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Agenda
19:50:20:00
I Inloop
1 Inloop en controle lidmaatschap
20:00
II Opening
2 Openingswoord door de afdelingsvoorzitter
3 Benoemen technische voorzitter en stem- en notulencommissie
4 Vaststellen agenda
5 Goedkeuren notulen
20:10-20:40
III Verantwoording bestuur & Presentatie beleidsplan
6 Verantwoording
7 Presentatie Beleidsplan
8 Vragen aan het bestuur en goedkeuring
20:40-21:10
IV Financieel blok
9 Presentatie & toelichting begroting, presentatie jaarrekening
10 Verklaring KasCo, vragen en stemmen
21:10-21:20
Pauze
21:20-21:30
V Verkiezingsblok
11 Presentatie kandidaten & vragen
12 Stembus open
21:30-22:00
VI Organisatorisch & Politiek blok
13 Goedkeuring technische wijzigingen AR
14 Behandeling en stemmen organisatorische inhoud
15 Behandeling en stemmen politieke amendementen RPP
16 Behandeling en stemmen politieke moties
22:00-22:10
VII Afsluiting
17 Dank SNC en TV
18 Afsluiting
22:10 - …
Borrel
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Verantwoording bestuur
Voorzitter – Hiba Jahouh
Lieve leden,
Het is al weer een half jaar geleden dat wij verkozen zijn. Ik moet eerlijk
bekennen dat ik mijn bestuurjaar wat onzeker inging door hoe de
verkiezingen zijn verlopen. Het was dan ook best lastig om te wennen aan
de functie die ik na de (eerste) verkiezingsuitslag achter me had gelaten.
Toch wilde ik doorgaan, omdat ik nog niet klaar was met de JD
Rotterdam. En ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. Ik mag samenwerken
met de leukste bestuur; kan mezelf als voorzitter en politica ontwikkelen
en voel trots als ik zie hoeveel plezier leden uit de JD halen. Natuurlijk is
niet alles gegaan zoals ik gehoopt had. Ik had graag mijn bestuur en de leden graag meer fysiek
gezien. Maar wat niet is, kan nog komen.
In het afgelopen half jaar hebben we voor en achter de schermen hard gewerkt. Als voorzitter ben je
natuurlijk voornamelijk achter de schermen bezig met je bestuur en day-to-day taken. Voordat ik het
doorhad, was ik eigenlijk alleen nog maar bezig met mijn dagtaken. Gelukkig heeft mijn bestuur me
daarop geattendeerd. Naar aanleiding hiervan hebben we allemaal onze persoonlijke doelen
geëvalueerd en indien nodig, herschreven. Een van mijn doelen was om zelf meer betrokken te zijn
met politieke output. Om daar gelijk een actie aan te verbinden heb ik een artikel geschreven dat
gepubliceerd is in het NRC over het Schiekadeblok in Rotterdam. Ik heb nog veel meer doelen en
ideeën voor het komend half jaar, dus je zult mij ook veel meer zien. Ik ben tevreden over het
afgelopen half jaar, maar ik denk dat we nog meer gaan knallen in 2021!
Tot de AAV!
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Secretaris – Richard Korpel
Mensen vergelijken zichzelf vaak met een diesel om aan te duiden dat ze
even op gang moeten komen, maar eenmaal op stoom maar blijven gaan.
Ook in dit geval geen ongepaste metafoor, al dan niet omdat ik door
corona net als de meeste diesels effectief Rotterdam niet meer inkom. Het
is daarnaast treffend in de zin dat ik de eerste maanden nog even mijn
draai moest vinden, vooral digitaal. Het steekt dat ik de nieuwsbrief van
september nog niet heb kunnen maken door technische problemen -en
laksheid van mij om die vroegtijdig aan te pakken. Inmiddels haal ik echter
veel voldoening uit de nieuwsbrief, en het stelt me tevreden dat de melige
tekstuele uitschieters niet tot een exodus aan uitschrijvers heeft geleid.
De nieuwe pagina op de website is al flink uitgebouwd, maar biedt nog ruimte voor verbetering. Denk
bijvoorbeeld aan het plaatsen van meer nieuws en het geven van meer informatie over de commissies
en vacatures. Idealiter wordt het voor leden echt een one-stop-shop waar ze alle informatie kunnen
vinden die ze nodig hebben voor een leuk en actief lidmaatschap. Ik heb de indruk dat de nieuwe
pagina momenteel nog geen vanzelfsprekende bron van informatie is voor leden. Begrijpelijk, gezien
de prevalentie van social media als Instagram, Facebook en Whatsapp, maar die zichtbaarheid kan
beter. Überhaupt is het zaak om de digitale aanwezigheid van de JDR uit te bouwen, nu de fysieke
omgeving der dingen ons even in de steek laat.
Intern probeer ik naast mijn eigen taken veel zaken op te pakken die in het midden vallen, om zo de
rest van het bestuur te verlichten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beantwoorden van mailtjes, het
maken van een ledenenquête, invallen bij een fractievergadering of het oppakken van de portefeuille
internationaal. Wat betreft dat laatste heeft corona de motivatie alsook de noodzaak voor inzet wel
gedempt. De vooruitzichten voor komend jaar laten echter een scenario open waarin een twinning kan
worden gerealiseerd, en als gedeelde portefeuillehouder moet ik me daar zeker op voorbereiden.
Ik betrad mijn termijn als secretaris zonder concrete ideeën over het verbeteren van mijn functie, en
ben daarom verheugd dat deze tijdens de invulling wél naar boven kwamen. Eigenlijk dus meer een
Vind-ietsel dan een Vin Diesel. Voor deze AAV wil ik het AR op meerdere manieren opfrissen. Deze
staan verderop in dit congresboek. Onder de streep kijk ik terug op een redelijk geslaagde
bestuursperiode tot nu toe, met des te meer potentie voor 2021. Letterlijk vliegen kan nu even niet,
des te meer lucht om dat figuurlijk te doen.
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Penningmeester – Dick van Tongeren
Het eerste deel van het afgelopen jaar is me redelijk goed bevallen. De
taken die bij het penningmeesterschap horen waren goed te doen, al
kostte het aan het begin van het jaar wat tijd om aan de programma´s te
