leek het ons dus redelijk om hiervoor €200 aan
projectsubsidie aan te vragen. De resterende €300 komt voor eigen rekening.
Symposium
In de afgelopen jaren heeft de afdeling Utrecht geen symposium georganiseerd. Mede met het oog
op Covid-19 verwachten wij dan ook niet dat de afdeling Utrecht aankomend jaar een symposium zal
gaan organiseren. We hebben dan ook besloten om geen budget beschikbaar te stellen voor een
symposium.
Zomeroffensief
Het Zomeroffensief is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij het bestuur van de JDU op de
UITmarkt gaat staan met een stand om beginnende studenten kennis de laten maken met de JD.
Hiermee hopen we nieuwe leden te werven voor de JD. We vinden het nog lastig om een goede
inschatting te geven van onze uitgaven wat betreft het zomeroffensief. We zijn het er wel over eens
dat het begrootte bedrag van €450 van afgelopen jaar te hoog is. We hebben het dus besloten te
verlagen naar €200. We verwachten deze €200 als projectsubsidie aan te kunnen vragen.
Overige ProSu’s
Onder ‘Overige ProSu’s’ vallen de projectsubsidies voor de Nacht van Europa, het Kerstbenefiet,
ludieke acties en de Regiocommissie ’t Gooi en Vechtstreek.
De Nacht van Europa is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens dit evenement
werken diverse jongerenorganisaties samen om Europa in al haar facetten onder de aandacht te
brengen. De verwachte uitgaven daarvoor bedragen €700. Hiervan willen wij €300 als
projectsubsidie aanvragen bij het landelijk bestuur. De resterende €400 is eigen bijdragen.
Jaarlijks organiseert de JDU het Kerstbenefiet. Tijdens dit evenement worden diverse dingen geveild
waarmee geld wordt opgehaald voor een goed doel. We verwachten hierbij ongeveer €1000 aan
uitgaven. Tegenover deze uitgaven staat een gelijk bedrag aan inkomsten. Hiervan willen de €300
aan projectsubsidie bij het landelijk bestuur aanvragen. De rest is eigen bijdrage, die hoofdzakelijk
zal worden opgehaald via de kaartverkoop.
Voor ludieke acties hebben we voor aankomend jaar voor €100 aan uitgaven begroot. We
verwachten deze aan projectsubsidie bij het landelijk bestuur te kunnen aanvragen.
De afdeling Utrecht krijgt er de nieuwe Regiocommissie t’ Gooi en Vechtstreek bij. In de afgelopen
jaren bestond deze nog niet, dus was hier ook niets voor begroot. Voor de regiocommissie hebben
we €350 beschikbaar gesteld. Hieronder vallen zaalhuur, sprekerskosten, promotie, ledenbinding en
overige kosten. Het landelijk bestuur stelt voor een regiocommissie €350 aan projectsubsidie ter
beschikking.
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Externe fondsen
D66
Het is de afgelopen jaren gebruikelijk geweest dat de afdeling Utrecht een bijdrage krijgt vanuit D66.
Deze zal net als vorig jaar begroot worden op €200.
Lokale PJO samenwerking
Lokaal werken verschillende PJO’s samen in de Politiek Fabriek Utrecht (PFU). Deze is vorig jaar in
het leven geroepen. Het afgelopen jaar is hier dus voor het eerst iets voor begroot. Jaarlijks leveren
de PJO’s een gezamenlijke bijdrage (die voor aankomend jaar wordt geschat op €50). Het is
gebruikelijk dat de JDU deze volledige bijdrage voorschiet, waarop de overige PJO’s haar
terugbetalen (wat aan inkomsten dus op zo’n €30 wordt geschat).

Deelnemersbijdragen
Twinning (bijdrage)
Zoals gezegd, hebben mijn voorgangers bij het opstellen van de begroting bij inkomsten nooit
onderscheid gemaakt tussen inkomsten aan projectsubsidies en eigen bijdragen. Om deze reden lijkt
de eigen bijdrage voor de twinning dus ineens uit het niets te verschijnen, terwijl deze er in de
praktijk altijd geweest is. In de begroting voor aankomend jaar is dit onderscheid wel aangebracht.
Voor uitgaven hebben we ongeveer €500 voor de twinning begroot. Wat de inkomsten betreft leek
het ons dus redelijk om hiervoor €200 aan projectsubsidie aan te vragen. De resterende €300 komt
voor eigen rekening.
Overige deelnemersbijdragen
Onder ‘Overige deelnemersbijdragen’ vallen de deelnemersbijdragen voor de Nacht van Europa en
het Kerstbenefiet.
Nacht van Europa is een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens dit evenement
werken diverse jongerenorganisaties samen om Europa in al haar facetten onder de aandacht te
brengen. De verwachte uitgaven daarvoor bedragen €700. Hiervan willen wij €300 als
projectsubsidie aanvragen bij het landelijk bestuur. De resterende €400 is eigen bijdrage.
Jaarlijks organiseert de JDU het Kerstbenefiet. Tijdens dit evenement worden diverse dingen geveild
waarmee geld wordt opgehaald voor een goed doel. We verwachten hierbij ongeveer €1000 aan
uitgaven. Tegenover deze uitgaven staat een gelijk bedrag aan inkomsten. Hiervan willen de €300
aan projectsubsidie bij het landelijk bestuur aanvragen. De rest is eigen bijdrage, die hoofdzakelijk
zal worden opgehaald via de kaartverkoop.

