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Voorwoord

Lieve Jonge Democraten,

Bestuur Duvekot is inmiddels begonnen aan haar bestuursjaar. Het wordt een jaar met veel
uitdagingen en veel kansen. Zo krijgen we de gemeenteraadsverkiezingen in maart en nog veel
meer belangrijke lokale politieke thema’s door het jaar heen. De afdeling en de samenleving
worden eindelijk wakker na een lange coronaslaap. Het is ons doel om deze ontwaking zo
succesvol mogelijk te maken.

Dit succes gaan we op meerdere fronten waarmaken. Zo zetten wij ons in voor een veilige en
inclusieve sfeer binnen onze afdeling. We gaan persoonlijk contact houden met nieuwe leden
en geïnteresseerden en zorgen voor een afdeling die kansen biedt aan leden om zichzelf te
ontwikkelen. Natuurlijk gaan we daarnaast financieel beleid voeren dat onze doelen
ondersteunt. We gaan bijvoorbeeld meer geld steken in toegankelijke activiteiten.
Ook op politiek gebied schudden we de afdeling weer wakker met persmomenten en
mogelijkheden voor leden om politieke input te leveren. Hierbij hoort een goede maar kritische
verstandhouding met D66, waarbij we verder kijken dan de traditionele Grote Drie (Den Haag,
Leiden en Delft).

Onze politieke output zal cruciaal worden bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.
Hier willen we met een sterk promotieteam in de frontlinie staan om het JD-geluid te laten
horen en de wens van ‘Een Jonge Democraat In Elke Raad’ waar te maken.
Maar een JD-jaar is natuurlijk niet compleet zonder de wekelijkse activiteiten. We gaan
inzetten op zowel inhoudelijke als gezellige activiteiten, zodat de leden van de afdeling komend
jaar de optimale ervaring mee krijgen.
Tot slot wordt er na een lange winterslaap weer actief beleid gevoerd op de functie
Internationaal. We zijn de enige afdeling die zo actief voorbij de landsgrenzen kijkt, en we zijn
trots op de plannen die we hebben liggen voor komend jaar; meer internationale activiteiten,
een twinning en goed contact met onze internationale koepelorganisaties.

Kortom, genoeg plannen! We kijken ernaar uit om aan de slag te gaan met al onze ambities en
doelen. We hopen over een jaar een actievere, veiligere, meer gezellige en sterkere afdeling
achter te laten, maar vooral een afdeling die wakker is geschud en het coronatijdperk achter
zich heeft gelaten. Wij zeggen: Back to Business

Met Sociaal-Liberale groet,

Bestuur Duvekot
JD Leiden-Haaglanden 2021-2022
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Het Bestuur

Kalle Duvekot - Voorzitter
Hoi! Mijn naam is Kalle Duvekot en dit jaar heb ik de eer om de Jonge Democraten
Leiden-Haaglanden als Voorzitter te mogen dienen. Ik ben 21 jaar, kom uit Amersfoort en zit in
het derde jaar van mijn bachelor politicologie aan de Universiteit Leiden. Als voorzitter ben ik
verantwoordelijk voor de externe vertegenwoordiging van de afdeling, en de interne gang van
zaken binnen het bestuur. Het is mijn taak om overzicht te houden over alle bezigheden van de
afdeling en alles in goede banen te leiden. Hierdoor is en blijft de JD Leiden-Haaglanden een
afdeling die leden helpt zich te ontwikkelen in politieke kennis en vaardigheden. Ook
gezelligheid staat hoog in het vaandel, dus neem gerust contact op als je een keer een kop
koffie wilt doen om kennis te maken!

Contact: voorzitter.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Niels Koppelaar - Algemeen Secretaris
Hallo, mijn naam is Niels Koppelaar en dit jaar mag ik mij inzetten als Algemeen Secretaris voor
de afdeling. Ik kom uit Rotterdam en woon nu in Leiden. Ik ga het derde jaar in van mijn studie
sterrenkunde. Als bèta krijg ik vaak de vraag hoe ik politiek met mijn studie combineer en
waarom ik voor sterrenkunde heb gekozen. Het antwoord daarop is dat ik gewoon beide
interessant vind. Gelukkig kan ik beide interesses ook combineren, want bij het
secretarisschap hoort het ook het onderhouden van de website waar mijn technische
vaardigheden goed van pas komen. Naast de ICT taken houd ik mij ook bezig met onderhouden
van de administratie en het schrijven van de nieuwsbrief (ook wel de Nielsbrief). Heb je tips
voor de site/nieuwsbrief of vragen over de afdeling? Laat het me dan vooral weten! Ik help
graag.