wennen. Ook was het opstellen van een begroting net wat meer tijd en
energie dan ik van tevoren had gedacht.
Aan het begin van het jaar duurde het even voordat ik systematisch aan
mijn penningmeester taken ging zitten en ik merkte dat er weinig
motivatie was. Dit kwam voornamelijk doordat ik vorige jaren niet echt
actief was bij de JD en daarom had ik veel zin in de fysieke activiteiten
Naarmate het halfjaar vorderde werd dit pessimisme minder, ik heb
goede discussie gehad, aan leuke activiteiten meegedaan en de rest van het bestuur beter leren
kennen. Hierdoor was ik gemotiveerder om me in te zetten voor de JD en ben ik steeds beter mijn
taken gaan uitvoeren. In het begin van het jaar heb ik ook veel gehad aan de Kasco, die alle vragen die
ik had hebben kunnen beantwoorden.
Bij de begroting kwam iets meer werk kijken dan ik had verwacht, vooral omdat ik een lichte handicap
had vanwege mijn onbekendheid met veel JD begrippen. Maar nadat de overige bestuursleden ernaar
hebben gekeken en er nog wat laatste correcties zijn doorgevoerd heb ik vertrouwen dat de JD
Rotterdam 2021 nog wel doorkomt.
Ik voorzie dat ik het iets drukker ga krijgen de rest van het jaar, omdat er waarschijnlijk weer fysieke
activiteiten gaan plaatsvinden maar dat is geen probleem. Ik heb wel zin om dezelfde discussies over
feminisme, vergroening en de economie in persoon te hebben.
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Bestuurslid politiek – Paul Verbraak
Na een half jaar Bestuur Jahouh is het voor de AAV het moment om de
balans op te maken. In het Bestuursplan is een doelstelling geschetst van
vijf politieke uitingen in het hele jaar. Dit aantal is bepaald door 1x in de 2
maanden een uiting te in te dienen, met uitzondering van de
zomermaanden.
Met betrekking tot deze Politieke uitingen, die kunnen variëren van een
opiniestuk tot een radio-interview, van de afdeling Rotterdam is er sinds de
zomer één uiting geweest: een opiniestuk in de Rotterdam-bijlage van de
NRC. In dit opiniestuk over het Schiekadeblok roepen de Jonge
Democraten op tot het bouwen van een poppodium als aanjager van het
culturele centrum van Rotterdam. Daarnaast is onze voorzitter Hiba, samen met de voorzitter van
Leiden-Haaglanden, in de nieuwsbrief van D66 Zuid-Holland geïnterviewd over de Jongerenraad. Dit
interview schaar ik overigens niet onder een politieke uiting. Een snelle rekenaar ziet dan dat het aantal
uitingen achter loopt met de doelstelling. Echter kan ik verzekeren dat we veel op de planning hebben
staan.
Zo organiseren we samen met de afdeling Leiden-Haaglanden een ludieke actie om het
initiatiefvoorstel van Statenlid Laura Neijenhuis (invoering van de Jongerenraad voor de provincie
Zuid-Holland) onder de aandacht te brengen. Vervolgens bekijken we of het Schiekadeblok nog een
vervolg uiting nodig heeft. Ook schrijven we met de fractie van D66 Rotterdam schriftelijke vragen in
de gemeenteraad over de stand van zaken van de huizenmarkt in Rotterdam en staan dit op het
goede moment bij met een opiniestuk. Tot slot willen we een uiting organiseren die het etnisch
profileren in combinatie met preventief fouilleren aan de kaak stelt. Dus al met al: The rest is yet to
come.
Naast de eerder genoemde uitingen, zijn we ook politiek betrokken bij onze moederpartij. Zo schuiven
we elke week aan bij niet alleen de D66-fractie van gemeenteraad van Rotterdam, maar ook op
onregelmatige basis bij de D66-fractie van de Staten van Zuid-Holland. Daarnaast zijn we betrokken bij
de afdelingen in de steden rondom Rotterdam. Zo houden we onze banden met de moederpartij op
meerdere vlakken warm. Al met al moeten we ook niet vergeten dat het over een paar maanden
verkiezingen zijn. Hiervoor vaardigen we een JD’er af voor één van de dialoogsessies van D66 ten
behoeve van de campagne van TK2021.
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Bestuurslid promotie – Jonah van Lotringen
We zijn een half jaar bezig en ik ben tevreden met hoe we op gang zijn
gekomen. Elke week zijn er interessante en altijd gezellige activiteiten, en
daarachter schuilt een goedlopend team. In dat team ben ik
verantwoordelijk voor de promotie. Ik houd de leden op de hoogte van
activiteiten en andere ontwikkelingen via Whatsapp, Facebook en
Instagram. Daarnaast regel ik ook de externe profilering van de afdeling
op die laatste twee media. Ik zal hier de interessantste bezigheden van
het afgelopen halfjaar toelichten.
Een leuke opener is dat onze bestuursfoto’s op Instagram relatief hoog
scoorden qua likes. De meeste gelikete foto is nu onze bestuursfoto,
gevolgd door onze individuele bestuursfoto’s. Op Instagram en Facebook
staan sinds kort ook interviews met de Rotterdamse kandidaten voor de tweede kamer, dit is een
voorproefje voor verschillende rubrieken die we op Instagram willen gaan uitproberen om het account
aantrekkelijk te maken voor jongeren.
Zoals de andere afdelingen zijn we begonnen met betaalde promotie op Facebook. Wij hebben de
activiteit over Wit-Rusland en de activiteit over coronazorg in vluchtelingenkamp betaald verspreid op
Facebook. Deze betaalde promotie lijkt weinig op te hebben geleverd, de les die ik daaruit heb
getrokken is dat het promoten van evenementen niet interessant is, tenzij het wellicht gaat om een
activiteit specifiek gericht op potentieel geïnteresseerde leden. Bij verdere betaalde promotie wil ik me
ook meer gaan richten op Instagram, zo loopt er voor de maand december een betaalde advertentie
op Instagram met het doel potentiële leden te werven. LinkedIn wilde ik gaan gebruiken om onze