Uitgaven
Algemeen
Rekeningkosten
De rekeningkosten blijken afgelopen jaar toch hoger uitgevallen te zijn dan aanvankelijk was
verwacht. We hebben dan ook besloten om de post ‘rekeningkosten’ te verhogen naar €175.
Bestuursweekend
De uitgaven voor het bestuursweekend zullen iets hoger zijn dan afgelopen jaar. Afgelopen jaar
gingen we uit van 2x€250. Nu er vanuit landelijk meer geld beschikbaar komt (€300) gaan we voor
aankomend jaar uit van 2x€300. De rest is eigen bijdrage van de bestuursleden zelf. Hier wordt dus
€600 begroot.
Bestuursbedankjes
Het is bij ons gebruikelijk dat het nieuwe bestuur het oude bestuur tijdens de wissel-AAV bedankt.
De afdeling Utrecht draagt daar maximaal €50 aan bij. De rest is eigen bijdrage. Net als vorig jaar
wordt hier dus €50 begroot.
Regiocommissies
De afdeling Utrecht krijgt er de nieuwe Regiocommissie t’ Gooi en Vechtstreek bij. In de afgelopen
jaren bestond deze nog niet, dus was hier ook niets voor begroot. Voor de regiocommissie hebben
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we €350 beschikbaar gesteld. Hieronder vallen zaalhuur, sprekerskosten, promotie, ledenbinding en
overige kosten. Als bestuur verwachten wij dat de regiocommissie hieraan aankomend jaar
voldoende heeft.
Overige Bestuurskosten
Afgelopen jaar is er voor bestuurskosten €100 begroot. In de jaren daarvoor was hier €175 voor
begroot. Onder deze bestuurskosten vielen bijvoorbeeld printkosten of reparatiekosten. Voor
aankomend jaar hebben we besloten om niets meer voor deze post te begroten. Printkosten die
voor een bepaalde activiteit gemaakt moeten worden kunnen bijvoorbeeld onder de activiteit zelf
neergezet worden. Reparatiekosten kunnen bijvoorbeeld onder promotiekosten vallen. De post
‘overige bestuurskosten’ lijkt ons dan ook overbodig.

Promotie & Campagne
Promotiemateriaal
Onder promotiemateriaal vallen banners, tasjes, buttons en dergelijke. We hebben momenteel nog
heel wat promotiemateriaal van wat voorheen is aangeschaft. Hier lijken we ook aankomend jaar
nog iets mee te kunnen doen. De begrootte uitgaven zullen dan ook iets minder hoog zijn dan in de
voorgaande jaren. Om ruimte te bieden voor eventueel aanvullend promotiemateriaal hebben wij
besloten om een bedrag van €100 beschikbaar te stellen.
Online promotie
Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen is aankomend jaar een belangrijk jaar. We willen dus
flink in gaan zetten op promotie en campagne. Dit willen we mede doen via sociale media. We willen
ons budget voor sociale media dus flink verhogen ten opzichte van vorig jaar. Ons beoogde budget is
€350. Dit is een stuk meer dan voorheen is begroot. We willen echter ook veel meer inzetten op
sociale media dan in de voorgaande jaren is gebeurd. Om deze reden hebben wij het budget
verhoogd naar €350.
Promotie Zomeroffensief
Het Zomeroffensief is een jaarlijks terugkerende activiteit waarbij het bestuur van de JDU op de
UITmarkt gaat staan met een stand om beginnende studenten kennis de laten maken met de JD.
Hiermee hopen we nieuwe leden te werven voor de JD. We vinden het nog lastig om een goede
inschatting te geven van onze uitgaven wat betreft het zomeroffensief. We zijn het er wel over eens
dat het begrootte bedrag van €450 van afgelopen jaar te hoog is. We hebben het dus besloten te
verlagen naar €200.
Promotie Campagne
Zoals gezegd zal 2021 met het oog op de verkiezingen een belangrijk jaar worden. We gaan dus flink
inzetten op promotie en campagne. In vergelijking met de voorgaande jaren lijkt de post ‘Promotie
Campagne’ lager te zijn. Mijn voorgangers hebben echter geen onderscheid gemaakt tussen
‘Promotie Campagne’ en ‘Ludieke Acties’. Deze hebben dus jarenlang deel uitgemaakt van dezelfde
post. Hetgeen voor ludieke acties door mijn voorgangers is begroot, werd dus ‘campagne’ neergezet.
Ik heb dit onderscheid wel gemaakt. Vandaar dat de post iets lager lijkt uit te vallen, terwijl dit de
praktijk niet zo zal zijn. We hebben bij de afdeling Utrecht een nieuw Campagneteam. Zij zullen zich
bezighouden met de lokale campagne. Hiervoor hebben wij een budget van €150 beschikbaar
gesteld.
Ludieke Acties
Voor ‘Ludieke Acties’ is in de voorgaande jaren niets begroot. Zoals gezegd komt dit doordat mijn
voorgangers dit onder dezelfde noemer als campagne plaatsten. In deze begroting zijn deze twee
posten gesplitst. Voor ‘Ludieke Acties’ stellen we €100 beschikbaar.

