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07-09-2020 te Nijmegen, Kolpingshuis 

Voorwoord 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 

Tijdens de aankomende Algemene Afdelingsvergadering (AAV) wordt het nieuwe Bestuur 
Vissers I ingesteld en nemen we afscheid van Bestuur Jansen III. 

Voor deze Algemene Afdelingsvergadering (AAV) staat een vacature voor de 
Kascontrolecommissie open. 

Ook deze keer krijg je de mogelijkheid om voorstellen in te dienen voor behandeling tijdens het 
politieke blok. De deadline voor het indienen van politieke moties, organisatorische moties, 
amendementen op het Regionaal Manifest en wijzigingen van het Afdelingsreglement is 06 
september 19:30! Indienen kan uitsluitend via onze congressite.  
Uitzonderingen hierop zijn de Actuele Politieke Moties, Actuele Organisatorische Moties en 
Moties van Orde. Deze kunnen ook nog tijdens de AAV worden ingediend bij de Technisch 
Voorzitter, zowel schriftelijk als mondeling. 
 
Bestuursvragen kunnen tot de bovenstaande dikgedrukte deadline van tevoren worden 
ingediend via arnhemnijmegen@jd.nl, of mondeling worden gesteld tijdens de AAV. Check vóór 
het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de schriftelijke bestuursverantwoording 
verderop in deze agenda. 
 
Wij hopen jullie te zien op maandagavond 23 september! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
Sophie den Ouden 
Aftredend secretaris 
 
Alexander van den Berg 
Secretaris per 07 september 
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Tijdsschema 
19:30-20:00 | Inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:20 | Bestuursverantwoording 
20:20-20:35 | Politiek blok 
20:35-20:45 | Verkiezingsblok 
20:45-21:00 | Pauze 
21:00-21:05 | Verkiezingsuitslag 
21:05-21:15 | Afscheid oud-bestuur 
21:15-21:25 | Installeren nieuw bestuur 
21:25-21:50 | Presentatie beleidsplan nieuw bestuur 
21:50-22:00 | Aankondiging vacatures 
22:00           | Sluiting AAV 
 
Vanaf 22:00 | Borrel 

  



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

 
 4 

Inhoudsopgave 
Opening ............................................................................................................................................................... 4 

Bestuursverantwoording ...................................................................................................................................... 5 

Bestuur-Janssen III .................................................................................................................................................... 5 

Bestuursvragen ........................................................................................................................................................ 5 

Politiek blok ......................................................................................................................................................... 5 

Organisatorische Moties .......................................................................................................................................... 5 

Amendementen op de Begroting ............................................................................................................................. 7 

Verkiezingsblok .................................................................................................................................................... 7 

Afscheid oud-bestuur ......................................................................................................................................... 11 

Installeren nieuw bestuur .................................................................................................................................. 11 

Presentatie beleidsplan nieuw bestuur .............................................................................................................. 11 

Aankondiging vacatures ..................................................................................................................................... 11 

Vacatures: Promoteam .......................................................................................................................................... 11 

Vacature: Studententeam ...................................................................................................................................... 11 

Vacature: Arnhemteam .......................................................................................................................................... 11 

Vacature: ThemaTeam Democratie ....................................................................................................................... 11 

Sluiting ............................................................................................................................................................... 12 

 

Opening 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 22-06-2020 
 
Vaststellen agenda AAV 07-09-2020 
Mededelingen m.b.t. de AAV 
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Bestuursverantwoording 
 
Bestuur-Janssen III 
Korte mondelinge toelichting 
 

Bestuursvragen 
Geen schriftelijke vragen ingediend. 
 

Politiek blok 
 
Organisatorische Moties 
ORG01 ORG AR URGH 

Onderwerp: De opmaak van het Afdelingsreglement 

Indieners: Bas Smit 

Woordvoerder: Bas Smit 

Constaterende dat: § De huidige opmaak van het Afdelingsreglement in sterke 
afwijking is van voorgaande versies,  

§ het logo op de titelpagina van het Afdelingsreglement kwalitatief 
uitermate teleurstellend is,  

§ de derde pagina voor geen enkele reden blanco is,  
§ de versiedatum door ons afdelingslogo heen loopt, terwijl deze 

op een nieuwe regel hoort te beginnen,  
§ op verschillende pagina's de uitlijning van de tekst, de 

regelafstand, en de regelstructuur van de alinea's niet kloppen 

Overwegende dat: § Het Afdelingsreglement het belangrijkste document van de 
afdeling is, als het ware het heilige boek van de Arnhem-
Nijmegenaren,  

§ de leden van het Afdelingsbestuur met grote zorg en een nog 
groter respect de Reglementsartikelen dienen te behandelen, 
opdat zij nimmer de verantwoordelijkheden die uit deze 
artikelen voortvloeien vergeten. 