afdeling interessant te maken voor de meer ‘professionele’ types die op een andere manier kijken naar
wat wij betekenen. Dat is voorlopig begonnen door hier bijvoorbeeld de opiniestukken te plaatsen,
zoals Hiba’s artikel over het Schiekadeblok.
Verder was ik dit jaar ingedoken met het doel om ook buiten Rotterdam jongeren aan te spreken, ik
ben daarvoor aangeschoven bij een fractievergadering van D66 Gouda. Dat had weinig waarde, tot het
over de campagne ging. Als het goed is hebben wij daar straks misschien een groep jongeren die
verbonden zijn aan D66 waarmee een jongerencampagne in Gouda kunnen voeren. Hiervoor houd ik
D66 Gouda in de gaten. Ik zou dit idee ook door willen zetten naar afdelingen als bijvoorbeeld
Schiedam en Capelle.
Met de werkgroep buitenlandse zaken heb ik een avond georganiseerd over de onrust in Wit-Rusland,
en daarnaast heb ik onze spelletjesavond van oktober georganiseerd. Ook volgend jaar hoop ik weer
wat activiteiten te organiseren.
Ondanks het onweersbuitje corona dat ons bestuursjaar natregende heb ik het enorm naar m’n zin
gehad het afgelopen halfjaar. Als ik het komende halfjaar weer aan de slag mag zal ik net zo
gemotiveerd werken aan een sterke social media aanwezigheid en zal ik ongetwijfeld veel plezier
hebben in het proces samen met dit mooie bestuur, corona of geen corona.
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Bestuurslid organisatie – Lotte Peijs
Na een half jaar is het tijd om een blik terug te werpen op de afgelopen
periode. Als bestuurslid organisatie is één van mijn taken ervoor te zorgen
dat er elke week een activiteit plaatsvindt. Dit is gelukt, mede met dank
aan mijn bestuursleden. De activiteiten die hebben plaatsgevonden waren
in een breed scala aan onderwerpen. De tweede coronagolf heeft ervoor
gezorgd dat bijna alle activiteiten online hebben plaats moeten vinden.
Ledenbinding wanneer activiteiten online zijn is een uitdaging gebleken
waar nog veel ruimte zit voor verbetering.
Vooruitblikkend op de komende maanden wil ik (en het bestuur) deze
uitdaging aangaan. De leden van de afdeling raadplegen over welke
activiteiten zij echt willen zien. De komende maanden zal er ook veel
samenwerking gezocht worden met andere afdelingen van de JD en de werkgroepen. Activiteiten
zullen we meer samen gaan organiseren. Fysiek kunnen we elkaar niet zien maar zo blijven we toch
verbonden met elkaar.
Voor de komende maanden hoop ik dat activiteiten weer (deels) fysiek georganiseerd kunnen worden
en hier wil ik me voor inzetten wanneer de maatregelen het toelaten.
Als doel ook: een fysieke gezelligheidsactiviteit neerzetten voor JD Rotterdam.
De komende tijd wil ik mij verder focussen op het maken van het congres-bid. Dit om te zorgen dat
mocht corona het toelaten we een Rotterdams congres wordt. Want zoals de titel van ons
bestuursplan zegt “Losers winnen niet”.
Samenwerken met andere PJO’s heeft het afgelopen half jaar geen prioriteit gehad. Hierin wil ik in het
komende half jaar verandering in brengen en hier ook focus op leggen. Als laatste punt wil me nog
gaan focussen op het organiseren van een twinning. Dat is het afgelopen halfjaar nog wat
achtergebleven.
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Bestuurslid Algemene zaken – Mathijs Kramer
Alweer een half jaar bestuur, de tijd gaat sneller dan je denkt. Of
misschien is onze perceptie van tijd door de huidige omstandigheden uit
het lood geslagen omdat we losgerukt zijn van waar we als mensen
houvast aan hebben. De voortdurende situatie (strengere maatregelen)
zijn niet onverwacht, maar natuurlijk niet waar ik en de rest van het
bestuur op hoopten. Ik mis het persoonlijke contact met de leden, des te
meer als bestuurslid met de portefeuille scholing en vorming.
Ledenwerving en ledenbinding is voor mij van groot belang in deze
functie. Na een wat moeizame start vanwege corona en de AVG staan we
betreft het binden van nieuwe leden beter voor. We worden door landelijk
geattendeerd op nieuwe leden die via hun binnenkomen en bieden deze
nieuwe leden een persoonlijk gesprek aan over de mogelijkheden bij de
JD. Tegelijkertijd kunnen we nog stappen zetten om de aanwas aan te moedigen. Daarom willen we
betaalde advertenties plaatsen om de ledenwerving aan te wakkeren.
Aan de andere kant zien we dat digitale activiteiten steeds minder goed bezocht worden. Dit is naar
mijn idee het gevolg van het virtuele format. Men zit nu al de hele dag thuis achter de computer en
dan is nog eens twee uur inhoudelijk bezig zijn achter je laptop waarschijnlijk niet het meest
aantrekkelijke. En digitale borrels zijn leuk, maar uiteindelijk een slap aftreksel van echte contacten met
echte mensen. Ik vraag me af wat Baudrillard er over te zeggen zou hebben.
Wat betreft de campagne heb ik uiteindelijk voortvarend aan de slag kunnen gaan. Na wat oponthoud
hebben we een groepje enthousiaste JD’ers gevonden om de kar te trekken in het campagneteam.
Persoonlijk heb ik contact opgenomen met elke D66 afdeling die onder ons valt om alvast plannen
voor de campagne door te spreken en daar informatie verzamelt over wat er speelt onder jongeren
buiten de gemeente Rotterdam.
Op het gebied van scholing en vorming hoop ik de komende tijd meer te kunnen doen. De JD biedt
veel mogelijkheden voor trainingen en ik ben natuurlijk altijd persoonlijk bereikbaar als je zelf ideeën
hebt of je een plek zoekt in de JD om jezelf verder te ontwikkelen.
Kortom, een enerverend half jaar met waardoor ik gepokt en gemazeld het komende half jaar in kan
gaan, waar ik heel veel zin in heb!
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Financieel blok – Presentatie begroting
Penningmeester – Dick van Tongeren