Contact: secretaris.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Sebastian Cornielje - Penningmeester
Mijn naam is Sebastian Cornielje, student rechtsgeleerdheid en notarieel recht aan de
Universiteit Leiden en zeer verheugd om dit jaar Penningmeester te zijn voor Jonge
Democraten Leiden-Haaglanden. In de hoedanigheid van penningmeester ben ik
verantwoordelijk voor alle financiële aspecten betreffende de afdeling, waaronder het
opstellen van de begroting en resultatenrekening, het bijhouden van de administratie, alsook
het vorderen van bepaalde ledenbijdragen.

Contact: penningmeester.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Benito Walker - Bestuurslid Politiek en Pers
Hoi! Ik ben Benito Walker en ik mag dit jaar de portefeuilles politiek, pers en intern op me
nemen. Daarnaast heb ik ook nog de eer om de vicevoorzitter van deze afdeling te mogen zijn!
Ik ben 19 jaar en ik ben net begonnen aan mijn eerste jaar van de bachelor bestuurskunde aan
de Universiteit Leiden, om die reden ben ik ook van Groningen naar het prachtige Den Haag
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verhuisd. Voor de portefeuille politiek en pers houd ik me vooral bezig met de politieke
actualiteit en het bewaken van de politieke lijn van onze afdeling. Voor de portefeuille intern
ben ik verantwoordelijk voor de nieuwe leden en de ledenbinding en -ontwikkeling. Neem
gerust contact op als je een keer een kopje koffie wilt doen om kennis te maken of over ideeën
te spinnen!

Contact: politiek.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Sterre Somers - Bestuurslid Promotie
Hallo, mijn naam is Sterre Somers en ik mag mijzelf dit jaar Bestuurslid Promotie van de
mooiste afdeling van het land noemen. Ik ben 20 jaar oud en tweedejaarsstudent. Ik ben
geboren in Amsterdam, maar een jaar geleden ben ik verhuisd naar Den Haag voor mijn studie
international studies. Als bestuurslid promotie houd ik mij vooral bezig met de sociale media en
hoe wij zo veel en zo goed mogelijk mensen op een leuke manier kunnen bereiken. Ook leid ik
het promotieteam en campagneteam van onze afdeling die meehelpen met brainstormen over
alle nieuwe ideeën. Heb je tips of vragen omtrent de socials of de aankomende verkiezingen?
Stuur dan vooral een mailtje, appje of DM!

Contact: promotie.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Victoria van Slooten - Bestuurslid Organisatie
Hoi, mijn naam is Victoria van Slooten. Ik ben drieëntwintig jaar oud en dit jaar mag ik de
functie vervullen van Bestuurslid Organisatie. Op dit moment woon ik alweer drie jaar in Den
Haag, waar ik het erg naar mijn zin heb. Ik ben naar Den Haag verhuisd voor mijn studie
bestuurskunde/overheidsmanagement aan De Haagse Hogeschool. Na een jaar in de
Hogeschoolraad gezeten te hebben werd het tijd voor een nieuwe uitdaging, vandaar dat ik mij
kandidaat heb gesteld voor de bestuursfunctie organisatie. Als bestuurslid organisatie houd ik
mij vooral bezig met het organiseren van activiteiten voor de vereniging. Dit kunnen
gezelligheidsactiviteiten zijn, maar ook educatieve activiteiten. Hierdoor kunnen leden zich
ontwikkelen, een netwerk opbouwen, maar ook gezellig met elkaar borrelen.