Activiteiten
Zaalhuur
Met het oog op Covid-19 verwachten we dat de post ‘zaalhuur’ mogelijk hoog uit kan vallen. Zolang
we digitale activiteiten blijven organiseren zullen de kosten een stuk lager dan de voorgaande jaren
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uitvallen. We hebben afgelopen herfst echter kunnen zien dat – indien we wel een fysieke activiteit
willen organiseren – we door Covid-19 met het oog op de capaciteit mogelijk grotere (en daarmee
ook duurdere) zalen nodig zullen hebben. Uit de afweging van de lagere kosten die verbonden zijn
aan digitale activiteiten enerzijds en de mogelijk hogere kosten die verbonden zijn aan de fysieke
activiteiten anderzijds, hebben wij besloten een budget van €1000 te begroten voor zaalhuur.
Sprekerskosten
Sprekerskosten houden in feite de bedankjes in die wij onze sprekers gebruikelijk geven. Wat
sprekerskosten betreft verwachten wij geen grote verschillen ten opzichte van vorig jaar. Gezien de
ervaringen van het afgelopen jaar zagen wij geen reden om het beschikbare budget van €300 te
wijzigen.
Bitterballenbudget
Kaasstengels, bitterballen en gezelligheid zijn erg belangrijk binnen onze afdeling. Om dit te kunnen
garanderen zullen wij – in overeenstemming met de regelementen – €150 begroten. In de
voorgaande jaren lijkt dit hoger te zijn geweest. Er bestond echter altijd een potje ‘Ledenbinding’
waarin geen onderscheid werd gemaakt tussen het budget voor bitterballen e.d. en
gezelligheidsactiviteiten. In deze begroting is dit onderscheid wel gemaakt. In de praktijk zal dit
echter niet wezenlijk verschillen van de voorgaande jaren
Gezelligheidsactiviteiten
Zoals gezegd is er door mijn voorgangers nooit onderscheid gemaakt tussen een ‘bitterballenbudget’
en een budget voor gezelligheidsactiviteiten. Om deze reden lijkt het dus dat er voor het eerst iets
wordt begroot op deze post, terwijl dit in de praktijk wel degelijk eerder is gedaan. Voor
gezelligheidsactiviteiten hebben we €150 beschikbaar gesteld. Wanneer we het bitterballenbudget
en het budget voor gezelligheidsactiviteiten bij elkaar optellen, valt op dat deze in totaal meer
bedragen dan in de voorgaande jaren. Dit is mede gedaan met het oog op onze nieuwe
Activiteitencommissie. Zij organiseert een aantal keer per jaar gezelligheidsactiviteiten. Om haar
hierin meer mogelijkheden te bieden, hebben wij dan ook besloten om meer budget voor
gezelligheidsactiviteiten beschikbaar te stellen.
Overige activiteiten
Onder ‘Overige activiteiten’ vallen eigenlijk alleen de EROPUITjes. Een aantal jaren geleden maakten
hier ook andere activiteiten (zoals de ‘vrouwendagactiviteit’) deel van uit, maar deze zijn inmiddels
al een tijdje geschrapt. EROPUITjes zijn activiteiten (meestal door werkgroepen georganiseerd) die
buiten de normale locatie worden gehouden. Afgelopen jaar is €250 begroot voor EROPUITjes. Het
afgelopen jaar heeft echter geleerd dat ook zonder uitgaven te doen leuke EROPUITjes kunnen
worden georganiseerd. Om deze reden hebben we voor aankomend jaar dus niet begroot voor
EROPUITjes. Dit maakt de dat post ‘Overige activiteiten’ aankomend jaar op 0 uit zal komen.