Spreekt uit dat: 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 

Toelichting: Kijk en huiver: https://arnhemnijmegen.jongedemocraten.nl/static/ 
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website/media/uploads/site-3/afdelingsreglement_jd_a-n.pdf 
  
ORG02 

 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD Nijmegen 

Indieners: Léonie Janssen & Wimer Heemskerk 

Woordvoerder: Léonie Janssen 

Constaterende dat: - De huidige naam van onze afdeling Arnhem Nijmegen is  
- Het grondgebied veel meer beslaat dan alleen Arnhem en Nijmegen  
- Het merendeel van onze leden uit Nijmegen komt 
- Percentueel slechts een heel klein deel van de leden uit Arnhem komt.   

 
Overwegende dat: - We een duidelijkere profilering kunnen hanteren  

- We eigenlijk alleen maar activiteiten in Nijmegen organiseren  
- We de regio Overijssel ook bij ons grondgebied krijgen, hier meer 

leden vandaan komen dan uit Arnhem en zij ook niet genoemd worden 
in de naam.  

- Een naamswijziging bijna geen geld zal kosten.  

Spreekt uit dat: - Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze afdeling 
te laten veranderen in JD Nijmegen.  

Toelichting:  
 
ORG03 

 

Onderwerp: Naamswijziging naar JD Groot Gelre  

Indieners: Léonie Janssen & Wimer Heemskerk 

Woordvoerder: Léonie Janssen 

Constaterende dat: - De huidige naam van onze afdeling Arnhem Nijmegen is  
- Het grondgebied veel meer beslaat dan alleen Arnhem en Nijmegen  
- Het merendeel van onze leden uit Nijmegen komt 
- Percentueel slechts een heel klein deel van de leden uit Arnhem komt.   

 
Overwegende dat: - We een duidelijkere profilering kunnen hanteren. 

- We eigenlijk alleen maar activiteiten in Nijmegen organiseren.  
- We de regio Overijssel ook bij ons grondgebied krijgen, hier meer 

leden vandaan komen dan uit Arnhem en zij ook niet genoemd worden 
in de naam.  

- Een naamswijziging bijna geen geld zal kosten.  
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Spreekt uit dat: - Het afdelingsbestuur zich moet inzetten om de naam van onze afdeling 
te laten veranderen in JD Groot Gelre.  

Toelichting:  
 
Amendementen op de Begroting 
AMB01 Het vierde steunpakket 

Onderwerp: Geld samenwerkingsactiviteiten herverdelen 

Indieners: Barbara Christ, Robin Kuypers, Thomas Vissers, Alexander van den Berg, 
Laura Faassen, Thijmen van Hoorn, Robbin Huis in 't veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Barbara Christ 

Betreft: Begroting 2020 

Schrap: Uitgaven:  
Zaalhuur €150  
Samenwerkingsactiviteiten €200  
Promomateriaal €300 

Vervang door: Uitgaven:  
Zaalhuur €250  
Promomateriaal €400 

Toelichting: N.v.t. 
  
AMB02 4de steunpakket 

Onderwerp: Samenwerkingsactiviteiten post aanpassen 

Indieners: Barbara Christ, Robin Kuypers, Thomas Vissers, Alexander van den Berg, 
Laura Faassen, Thijmen van Hoorn, Robbin Huis in 't veld, Niels Wiendels 

Woordvoerder: Robin Kuypers 

Betreft: Begroting 2020 

Schrap: Samenwerkingsactiviteiten: €200  
Zaalhuur: €150  
Promotiemateriaal: €300 

Vervang door: Zaalhuur: €250  
Promotiemateriaal: €400 

Toelichting: N.v.t. 
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Verkiezingsblok 
 
Manon Harte | kandidaat Kascontrolecommissie 
 
Voornaam Manon 
Tussenvoegsel  
Achternaam Harte 
Opleiding/baan Master Bestuurskunde 
Beoogde functie Kascontrolecommissie 
Beoogde periode 1 jaar 
Lid van de JD 
sinds 11-03-2017 
    
(Eerdere) functies binnen de JD 
Bestuurslid Organisatie 2018-2019, lid Sollicitatiecommissie, lid 
Arnhemteam, lid gezelligheidsteam, Beste borrelaar van de afdeling 2020 

    
(Eerdere) functies buiten de JD  

    
Lid van politieke organisaties 
D66 

    
Lid van maatschappelijke organisaties  

    
Motivatie 
Veel van mijn vrije tijd besteed ik aan de JD, voornamelijk voor de 
gezelligheid eigenlijk. Omdat ik zoveel energie van onze afdeling krijg 
vind ik het belangrijk om ook iets terug te doen. Door deel uit te maken 
van de KasCo kan ik mijn steentje bijdragen aan de afdeling. Een prettige 
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bijkomstigheid is verder ook dat ik door mijn bachelor Bedrijfskunde ook 
de nodige economische/bedrijfsadministratieve kennis heb. 