Toelichting Begroting 2021
Onderaan staan de kolommenbalansen van de inkomsten- en uitgaven kant van de begroting 2021.
De eerste kolom betreft de begrote hoeveelheid geld voor een bepaalde post. De tweede kolom geeft
het absolute verschil ten opzichte van dezelfde post vorig jaar. De laatste kolom geeft het relatieve
verschil tussen de betreffende post en dezelfde post het jaar ervoor. De laatste twee kolommen
moeten met een korrel zout worden genomen. Dit jaar is vanuit landelijk besloten dat alle begrotingen
dezelfde posten behoren te gebruiken. Voor 2021 is dat gedaan, maar de begroting van afgelopen jaar
past niet altijd goed onder de nieuwe kopjes en dus is één-op-éénvergelijking niet gepast.

Inkomsten
Vast deel afdracht
Dit betreft het vaste deel wat bijgedragen wordt vanuit het landelijke bestuur.
Variabel deel afdracht
Dit is verhoogt vanwege de extra leden die we krijgen vanwege het toevoegen van de provincie
Zeeland aan de afdeling.
Bestuursweekend Prosu
Deze is door het landelijk bestuur verhoogd van maximaal 500 naar 600 euro. We willen het gehele
bedrag gebruiken om de binding tussen bestuursleden en training tijdens het bestuursweekend te
faciliteren.
Twinning Prosu
Dit is de subsidie die we vanuit landelijk krijgen voor het organiseren van twinning, dit zal
waarschijnlijk tegen het einde van 2021 mogelijk zijn te organiseren.
Zomeroffensief Prosu
Tijdens het zomeroffensief vind er grootschalige ledenwerving plaats en deze Prosu zal helpen dit tot
een succes te maken.
Externe Fondsen D66
Vanwege de verkiezingen zullen we veel samenwerken met D66, daarom verwachten we financiële
ondersteuning vanuit de lokale D66 afdeling.
Deelnemersbijdragen Twinning
Dit is het bedrag dat deelnemers aan de twinning zelf zullen moeten bijdragen.
Deelnemersbijdragen BBQ
Deze is gesteld op 5 euro per persoon, om het toegankelijk te houden voor iedereen maar de
vereniging niet onnodig te belasten voor de kosten van de BBQ.
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Deelnemersbijdragen Diner
Deze is vastgesteld op 10 euro per persoon, omdat het hier gaat om een duurdere aangelegenheid
dan de BBQ.