Evenementen
Symposium
In de afgelopen jaren heeft de afdeling Utrecht geen symposium georganiseerd. Mede met het oog
op Covid-19 verwachten wij dan ook niet dat de afdeling Utrecht aankomend jaar een symposium zal
gaan organiseren. We hebben dan ook besloten om geen budget beschikbaar te stellen voor een
symposium.
Scholing van leden
Onder ‘Scholing van leden’ vallen de UPKaderdag en het UPKO. Het UPKaderdag is een soort
kaderdag voor werkgroepen. Hierbij worden bijvoorbeeld diverse trainingen aangeboden. Gezien de
ervaringen verwachten wij voor de UPKaderdag veel minder uitgaven te doen dan de €400 die
afgelopen jaar is begroot. We vinden €100 een redelijk budget. Het UPKO staat voor ‘Utrechts
Politiek Kernoverleg’. Met het UPKO komen de werkgroepvoorzitters gebruikelijk samen. Zij
bespreken dan diverse dingen, maar krijgen bijvoorbeeld ook verschillende trainingen. Naar onze
mening is het voor het organiseren van een geslaagd UPKO niet noodzakelijk om uitgaven te doen.
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We hebben dan ook besloten om hiervoor geen budget te begroten. In totaal staat voor deze post
dus €100.
Samenwerkingsactiviteiten
Onder ‘Samenwerkingsactiviteiten’ vallen activiteiten met D66 en met andere PJO’s. In de
voorgaande jaren is gebleken dat wij geen specifieke uitgaven doen voor activiteiten met D66 of
PJO’s. Wij verwachten ook niet dat dit aankomend jaar gaat gebeuren. We hebben echter wel de
PolitiekFabriekUtrecht (PFU). Aan de PFU nemen diverse Utrechtse afdelingen van PJO’s deel. Iedere
PJO doet hiervoor een kleine bijdrage. Daarvoor is – net als vorig jaar – €50 begroot.
Verder zijn hier ook de uitgaven voor de Nacht van Europa in opgenomen. De Nacht van Europa is
een evenement dat jaarlijks wordt georganiseerd. Tijdens dit evenement werken diverse
jongerenorganisaties samen om Europa in al haar facetten onder de aandacht te brengen. Met het
oog op Covid-19 bestaat over de Nacht van Europa nog veel onzekerheid. We willen echter niet
volledig uitsluiten. Daarom hebben we besloten om net als afgelopen jaar een bedrag van €700 te
begroten.
Twinning
Met het oog op Covid-19 is het mogelijk dat er aankomend jaar geen twinning georganiseerd kan
worden. Toch willen wij uitgaan van een redelijk optimistisch toekomstbeeld. Aangezien we de
twinning niet volledig willen uitsluiten, hebben we besloten om hetzelfde bedrag van €500 als
afgelopen jaar te begroten.
BBQ
Iedere zomer organiseert de afdeling Utrecht een bedankbarbecue. Op deze manier proberen wij
onze dank te laten blijken voor de inzet die leden dat jaar hebben getoond. Afgelopen jaar is de
barbecue helaas niet doorgegaan. We hebben toen dus geen uitgaven gedaan. Aankomend jaar
verwachten wij dat wel weer te gaan doen. Wij nemen daarbij het begrootte budget van afgelopen
jaar over.
Diner
Onder de post ‘Diner’ valt het Kerstbenefiet. Dit wordt jaarlijks georganiseerd door de JDU. Tijdens
dit evenement worden diverse dingen geveild waarmee geld wordt opgehaald voor een goed doel.
Normaliter volgde op de veilig een uitgebreid diner. Het kerstbenefiet van 2020 zal echter
grotendeels digitaal gaan verlopen. De veilig zal gewoon digitaal gebeuren, maar van een echt
gezamenlijk diner zal geen sprake zijn. Over hoe het kerstbenefiet in 2021 zal verlopen weten we
nog weinig. Omdat we geen uitsluitsel kunnen geven (en het volgende bestuur hier ook niet mee op
willen zadelen) hebben we besloten om net als afgelopen jaar €1000 beschikbaar te stellen voor het
kerstbenefiet. Deze uitgaven zullen worden gedaan aan bijvoorbeeld zaalhuur, het diner en de
versiering.

Overige
Onvoorzien
Het is lange tijd gebruikelijk geweest om €300 te begroten voor onvoorziene kosten. Wij zetten dit
gebruik dan ook voort. Uit de afgelopen jaren blijkt echter wel dat vaak minder onvoorziene
uitgaven zijn gedaan dan begroot. Niettemin zien wij geen reden om dit budget te verlagen. Mede
met het oog op de onzekerheid die Covid-19 met zich meebrengt vinden wij het belangrijk dat wij
voldoende buffer hebben bij onvoorziene kosten.
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Kandidaatstellingen
Naam:

Nina Saelmans

Woonplaats:

Utrecht

Geboortedatum:

8 januari 1999

Beoogde functie:

Pers & Politiek

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

Tot het einde van dit bestuurstermijn

Huidige functies binnen de JD:

Ad Interim bestuurslid Pers & Politiek

Huidige functies buiten de JD:

•
•
•

Lid van politieke partij:
Opleidingen:

Redactielid en penningmeester Skript Historisch
Tijdschrift te Amsterdam
Redactielid en penningmeester Ongehoord Journal
te Utrecht
AV-medewerker Universiteit Utrecht

Ja, D66
•
•

Geschiedenis/ Internationale Betrekkingen
Universiteit Utrecht
Slavische Taal en Cultuur/ Russisch Universiteit van
Amsterdam

Motivatie:
Mijn naam is Nina, ik ben 21 jaar en studeer momenteel geschiedenis in Utrecht en Russisch in
Amsterdam. Hoewel ik al een aantal jaar lid ben van de Jonge Democraten, ben ik tot voor kort pas
actief geworden. Mijn eerste activiteit afgelopen zomer heeft me enthousiast gemaakt om me meer
in te zetten voor de JD(U) en heeft er toe geleid dat ik vanaf oktober de functie Pers en Politiek Ad
Interim heb mogen vervullen. Ik heb dus al een voorproefje gehad van de functie en zou niets liever
willen dan me vanaf december volwaardig bestuurslid te mogen noemen.
Naast de JDU ben ik redactielid en penningmeester bij Skript Historisch Tijdschrift te Amsterdam en
Ongehoord Journal in Utrecht. De schrijfvaardigheden en het verantwoordelijkheidsgevoel dat me
dit heeft opgeleverd heb ik tijdens mijn functie Pers en Politiek ad interim verder kunnen
ontwikkelen.
De afgelopen tijd heb ik me, samen met andere politieke jongerenorganisaties in Utrecht, bezig
gehouden met het schrijven van een persartikel om jongeren aan te moedigen zich op te geven als
vrijwilliger bij de stembureau’s tijdens de aankomende verkiezingen. Ik spar ook graag binnen het
Utrechts Politieke Kernteam (UPK) met leden over politieke onderwerpen en heb veel moties
geschreven die er hopelijk tijdens de AAV (en het Wintercongres in februari) allemaal doorheen
komen!
Als volwaardig bestuurslid Pers en Politiek hoop ik deze lijn voort te kunnen zetten. Ik wil meer
persartikelen schrijven en meer publiciteit verwerven voor de JDU. Mijn moties, voornamelijk
gefocust op cultuur, onderwijs en mensenrechten, wil ik omzetten in concrete acties en daarmee
zorgen dat het JDU-geluid duidelijk hoorbaar wordt in de Utrechtse samenleving. Op die manier
hoop ik jongeren, zeker tijdens dit belangrijke verkiezingsjaar, extra bewust te maken van het belang
van hun stem.
Ik hoop er een mooi bestuurs(half)jaar van te mogen maken!
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Politieke moties
PM01