Contact: organisatie.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

Lieke Louter - Bestuurslid Internationaal
Mijn naam is Lieke Louter. Ik ben 22 jaar en woon in Den Haag. Ik heb op meerdere plekken in
het buitenland gewoond o.a Italië, Japan en Engeland. Op dit moment zit ik in mijn laatste jaren
van European studies aan de Haagse Hogeschool. Het komend jaar zal ik als Bestuurslid
Internationaal een internationale reis organiseren namens het bestuur. Hiernaast zullen we
een aantal internationale evenementen organiseren. Mijn prioriteiten bij deze taken is dat de
JD in contact blijft met zusterorganisaties en het internationale randje van politiek in huis
halen. Wil jij meer weten over internationale mogelijkheden of mijn verhalen over het Britse
studentenleven? Ben jij beschikbaar het komend jaar en geïnteresseerd om een reis te
organiseren? Neem gerust contact met mij op! (Mag ook in het Italiaans)

Contact: internationaal.leidenhaaglanden@jongedemocraten.nl

4



Interne Zaken

Sfeer en veiligheid
We gaan zorgen voor een veilige en welkome sfeer voor alle leden en geïnteresseerden. Het is
belangrijk dat iedereen zich bij de afdeling veilig en welkom voelt. Er is binnen de Jonge
Democraten Leiden-Haaglanden geen plek voor pestgedrag, intimidatie en discriminatie. Er ligt
voor het bestuur een rol weggelegd door duidelijk grenzen aan te geven en leden er op aan te
spreken als deze worden overschreden. Ook gaat het bestuur de gang naar de landelijk
vertrouwenspersonen laagdrempeliger maken door contactmogelijkheden vaker onder de
aandacht te brengen.

Kortom:
● We waarborgen een veilige en welkome sfeer.
● We verlagen de drempel om contact op te nemen met de landelijke

vertrouwenspersonen.

Ledenwerving en binding
Het doel van dit jaar is om de leden die digitaal aanwezig waren, ook fysiek aanwezig te krijgen
en het aantal actieve leden nog verder uit te breiden. Dit doen we door ook laagdrempelige
activiteiten te organiseren. Hiernaast zullen we ook individueel kennismaken met nieuwe
leden, leden die actief willen worden en geïnteresseerden. Bij de kennismaking zullen we
uitleggen wat de JD inhoudt en wat de mogelijkheden zijn bij de afdeling. Hierbij wordt er ook
gepraat over de commissies om zo het lid hierover te informeren en misschien te betrekken. Zo
hopen we dat iedereen een plekje kan vinden in de afdeling. Het maken van
kennismakingsafspraken zal makkelijker gemaakt worden door een functie hiervoor aan de site
toe te voegen.

Kortom:
● We gaan meer laagdrempelige activiteiten organiseren.
● Er wordt persoonlijk contact onderhouden met nieuwe en geïnteresseerde leden.
● Er wordt een functie voor het maken van kennismakingsafspraken toegevoegd aan de

website.

Ontwikkeling
De ontwikkeling van leden is een van de kerndoelen van de Jonge Democraten. Het is daarom
belangrijk dat ook leden van Leiden-Haaglanden zich kunnen ontwikkelen, dit willen wij
faciliteren. Dit neemt bijvoorbeeld de vorm aan van een leerzaam activiteit, zoals een training,
maar ook van de commissies. Op landelijk niveau kunnen leden zich natuurlijk ook ontwikkelen
en daarom zullen we in nauw contact staan met het Landelijk Bestuur en landelijke
werkgroepen. Om zo ook leden in contact te brengen met de werkgroepen. Dit willen we ook
bereiken door activiteiten te organiseren met de werkgroepen.

Kortom:
● We gaan leerzame activiteiten organiseren.
● We faciliteren zelfontwikkeling bij afdelingscommissies.
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● We organiseren activiteiten in samenwerking met landelijke werkgroepen.

Informatievoorziening
Het is belangrijk dat alle informatie over de afdeling en de activiteiten te vinden is en geleverd
wordt op een duidelijke manier, voor iedereen. De website is vorig jaar goed opgezet waardoor
er nu een overzichtelijke pagina is van de afdeling waar de afdeling goed gepresenteerd wordt
en alle activiteiten op staan. Dit wordt op dezelfde manier als afgelopen jaar bijgehouden: de
activiteiten verschijnen zo snel mogelijk op de site. Er zijn echter veel meer mogelijkheden
betreft de site. De website zal interactiever gemaakt worden en de commissies zullen
duidelijker belicht worden waardoor onze pagina meer persoonlijkheid krijgt. Er zal ook samen
met het Landelijk Bestuur gekeken worden naar ‘Search Engine Optimisation’. Hiermee zullen
activiteiten/pagina’s beter vindbaar zijn via bijvoorbeeld Google. Daarnaast zal er qua
transparantie ook benoemd worden op de site dat notulen opgevraagd kunnen worden door
naar de secretaris te mailen/appen.