Inkomsten
Omschrijving
Afdracht Landelijk Bestuur
Vast deel afdracht
Variabel deel afdracht
Projectsubsidies
Bestuursweekend
Twinning (ProSu)
Symposium
Zomeroffensief
Overige ProSu's
Externe fondsen
D66
Lokale PJO samenwerking
Deelnemersbijdragen
Twinning (bijdrage)
BBQ
Diner
Overige deelnemersbijdragen
Overige inkomsten

Totaal:
Uitgaven

2021
Begroting
€ 2.450,00
€ 1.450,00
€ 1.000,00
€ 2.300,00
€ 600,00
€ 1.200,00

€ 75,00
-€ 402,00
€ 477,00
€ 1.500,00
€ 100,00
€ 1.200,00

€ 200,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00

-€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 1.570,00
€ 1.200,00
€ 120,00
€ 250,00

€ 1.570,00
€ 1.200,00
€ 120,00
€ 250,00

€ 6.420,00

€ 6.419,17

Verschil

%
103%
78%
191%
288%
120%

67%

Rekeningkosten
Deze betreffen de kosten van het Rabo account van de vereniging. Deze is enigszins omhoog
bijgesteld ten opzichte van vorige jaren.
Bestuursweekend
Dit betaalt voor de accommodatie, training en de boodschappen tijdens de 2 bestuursweekenden elk
jaar.
Bestuursbedankjes
Deze zijn om het bestuur aan het eind van het jaar te bedanken, dit is gesteld op 10 euro per
bestuurslid.
Promotiemateriaal
Deze post is bedoeld voor het aanschaffen van posters, flyers en dergelijke om de promotie van de
vereniging te bevorderen.
Online Promotie
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In 2021 zullen in ieder geval een gedeelte van het jaar beperkt zijn in de fysieke promotie die mogelijk
is. Deze post is er om te helpen met het online promoten via facebook, Instagram en andere online
platforms.
Promotie Zomeroffensief
Om leden te trekken tijdens het zomeroffensief willen we ook geld reserveren voor de promotie
hiervan.
Promotie Campagnes
Dit geld is specifiek bedoelt voor de promotie van de tweede Kamerverkiezingen.
Ludieke Acties
In vorige jaren hebben we gezien dat ludieke acties een goede manier zijn om de zichtbaarheid van de
JD te vergroten en met dit geld willen wij eventuele creatieve ideeën helpen mogelijk te maken indien
hier geld voor nodig is.
Zaalhuur (incl. Zoom)
Een jaar lang een zoom maandabonnement kost ongeveer 200 euro. Verder verwachten we dit jaar
nog fysieke activiteiten te kunnen organiseren maar dat dat pas richting het einde van het jaar
mogelijk is. Daarom houden we met dit budget rekening met 200 euro zoomkosten + 10 keer 80 euro
locatiehuur. Hiermee houden we rekening met het feit dat de locaties waarschijnlijk groter moeten zijn
als de 1,5 meter regel nog in stand blijft.
Sprekerskosten
De sprekers zullen een presentje toegestuurd krijgen als dank voor de tijd en moeite die zij steken in
de activiteiten.
Bitterballenbudget
Dit is geld dat kan worden uitgegeven aan bitterballen tijdens sociale activiteiten. We willen dit geld
gebruiken om leden naar fysieke activiteiten te lokken als dit weer is toegestaan. Dit is specifiek
bedoelt om leden die nog nooit bij fysieke activiteiten zijn geweest te activeren.
Gezelligheidsactiviteiten
Dit geld is bedoeld voor activiteiten die niet een educatieve of politieke functie hebben.
Twinning
Dit geld is voor twinning, de uitwisseling met andere PJO´s in het buitenland. Dit wordt bekostigd met
de eigen bijdrage van de deelnemers en de Prosu vanuit landelijk. Dit geld zal de reiskosten en
overnachtingskosten bekostigen.
BBQ
Dit geld zal de BBQ betalen. De post bestaat uit 5 euro per persoon eigen bijdrage en 5 euro per
persoon vanuit de vereniging. We gaan uit van 24 deelnemers, wat in lijn is met het aantal aanwezigen
tijdens vorige jaren.
Diner
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Dit geld zal het diner bekostigen. De post bestaat uit 10 euro per persoon eigen bijdrage en 5 euro per
persoon vanuit de vereniging. Voor het diner gaan we uit van 25 deelnemers.
Bedankmoment
Deze post is bedoelt om de leden te bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de vereniging en
voor de externe leden die geholpen hebben bij de AAV.
Overige Kosten
Deze is gesteld op minimaal 4% van het totale budget.

Uitgaven

2021

Omschrijving
Algemeen
Rekeningkosten
Bestuursweekend
Bestuursbedankjes
Regiocommissies
Overige Bestuurskosten
Promotie
Promomateriaal
Online Promotie
Promotie Zomeroffensief
Promotie Campagnes
Ludieke acties
Overige Promotie
Activiteiten
Zaalhuur (incl. Zoom)
Sprekerskosten (drank + dank)
Bitterballenbudget
Gezelligheidsactiviteiten
Overige activiteiten
Evenementen
Symposium
Scholing van leden
Samenwerkingsactiviteiten
Twinning
BBQ
Introductieactiviteiten
Diner
Bedankmoment
Lustrum
Overige
Overige kosten
Onvoorzien
Afroming einde jaar

Totaal:

Begroting
€ 830,00
€ 160,00
€ 600,00
€ 70,00

Verschil

-€ 205,00
€ 35,00
€ 100,00
€ 70,00

%
75%
128%
120%

€ 800,00
€ 100,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 100,00

-€ 450,00
€ 100,00
€ 200,00
-€ 100,00
€ 150,00

67%
400%

€ 1.400,00
€ 1.000,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 100,00

€ 300,00
€ 0,00
-€ 100,00
-€ 50,00

121%
100%
67%
67%

-€ 50,00
-€
2.865,00
€ 3.065,00

€ 2.400,00
€ 240,00

44%

0%
7%

€ 375,00
€ 50,00

€ 2.400,00
€ 240,00
-€ 50,00
€ 225,00
€ 50,00

€ 325,00

-€ 225,00

31%

€ 325,00

€ 225,00

325%

0%
250%

€ 6.420,00 -€ 3.445,00
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Verkiezingsblok
Kandidaat Bestuurslid Promotie – Jonah Van Lotringen
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Jonah
van Lotringen
Rotterdam
20-9-2000