Haal de stekker uit plan-Dekker

Indieners

Rebecca de Jong, Joris Canoy, Olivier Slebos, Nina Saelmans, Stan van den Berg,
Joris Bloemer, Nikki Fredriksz, Jaël Kortekaas, Christiaan Verhoef

Woordvoerder

Joris Canoy

Constaterende
dat

De minister heeft besloten om de tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders met 16% te verhogen, waardoor mensen die een
deurwaarder voor de deur krijgen veel meer moeten betalen.

Overwegende
dat

Deze mensen meestal al diep in de schulden zitten en nog erger in de schulden
komen wanneer het tarief omhoog gaat.
De COVID-19 pandemie voor extra financiële lasten en onzekerheden zorgt, met
name bij schuldenaars.

Spreekt uit dat

De voorgenomen verhoging van de tarieven ambtshandelingen
gerechtsdeurwaarders geen doorgang dient te vinden.

Toelichting

https://nos.nl/artikel/2356544-mensen-met-schulden-in-de-problemen-doorverhoging-deurwaarderstarieven.html
https://www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten

PM02

Maak een einde aan het (metaforische) hondenweer van geweldsmisbruik

Indieners

Christiaan Verhoef, Nina Saelmans, Robin Sangers, Laurens van den Tempel, Gijs
Toussaint.

Woordvoerder

Christiaan Verhoef

Constaterende
dat

De huidige regelgeving omtrent het gebruik van politiehonden onduidelijk en
gebrekkig en vooral niet-bestaand is.
Er veel misbruik van het geweldsmiddel politiehonden en onnodig risico voor
letsel is, door gebreken bij de huidige regelgeving omtrent politiehonden.
Politiehonden ingezet worden, wanneer dat niet nodig is, wat zorgt voor
onnodig (risico voor) letsel.

Overwegende
dat

De JD zich inzet voor een veilig Nederland en een goede regulering van
politiegeweld
Politiehonden, net als alle andere geweldsmiddelen die de politie kan gebruiken,
gebonden zouden moeten zijn aan duidelijke regelgeving, wat nog dringender
nodig is voor honden, welke risicovolle, onvoorspelbare en in feite wilde dieren
zijn.

Spreekt uit dat

Een duidelijke regelgeving omtrent de regulering van de inzet van politiehonden,
de doelen van inzet, én de risico’s daarvan, net als bij alle andere
geweldsmiddelen, zoals het vuurwapen en de wapenstok.

Toelichting

https://tinyurl.com/yye2wne2
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PM03

Meer dan slechts asiel voor de asielzoeker

Indieners

Nina Saelmans, Joris Canoy, Stan van den Berg, Joris Bloeme, Laith Al Omari,
Robin Sangers, Gijs Toussaint, Jaël Kortekaas, Jack den Heijer

Woordvoerder

Laith Al Omari

Constaterende
dat

•

•
•
•

Overwegende
dat

•

•

•
•

Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau bleek
dat tussen de 40 en de 45 procent van de Syrische vluchtelingen
psychische problemen ervaarde.
Slechts tussen de 8 tot 13 procent van hen hiervoor hulp krijgt.
Ongeveer 60 procent van de vluchtelingen via illegale mensensmokkel
het land binnenkomt.
Veel asielzoekers vaak van het ene naar het andere asielzoekerscentrum
worden overgeplaatst.
Het ondenkbaar is dat de omstandigheden waarin vluchtelingen naar
Nederland zijn gekomen niet leiden tot psychische problemen van welke
aard dan ook.
De geringe mate waarin psychische hulp nu wordt verstrekt aan
vluchtelingen onvoldoende toereikend is om hen te helpen met het
verwerken van trauma’s.
Het overplaatsen van asielzoekers van het ene naar het andere AZC leidt
tot verdere verslechtering van hun mentale gesteldheid.
voldoende psychische hulp voor asielzoekers een primair belang is in het
teken van mensenrechten en nu tekort schiet.

Spreekt uit dat

•

De psychische hulp geboden aan vluchtelingen in kwaliteit en kwantiteit
sterk uitgebreid dient te worden

Toelichting

•

Artikelen over, onder andere, cijfers over psychiatrische problemen en
de aard van dergelijke problemen.
https://www.ctpveldzicht.nl/asielzoekers/
https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/psychische-zorg-voorbewoners-azcs-is-ontoereikend
https://www.vn.nl/asielzoekers-minder-psychische-zorg/
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/te-weinig-vluchtelingenkrijgen-noodzakelijke-psychische-hulp~bced9259/
https://www.amnesty.nl/encyclopedie/mensensmokkel-enmensenhandel

•
•
•
•
•

PM04

Onafhankelijke godsdienstlessen op de Middelbare School

Indieners

Nina Saelmans, Joris Canoy, Stan van den Berg en Joris Bloemer, Laith Al Omari,
Robin Sangers, Gijs Toussaint, Jaël Kortekaas

Woordvoerder

Nina Saelmans

Constaterende
dat

•
•

Overwegende
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•

Onafhankelijke godsdienstlessen niet zijn opgenomen in het curriculum
van (de meeste) middelbare scholen in Nederland.
Er in Nederland weinig tot geen begrip is voor andermans religie, cultuur
of geloofsovertuiging.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of geloofsovertuiging

dat
•
•

van essentieel belang is voor een goede omgang met elkaar.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of geloofsovertuiging
vooroordelen voor andermans cultuur kan wegnemen.
Een goed begrip van andermans religie, cultuur of geloofsovertuiging
leidt tot een betere uitwerking van de multiculturele samenleving die in
Nederland centraal staat.