 

Jan Stammes | kandidaat Kascontrolecommissie 
 
Voornaam Jan 
Tussenvoegsel  
Achternaam Stammes 
Opleiding/baan Student Elektrotechniek 
Beoogde functie Kascontrolecommissie 
Beoogde periode 1 jaar 
Lid van de JD 
sinds 11-02-2019 
    
(Eerdere) functies binnen de JD 
KasCo A-N, Gezelligeidsteam A-N 

    
(Eerdere) functies buiten de JD 
Voorzitter bij NSSHV Radboud Rangers 

    
Lid van politieke organisaties 
D66, JD 

    
Lid van maatschappelijke organisaties  

    
Motivatie 
Beste Leden,  
Ik wil wel bij de KasCo, lachen. 
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Merel Peereboom | kandidaat 
Kascontrolecommissie 
 
Voornaam Merel 
Tussenvoegsel  
Achternaam Peereboom 
Opleiding/baan Student bestuurskunde 
Beoogde functie Kascontrolecommissie 
Beoogde periode 1 jaar 
Lid van de JD 
sinds 12-04-2017 
    
(Eerdere) functies binnen de JD 
Kasco (12 maanden) em Algemeen bestuurslid (half jaar) 

    
(Eerdere) functies buiten de JD 
Algemeen secretaris van studentenpartij asap 

    
Lid van politieke organisaties 
D66 

    
Lid van maatschappelijke organisaties 
asap 

    
Motivatie 
Lieve JD'ers,  ik ben nu 3.5 jaar lid van deze geweldige afdeling. Hoewel ik 
dacht nooit meer iets voor de JD te gaan doen binnen deze afdeling heb 
ik mij met liefde weer eens over laten halen. Nogmaals voor de functie 
van lid van de kascontrolecommissie. Ik heb het afgelopen jaar samen 
met Thijmen, Robin en Jan Barbara's bonnetjes uitvoerig gecontroleerd. 
Ik denk dat ik de functie inmiddels voldoende beheers om ook nieuwe 
kascoleden te begeleiden in deze functie.  Ik weet hoe belangrijk deze 
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taak is vanuit mijn ervaring binnen het JD en asap bestuur en zal deze 
taak dan ook serieus uitvoeren samen met mijn mede kasco-genoten. 

 
 

Afscheid oud-bestuur  
Afscheid Léonie, Sophie, Barbara, Ferry, Joris, Jurgen en Silke. 
 

Installeren nieuw bestuur 
Het instellen van Thomas, Alexander, Robin, Laura, Thijmen, Robbin en Niels. 
 

Presentatie beleidsplan nieuw 
bestuur 
In de nieuwsbrief en op de website vind je het beleidsplan van bestuur Vissers I. Thomas zal het 
kort toelichten en daarna is er de mogelijkheid om vragen te stellen aan het nieuwe bestuur. 
 

Aankondiging vacatures 
Vacatures: Promoteam 
We beginnen met het promoteam! We willen dit jaar meer mensen spreken en met meer mensen 
in contact komen; daar hebben we hulp bij nodig. Als lid van het promoteam ondersteun je het 
bestuur bij ludieke acties, het werven van leden en promotie in het algemeen. Je denkt mee over 
de campagnestrategie, krijgt trainingen en we zullen geregeld met een drankje bijeen komen. 

Vacature: Studententeam 
Dit themateam komt op voor studentenbelangen in onze regio. Hoe pakken we het woningtekort 
onder studenten aan? Hoe moet de bereikbaarheid van de Heijendaal-campus worden 
verbeterd? Zijn de bezuinigingen op het hoger onderwijs wel verantwoord? Als jij je met deze en 
andere vraagstukken rondom studenten bezig wil houden, dan is dit het themateam voor jou. 

Vacature: Arnhemteam 
Heb jij affiniteit met Arnhem of Gelderland boven de rivieren? Lijkt het jouw leuk om in deze 
provinciehoofdstad activiteiten en excursies te organiseren, de regio te ontdekken, of de 
actualiteit met lokale politici te bespreken? Meld je dan aan voor het Arnhemteam! Als lid heb je 
een grote mate van vrijheid en kun je je creatieve ei helemaal kwijt. 



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

 
 12 

Vacature: ThemaTeam Democratie 
Word jij helemaal warm van discussies over referenda, kiesstelsels en participatie? Vind jij dat 
democratie niet alleen denken is, maar ook doen? Put jij nog steeds inspiratie uit oude 
fragmenten van Hans van Mierlo? Dan is het Themateam Democratie iets voor jou! Vanuit ons 
team kijken we naar een brede blik op het onderwerp Democratie. We gaan de discussie erover 
aan, leren er meer over en zetten onze kennis en passie vervolgens om in concrete acties, 
activiteiten of artikelen om de democratie in Nederland en onze omgeving weer een stukje 
sterker te maken. Voor ons gaan inhoud en gezellig ook hand in hand! 
 

Sluiting 
W.v.t.t.k. 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 