Beoogde functie
Beoogde periode

Bestuurslid promotie
Een half jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Stagiair communicatie D66 Rotterdam
Lid campagneteam D66 Zuid-Holland voor de PS19 verkiezingen (teamlid activiteiten)
Eerdere/huidige functies binnen de JD
Bestuurslid promotie & vicevoorzitter Rotterdam
Secretaris & vicevoorzitter Rotterdam
(vice)voorzitter SNC ALV 85, 87
Lid WG BuZa, WG filosofie, team NA, commissie Rotterdam
Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
JD & D66 sinds 1 mei 2017

Motivatie (maximaal 350 woorden)
Het afgelopen halfjaar ben ik met veel plezier in de functie van bestuurslid promotie gegroeid! Het
komende halfjaar zou ik graag doorgaan in deze functie, en met dit bestuur. Er leven binnen het
bestuur veel ideeën voor ludieke promotie waar ik graag vorm aan zou willen geven. Mijn
belangrijkste speerpunt voor het komend halfjaar is om vanuit onze afdeling een campagnevideo
voor de TK te maken en die betaald te adverteren in de regio. Ik hoop jullie weer te zien op de AAV
en ik heb zin in het komende halfjaar!
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Kandidaat Kascommissie – Liam Gravendeel
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Liam
Gravendeel
Rotterdam
16 maart 1994

Beoogde functie
Beoogde periode

Lid Kascontrolecommissie
2021

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Diverse functies bekleed binnen Audit afdelingen accountantskantoren.
Ambassadeur Mazars Foundation (non-profit tak gelieerd aan Mazars voor organiseren activiteiten
in het kader van maatschappelijke betrokkenheid door medewerkers).

Eerdere/huidige functies binnen de JD
N/A

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
N/A

Motivatie (maximaal 350 woorden)
Ik heb mijzelf zeer recentelijk pas aangemeld als lid van de JD (Rotterdam), dus een korte introductie
lijkt mij op zijn plek. Mijn naam is Liam Gravendeel, 26 jaar oud en ik woon in Crooswijk. Ik ben
werkzaam als accountant bij Mazars en momenteel bezig met mijn post-doctorale opleiding tot
registeraccountant.
Voor mijzelf zie ik de kascommissie als een mooie mogelijkheid om de JD op een voor mij
vertrouwde manier te leren kennen. Ik zou graag actief lid willen worden en gezien mijn achtergrond
past deze functie daar goed bij.
Voor het bestuur bied ik een bak ervaring in het uitvoeren van onafhankelijke controles van een
breed scala aan organisaties, waaronder diverse non-profit instellingen (denk aan Amnesty
International & Clingendael Institute) aan. Verder zie ik kansen in het meedenken over het
verbeteren van het controleproces, onder andere op het gebied van functiescheidingen,
procesoptimalisatie en digitalisering.
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Organisatorisch blok
Technische wijzigingen AR
In samenspraak met andere afdelingen en de landelijk secretaris is ervoor gekozen bepaalde ARwijzigingen van meer technische aard niet als motie in te dienen, maar als technische wijzigingen. Over
het geheel van deze wijzigingen wordt per acclamatie gestemd op de AAV. Bezwaar over één of
meerdere van deze wijzigingen kan daar dan ook aangedragen worden, waarop alsnog een stemming
zal volgen.
1.

Toevoegen contactinformatie
Aangezien de secretaris de komende jaren hetzelfde mailadres zal hebben
(secretaris.rotterdam@jongedemocraten.nl) is het nuttig dit te vermelden op de voorpagina.
Dit naar voorbeeld van de AR van Arnhem-Nijmegen. De volledige formulering op de
voorpagina is ‘’Vragen over het Afdelingsreglement kunnen worden gesteld aan de Secretaris
via secretaris.rotterdam@jongedemocraten.nl)’’. De plaatsing is onderaan de voorpagina.
2. Taalkundige correcties
1. Hoofdletter in het woord ‘’Drie’’ verwijderen (Hoofdstuk II, artikel vier, lid drie)
2. Toevoegen hoofdletters bij ‘’algemene afdelingsvergadering’’ (Hoofdstuk II, artikel twee, lid
twee)
3. Vervangen ‘’De vergaderorde kan door de Algemene Afdelingsvergadering gewijzigd
worden door middel van een motie van orde, die door ieder stemgerechtigd lid op ieder
moment gedurende de vergadering’’ Door ‘’De vergaderorde kan door de Algemene
Afdelingsvergadering gewijzigd worden door middel van een motie van orde, die door ieder
stemgerechtigd lid op ieder moment gedurende de vergadering ingediend kan worden’’.
4. Toevoegen spatie bij ‘’(Actuele)Politieke Moties’’ (Hoofdstuk II, artikel drie, lid 4a.)
5. Toevoegen spatie bij ‘’ineen’’ (Hoofdstuk III, artikel zes, lid twee)
6. Het consequent vervangen van de gedateerde term ‘’Secretaris Politiek’’ naar ‘’Bestuurslid
Politiek’’ (Van toepassing in Hoofdstuk IV, artikel 9 in de leden 1 t/m 5)
7. Het vervangen van de gedateerde term ‘’Algemeen Secretaris’’ naar ‘’Secretaris’’ (Van
toepassing in Hoofdstuk II, artikel vier, lid drie)
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AR-wijziging 01 – You’ll never walk alone
Titel HR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft

You’ll never walk alone
Hiba Jahouh
Hiba Jahouh
Raad van Advies (toevoeging hoofdstuk IV, artikel 11)