Spreekt uit dat

•

Onafhankelijke godsdienstlessen opgenomen zouden moeten worden
binnen het curriculum van de middelbare school.

Toelichting

•

Met ‘onafhankelijk’ wordt hier gewaarborgd dat de lessen ingevuld
worden op een manier waarbij geen enkele godsdienst een
voorkeurspositie geniet ten opzichte van een andere godsdienst. De
objectieve en feitelijke weergave van de godsdienst staat centraal en
dient ontdaan te worden van enkele uitspraken wat betreft
waardeoordelen.
Binnen het curriculum van de middelbare school wordt specifiek
gedoeld op de eerste drie jaar van de middelbare school.

•

PM05

Gratis ongesteld worden

Indieners

Nina Saelmans, Joris Cannoy, Stan van den Berg en Joris Bloemer, Tommy
Somer, Robin Sangers, Gijs Toussaint, Jaël Kortekaas, Jack den Heijer

Woordvoerder

Nina Saelmans

Constaterende
dat

•
•
•
•

Een vrouw gedurende haar leven gemiddeld zo’n 6000 euro uitgeeft aan
producten als maandverband en tampons.
De vrouw er immers niet zelf voor kiest om ongesteld te worden.
Anticonceptiemiddelen die het ongesteld worden uitstellen of geheel uit
laten blijven ook geld kosten.
Vrouwen die in armoede leven of geen geld hebben voor
menstruatieproducten tijdens hun menstruatie vaak niet naar school/
werk kunnen als gevolg hiervan.

Overwegende
dat

•
•
•

De JDU zich inzet voor gelijke kansen voor alle burgers.
Vrouwen niet achtergesteld mogen worden op basis van geslacht.
Menstrueren iets natuurlijks is niet en uitgebuit zou moeten worden
door commerciële bedrijven.

Spreekt uit dat

•

Tampons en maandverband opgenomen dienen te worden in het
basispakket.

Toelichting
PM06

Pls geef geld voor werk

Indieners

Jaël Kortekaas, Gijs Toussaint, Nina Saelmans, Joris Canoy

Woordvoerder

Jaël Kortekaas

Constaterende
dat

•
•
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De animo voor bestuursfuncties en medezeggenschapsfuncties voor
studenten sinds de invoering van het leenstelsel is afgenomen
Bovenstaande voornamelijk geldt voor studenten uit gezinnen met een

lagere sociaal-economische positie omdat zij vaak afhankelijk zijn van
een betaalde (bij)baan om rond te kunnen komen
•

Overwegende
dat

•

•

•

•
•

Een eerlijke urenvergoeding bestuurs- en medezeggenschapswerk
aantrekkelijker zal maken, in het bijzonder voor studenten die hier op dit
moment om financiële redenen van afzien
Studenten in het bijzonder behoefte hebben aan een proportionele
vergoeding voor medezeggenschaps- of bestuurswerk vanwege hun
gebrek aan (schuldenvrije) inkomsten uit andere bronnen
Representatie van studenten met verschillende achtergronden binnen
medezeggenschaps- en bestuursfuncties van groot belang is voor het
creëren van meer inclusiviteit binnen instellingen en organisaties
Bestuurs- en medezeggenschapswerk een geweldige kans is om
relevante (werk)ervaring op te doen en je in te zetten voor de
gemeenschap
Kansengelijkheid een belangrijk speerpunt is van de JD
De JD al een manifest van de Nationale Jeugdraad (NJR) heeft
ondertekend met de wens bestuurswerk gericht op jongeren in het
algemeen toegankelijker te maken

Spreekt uit dat

•

Er een eerlijke urenvergoeding moet komen voor medezeggenschaps- en
bestuursfuncties waarvoor studenten de voornaamste doelgroep zijn en
welke verbonden zijn aan (deels) door de overheid gefinancierde
instellingen en organisaties

Toelichting

•

Enkele bronnen over de afname van de animo voor bestuurs- en
medezeggenschapswerk sinds de invoering van het leenstelsel:
• https://www.njr.nl/nl/verhalen/bestuursverkenning/ (inclusief
het manifest ondertekend door onder andere de JD)
• https://studentenpolitiek.nl/trends-in-de-medezeggenschap-enuitdagingen-voor-de-komende-jaren/

PM07

Mode uit een concentratiekamp is zó 1943

Indieners

Gijs Toussaint, Laurens van den Tempel, Christiaan Verhoef, Nina Saelmans, Jack den
Heijer, Robin Sangers

Woordvoerder Gijs Toussaint
Constaterende
dat

•
•
•

In China honderdduizenden Oeigoeren in kampen worden opgesloten en daar
vaak dwangarbeid verrichten.
Ook kleding op de Nederlandse markt door middel van deze dwangarbeid is
geproduceerd.
Consumenten en bedrijven door de geheimhoudingsplicht van douane vaak
niet op de hoogte zijn van de precieze oorsprong van kleding.

Overwegende
dat

•

Het (ver)kopen van kleding die met behulp van de dwangarbeid van
Oeigoeren bijdraagt aan de mensenrechtenschendingen van China.

Spreekt uit
dat

•

Het ministerie van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking de
transparantie van douanegegevens moet vergroten om zo kleding gemaakt
met dwangarbeid van Oeigoeren van de Nederlandse markt te weren.
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Toelichting

•

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kaag-trapt-op-de-rem-in-destrijd-tegen-de-oeigoersedwangarbeid~b6463e3a/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.oneworld.nl/lezen/lifestyle/fair-fashion/bijna-alle-grotemodemerken-betrokken-bij-oeigoerse-dwangarbeid/
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5173180/oeigoerenwerkkampen-dwangarbeid-kledingindustrie

•
•

PM08

Studenten in het hoger onderwijs hebben ook baarmoeders

Indieners

Gijs Toussaint, Nina Saelmans, Laurens van den Tempel, Nikki Fredriksz, Jaël
Kortekaas, Robin Sangers

Woordvoerder

Gijs Toussaint

Constaterende
dat

•
•
•

Overwegende
dat

•

•
•

Spreekt uit dat

•

Er voor studenten in het hoger onderwijs momenteel geen wettelijk
geregeld zwangerschapsverlof bestaat.
MBO-studenten sinds dit jaar wel recht hebben op 16 weken
zwangerschapsverlof.
HBO- en WO-studenten wel degelijk zwanger kunnen worden.
In tegenstelling tot de bewering van minister Van Engelshoven, veel
HBO- en WO-studenten wel degelijk vaak te maken hebbenmet
aanwezigheidsplicht.
Daarnaast het bindend studieadvies en het leenstelsel ertoe kunnen
leiden dat zwangere studenten in een moeilijke situatie komen.
Huidige regelingen voor zwangere studenten in het HBO en WO vaak
onduidelijk en inconsequent zijn.
Het ministerie van OCW het zwangerschapsverlof van 16 weken ook
moet verstrekken aan HBO- en WO-studenten.

Toelichting

PM09

Tijd voor het Chinasium (1)

Indieners

Robin Sangers, Nina Saelmans. Gijs Toussaint, Jaël Kortekaas

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende
dat

•
•
•
•
•

Overwegende
dat

•
•
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Het Grieks en/of Latijn momenteel standaard onderdeel uitmaken van
het Nederlandse gymnasiumcurriculum
Zowel het Oud-Grieks als het Latijn als ‘dode talen’ worden
gekwalificeerd
China momenteel de grootste diplomatieke macht ter wereld is
China binnen afzienbare tijd de grootste politieke, economische en
militaire macht ter wereld zal zijn
Het Mandarijn het grootste aantal sprekers ter wereld heeft
Nederland op internationaal niveau in toenemende mate afhankelijk zal
zijn van China
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland een

•
•
•

Spreekt uit dat

•

uitzonderlijke en voordelige positie kunnen geven op het internationale
toneel
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland de
diplomatieke betrekkingen met China zullen bevorderen
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland de
handelssamenwerking zullen bevorderen
Kennis van Grieks/Latijn leuk is, maar niet noodzakelijk om mee te
kunnen draaien in de moderne wereld
Nederlandse gymnasia de vrijheid krijgen om het vak Chinees als
volwaardig alternatief op het Grieks/Latijn binnen het curriculum aan te
bieden

Toelichting
PM10

Tijd voor het Chinasium (2)

Indieners

Robin Sangers, Nina Saelmans. Gijs Toussaint, Jaël Kortekaas

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende
dat

•
•
•
•
•

Overwegende
dat

•
•

•
•
•

Spreekt uit dat
Toelichting
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•

Het Grieks en/of Latijn momenteel standaard onderdeel uitmaken van
het Nederlandse gymnasiumcurriculum
Zowel het Oud-Grieks als het Latijn als ‘dode talen’ worden
gekwalificeerd
China momenteel de grootste diplomatieke macht ter wereld is
China binnen afzienbare tijd de grootste politieke, economische en
militaire macht ter wereld zal zijn
Het Mandarijn het grootste aantal sprekers ter wereld heeft
Nederland op internationaal niveau in toenemende mate afhankelijk zal
zijn van China
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland een
uitzonderlijke en voordelige positie kunnen geven op het internationale
toneel
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland de
diplomatieke betrekkingen met China zullen bevorderen
Veel mensen met kennis van de Chinese taal en cultuur Nederland de
handelssamenwerking zullen bevorderen
Kennis van Grieks/Latijn leuk is, maar niet noodzakelijk om mee te
kunnen draaien in de moderne wereld
Het Chinees als vak (naast Grieks/Latijn) standaard op het Nederlandse
gymnasium moet worden aangeboden