Voeg toe
1. Het Afdelingsbestuur benoemt een Raad van Advies
2. De Raad van Advies:
a. geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het Afdelingsbestuur.
b. is sparringpartner voor het Afdelingsbestuur.
c. komt jaarlijks minimaal twee keer bijeen met het Afdelingsbestuur
3. De Raad van Advies bestaat uit minstens twee leden van de vereniging.
4. Leden van de Raad van Advies worden gezocht en benoemd door het Afdelingsbestuur en
gepresenteerd op de AAV.
5. Leden van de Raad van Advies worden aangesteld voor de periode van één jaar.
6. Lidmaatschap van de Raad van Advies is niet verenigbaar met het vervullen van een functie in het
Afdelingsbestuur.
7. De Raad van Advies heeft het recht om op eigen initiatief een bijeenkomst met het bestuur te
organiseren.
8. De leden van de Raad van Advies dienen jaarlijks tenminste tweemaal bijeen te komen.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Voor een nieuw bestuur kan het soms best lastig zijn om je draai te vinden. Het is dan heel fijn als je
meer ervaren leden hebt om op terug te vallen. Dit verzekert toekomstige besturen ervan, dat ze
altijd hulp kunnen vinden.
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AR-wijziging 02 – De overdracht overdacht
Titel HRwijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft

De overdracht overdacht
Richard Korpel, Hiba Jahouh, Dick van Tongeren, Mathijs Kramer, Paul Verbraak,
Lotte Peijs, Jonah van Lotringen
Richard Korpel
Hoofdstuk III afdelingsbestuur

Voeg toe
Artikel 7. Overdracht
1. De overdrachtsperiode gaat in gang zodra het nieuwe bestuur verkozen is op de AAV en
eindigt op 1 oktober
2. In de overdrachtsperiode is het oude bestuur nog verantwoordelijk
3. In de overdrachtsperiode heeft het oude bestuur een inspanningsverplichting om het
nieuwe bestuur wegwijs te maken
4. Na de overgangsperiode is het nieuwe bestuur officieel verantwoordelijk

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Het bestuur Jahouh heeft gemerkt dat een precieze datum waarop het bestuur officieel
verantwoordelijk is, onduidelijkheid kan schelen. De afdelingen Friesland, Groningen en LeidenHaaglanden hebben in het HR-reglement hier regels voor opgesteld. Wij willen hen daarin volgen.
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Politiek Blok – Amendementen
AMPP01 – Schiekadeblok ’n roll
Titel Amendement Schiekadeblock ’n roll
Indiener(s)
Paul Verbraak
Woordvoerder
Paul Verbraak
Betreft
10.1

Voeg toe
De Jonge Democraten pleitten dat het bestemmingsplan van het Schiekadeblok wordt aangepast,
zodat het Schiekadeblok het cultureel centrum van Rotterdam wordt. Huidige culturele en horecaondernemingen worden in het nieuwe bestemmingsplan omringd door meerdere culturele
instellingen, zoals een poppodium, waarbij aanstormend talent veel mogelijkheden wordt geboden
om zich te ontwikkelen. Daarbij is het een gebied waar weinig mensen wonen, waardoor er
minimale overlast is. Met een bruisend Schiekadeblok, wordt de stad hip en aantrekkelijk met een
uitstekende bereikbaarheid naast het Centraal Station

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
De gemeente is al jaren van plan om het Schiekadeblok om te vormen tot een woon- en
werkgebied. Dit plan is de laatste jaren elke keer gestrand en afgelopen september heeft de
vastgoedontwikkelaar die een +/- 200 meter hoge woontoren moest bouwen de stekker uit het
project gehaald. Het gebied leent zich daarnaast goed voor culturele ontplooiing en heeft een
uitstekende bereikbaarheid.
Een bruisend Schiekadeblok zal bijdragen aan een bruisende stad. Hierdoor wordt de stad
aantrekkelijk om in te wonen en te werken.
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AMPP02 – Een stad met inhoud en gezelligheid
Titel Amendement Een stad met inhoud en gezelligheid
Indiener(s)
Hiba Jahouh
Woordvoerder
Hiba Jahouh
Betreft
2.2

Schrap
Hoger opgeleide jonge volwassenen moeten na hun studie nog meer gestimuleerd worden om in
Rotterdam te blijven wonen. Hiertoe dienen de woon, werk, en recreatie voorzieningen deze
mensen te verleiden.

Vervang door:
Jonge volwassenen moeten na hun studie nog meer gestimuleerd worden om in Rotterdam te
blijven wonen. Hiertoe dient een juiste balans tussen woon, werk, en recreatie voorzieningen deze
mensen te verleiden. Rotterdam moet niet een stad worden waar je kunt wonen, maar waar je wilt
wonen.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Er moet een betere verhouding komen tussen dingen die Rotterdam aantrekkelijk maken en de
mogelijkheid om te wonen in Rotterdam. Niemand wil in een saaie stad gaan wonen, omdat het
goedkoop is. Maar het moet ook niet zo worden dat alleen de rijksten in een leuke stad kunnen
wonen. Een goede balans is dan ook noodzakelijk
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Politiek blok – Moties
PM01 – Bloody Mary Queen of Scots
Titel Motie
Indiener(s)
Woordvoerder

Bloody Mary Queen of Scots
Lotte Peijs, Saphira van de Moosdijk
Lotte Peijs

Constaterende dat:
Schotland menstruatieproducten vrij toegankelijk heeft gemaakt en Nederland dit nog niet heeft
gedaan.

Overwegende dat:
Vrouwen vaak minder verdienen dan mannen dan daarbij niet ‘gestraft’ moeten worden
door extra kosten voor iets wat volkomen normaal is.
Dat wij als progressief en liberaal land nu achter Schotland aanlopen.

Spreekt uit dat:
Nederland het Schotste voorbeeld volgt en menstruatie producten vrij toegankelijk maakt.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
• Plan International UK (2017) ‘1 in 10 girls have been unable to afford sanitary wear, survey
finds’, press release, 13 oktober 2017. https:// plan-uk.org/media-centre/1-in-10-girlshavebeen-unable-to-afford-sanitary-wear-survey-finds
• Plan International UK (2020) ‘3 in 10 girls struggle to afford or access sanity wear during
lockdown’, press release, 6 mei 2020. https://plan-uk.org/period-poverty-in-lockdown
Aangenomen Schotse wetsvoorstel: https://beta.parliament.scot//media/files/legislation/bills/current-bills/period-products-free-provision-scotland-bill/stage-3/billas-passed-period-products-free-provision-scotland-bill.pdf
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PM02 – Aaaaaaand it’s gone I
Titel Motie
Indiener(s)
Woordvoerder

Aaaaaaand it’s gone I
Mathijs Kramer
Mathijs Kramer

Constaterende dat:
Verstrekkers van flitskrediet zich expliciet richten op kwetsbare mensen.
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%.
Verstrekkers van flitskrediet regelmatig de fout in gaan.

Overwegende dat:
Het verdienmodel van flitskrediet inherent is gebaseerd op de exploitatie van financieel
kwetsbare mensen
Het maximale rentepercentage nog steeds een woekerrente is
Financieel kwetsbare mensen het concept van rente niet altijd goed begrijpen
Niet alle markten die in een bepaalde behoefte voorzien wenselijk zijn

Spreekt uit dat:
Het wettelijke maximale rentepercentage voor flitskrediet-verstrekkers permanent verlaagd moet
worden naar 3% op jaarbasis.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Flitskrediet wordt gedefinieerd als een lening met een looptijd van 3 maanden of minder.
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PM03 - Aaaaaaand it’s gone II
Titel Motie
Indiener(s)
Woordvoerder

Aaaaaaand it’s gone II
Mathijs Kramer
Mathijs Kramer

Constaterende dat:
Verstrekkers van flitskrediet zich expliciet richten op kwetsbare mensen.
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%.
Verstrekkers van flitskrediet regelmatig de fout in gaan.

Overwegende dat:
Het verdienmodel van flitskrediet inherent is gebaseerd op de exploitatie van financieel
kwetsbare mensen
Het maximale rentepercentage nog steeds een woekerrente is
Financieel kwetsbare mensen het concept van rente niet altijd goed begrijpen
Niet alle markten die in een bepaalde behoefte voorzien wenselijk zijn

Spreekt uit dat:
Het verstrekken van flitskrediet voor consumenten verboden moet worden.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Flitskrediet wordt gedefinieerd als een lening met een looptijd van 3 maanden of minder.
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/maximale-rentes-kredieten-tijdelijk-verlaagd/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bescherming-van-consumenten/vraag-enantwoord/wat-is-kredietvergoeding-en-wat-is-het-maximale-kredietvergoedingspercentage
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PM04 – Wehkamp is malafide
Titel Motie
Indiener(s)
Woordvoerder

Wehkamp is malafide
Mathijs Kramer
Mathijs Kramer

Constaterende dat:
Postorderbedrijven afbetaling aanbieden tegen de wettelijke maximale rente,
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%,
Postorderbedrijven direct geld aan mensen lenen,
Postorderbedrijven geen bankvergunning hebben,

Overwegende dat:
Postorderbedrijven consistent en opzettelijk mensen zwaar in de schulden werken door
afbetalen op krediet,
Postorderbedrijven opzettelijk kwetsbare mensen direct leningen aanbieden tegen een
woekerrente,
Dit überhaupt niet mogelijk zou moeten zijn zonder bankvergunning,
Het direct ‘bijpinnen’ bij postorderbedrijven geen toegevoegde waarde heeft en zeer
schadelijk is,

Spreekt uit dat:
Postorderbedrijven geen flitskrediet meer mogen aanbieden.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/nog-meer-bijlenen-natuurlijk-mevrouw~v90158/
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PM05 – Wehkamp is malafide II
Titel Motie
Indiener(s)
Woordvoerder

Wehkamp is malafide II
Mathijs Kramer
Mathijs Kramer

Constaterende dat:
Postorderbedrijven afbetaling aanbieden tegen de wettelijke maximale rente,
Het maximale rentepercentage op jaarbasis al tijdelijk is verlaagd van 14% naar 10%,
Postorderbedrijven direct geld aan mensen lenen,
Postorderbedrijven geen bankvergunning hebben,

Overwegende dat:
Postorderbedrijven consistent en opzettelijk mensen zwaar in de schulden werken door
afbetalen op krediet,
Postorderbedrijven opzettelijk kwetsbare mensen direct leningen aanbieden tegen een
woekerrente,
Dit überhaupt niet mogelijk zou moeten zijn zonder bankvergunning,
Het direct ‘bijpinnen’ bij postorderbedrijven geen toegevoegde waarde heeft en zeer
schadelijk is,

Spreekt uit dat:
Postorderbedrijven geen krediet in welke vorm dan ook mogen aanbieden.

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/nog-meer-bijlenen-natuurlijk-mevrouw~v90158/
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