PM11

Afschaffing overpeinsplicht abortus

Indieners

Robin Sangers, Nikki Fredriksz, Laurens van den Tempel, Gijs Toussaint

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende
dat

•
•
•

Overwegende
dat

•
•
•
•

Spreekt uit dat

•

Sinds 1981 de Wet afbreking zwangerschap (WAZ) van toepassing is;
Sinds 1984 een wettelijk verplichte bedenktijd van ten minste vijf dagen
na het eerste gesprek in een abortuskliniek is ingevoerd;
Jaarlijks duizenden Nederlandse vrouwen onbedoeld zwanger raken;
Het belangrijk is om klaar te staan voor vrouwen die ongewenst zwanger
raken;
Het over besluiten te gaan tot abortus een erg lastige en emotioneel
zware keuze is;
Iemand die eenmaal in een kliniek aanbeland is, zo snel mogelijk
geholpen moet worden;
Een bedenktijd leidt tot twijfelen, piekeren en peinzen en een vrouw op
deze wijze mogelijk weerhoudt van het maken van een voor haar de
beste keuze
De wettelijke bedenktijd van vijf dagen voor abortus wordt afgeschaft

Toelichting
PM12

Geef het kind ook een stem

Indieners

Robin Sangers, Nikki Fredriksz, Nina Saelmans, Gijs Toussaint, Laurens van den
Tempel, Jaël Kortekaas, Jack den Heijer

Woordvoerder

Robin Sangers

Constaterende
dat

•
•
•
•

Overwegende
dat

•
•
•

•
•

Spreekt uit dat
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•

Jaarlijks duizenden kinderen te maken krijgen met kindermishandeling;
Wettelijk is bepaald dat mishandelende ouders het recht houden om
hun kinderen te zien;
Het minderjarige kind als handelingsonbekwame in juridische zaken
geen stem heeft;
Jaarlijks veel kinderen tegen hun wil in een mishandelende ouder blijven
ontmoeten
De angsten van het kind voor de mishandelende ouder nog onvoldoende
serieus worden genomen;
Het recht van de ouder om zijn/haar kind te zien niet zwaarder mag
wegen dan de bescherming tegen kindermishandeling;
Het vasthouden aan het recht van de mishandelende ouder om het kind
te zien soms volledig voorbij de aard van de situatie en de emotionele
noden van het kind kan gaan;
Een verplichte ontmoeting tussen mishandelende ouder en kind kan
uitpakken als een vorm van emotioneel geweld;
Blijvende confrontatie met een mishandelende ouder kan leiden tot
toenemende psychologische schade bij het kind
Rechters in kindermishandelingszaken wettelijk worden verplicht om de
rechten en emotionele noden van het kind voldoende in acht te nemen
bij het doen van een uitspraak

Amendementen AR

AMAR01

De bezem door het AR

Indieners

Gijs Toussaint, Nyna Visser, Michiel Lemmers

Onderwerp

Bijwerken AR

Betreft:

Artikel 10 lid 3 AR

Schrap:

Zoals beschreven in artikel 2 lid 4 van Bijlage F: “Over politieke voorstellen” van het
HR is een amendement een voorstel tot wijziging of schrappen van een bestaande
alinea in het politiek programma of een resolutie, dan wel een toevoeging daarop.

Vervang
door:

Amendementen, zoals bedoeld in artikel 16 lid 1 HR, kunnen worden ingediend op
AAV voorstellen, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel.

Toelichting

Politieke voorstellen, en de genoemde bijlage, staan niet meer in het HR. Met deze
wijziging maken door middel van een verwijzing naar het HR duidelijk wat
amendementen zijn en met de andere verwijzingen maken we duidelijk waarop ze
ingediend kunnen worden.

AMAR02

Bye Bye Bijlage

Indieners

Gijs Toussaint, Nyna Visser, Michiel Lemmers

Onderwerp Bijwerken AR
Betreft:

Artikel 10 lid 6 AR

Schrap:

Zoals beschreven in artikel 1 lid 1 van Bijlage G: “Organisatorische voorstellen” van het
HR is een organisatorisch amendement een voorstel tot wijziging van een
congresvoorstel, anders dan een resolutie. De voorstellen waarvoor het indienen van
een organisatorisch amendement open staat worden opgesomd in lid 1 van dit artikel.

Toelichting

Deze bijlage staat niet meer in het HR. Met de aanpassing van artikel 10 lid 3 is het
probleem van organisatorische amendementen al opgelost door daar duidelijk te
maken op welke voorstellen een amendement kan worden ingediend.
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AMAR03

Dat systeem gebruiken we niet meer

Indieners

Gijs Toussaint, Nyna Visser, Michiel Lemmers

Onderwerp

Bijwerken AR

Betreft:

Artikel 10 lid 10 AR

Schrap:

...van het congresvoorstelsysteem dat te raadplegen is via
https://congresutrecht.jongedemocraten.nl/...

Vervang
door:

...van een voorstelformulier dat door het afdelingsbestuur beschikbaar wordt
gemaakt...

Toelichting

Dit congresvoorstelsysteem wordt door de JDU niet meer gebruikt.

AMAR04

Deze wijziging is mede mogelijk gemaakt door niemand

Indieners

Gijs Toussaint, Nyna Visser, Michiel Lemmers

Onderwerp Bijwerken AR
Betreft:

Artikel 15 AR

Schrap:

1. Sponsorgelden opgehaald door de Afdeling moeten in lijn zijn met Bijlage H:
“Sponsorreglement” van het HR, de Statuten, het HR en het sponsorbeleid van het LB.
2. Acquisitie van sponsoren door de Afdeling dient van tevoren afgestemd te worden
met het landelijke acquisitieteam.

Toelichting

Er wordt bij de JDU geen gebruik meer gemaakt van sponsoren. Daarnaast worden
sponsoren ook niet meer in het HR genoemd. Dit artikel is dus irrelevant geworden.
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