De Nielsbrief is de nieuwe benaming van de oude nieuwsbrief. Deze zal niet veel veranderen
ten opzichte van vorig jaar. Het zal aankomende activiteiten vermelden evenals
nieuwsberichten. Er wordt naar gekeken om deze op te leuken met bijvoorbeeld een rubriek.

Kortom:
● De informatie wordt op een manier gepresenteerd waardoor het begrijpelijk is voor

iedereen.
● Er zal optimaal gebruik gemaakt worden van alle opties van de afdelingspagina.
● Er zal een nadruk worden gelegd op de mogelijkheden omtrent transparantie.
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Financiën

Na een jaar achter een scherm gezellig doen is het zeer goed nieuws dat er weer fysieke
activiteiten mogelijk zijn voor het aankomende jaar. Hier willen we dus ook het komende jaar in
investeren, zodat de leden van onze afdeling hun band met elkaar kunnen versterken, diens
vaardigheden kunnen aanscherpen en de saamhorigheid binnen de afdeling sterker kan
worden als nooit tevoren.

Evenementen
Het is van het grootste belang dat de verbinding tussen leden van onze afdeling weer versterkt
wordt, helaas is dit door de coronamaatregelen ietwat verzwakt. Door regelmatig leuke
activiteiten te organiseren die zowel de bestaande leden de mogelijkheid geeft elkaar weer te
zien en nieuwe leden aantrekt om een kijkje te komen nemen bij de afdeling, realiseren we een
groei in het ledental van de vereniging.

Door de toename van geld vanuit het Landelijke Bestuur, alsook de mogelijkheid die de
versoepelde coronamaatregelen met zich meebrengen, wil het bestuur inzetten op activiteiten
die een groot publiek aantrekken, zodat zowel potentiële leden, zo ook ons huidige
ledenbestand, zich aangetrokken voelen door de onderwerpen en bezigheden die onze
toekomstige activiteiten inhouden. Dit kan door bekende sprekers uit te nodigen,
toonaangevende organisaties te betrekken, alsmede makkelijk bereikbare
evenementenlocaties te huren die van alle benodigde faciliteiten zijn voorzien om een zo
plezierig mogelijk ervaring en indruk achter te laten bij de leden.

Kortom:
● We gaan inzetten op financiering van grote, toegankelijke activiteiten voor zowel

huidige leden als geïnteresseerden.

KasCo
Voor het aankomende jaar willen we zorgen dat de Kascontrolecommissie (KasCo) diens
maximale aantal leden heeft bereikt, hierdoor blijft de KasCo in staat om op een goede manier
toe te zien op de boekhouding van de afdeling. Hierbij zal het bestuur effectief en doelgericht
netwerken en promotie voeren om geschikte leden te werven voor de voornoemde functie.

Kortom:
● We zetten in op ledenwerving voor de KasCo voor de continuïteit van de vereniging.

Conclusie
Kortom willen we ervoor zorgen dat onze evenementen onvergetelijk zijn en veel nieuwe leden
aantrekken, waarbij we willen inzetten en investeren in geschikt locaties daarvoor, zo ook de
juiste sprekers, organisaties en activiteiten om dit maximaal te realiseren voor het aankomend
jaar en de jaren daarna nog zal weergalmen. Voor het toezicht en de continuïteit van de KasCo
willen we het maximale aantal leden te werven met de juiste benodigde competenties.
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Politiek en Pers

Commissie Politiek
Dit bestuursjaar is het jaar van de Gemeenteraadsverkiezingen, om aan te sluiten op de
landelijke campagne een Jonge Democraat in elke raad is het belangrijk dat we een actieve
commissie Politiek hebben. Deze commissie zal samen met het Bestuurslid Politiek en Pers
waken voor de standpunten van de afdelingen van de Jonge Democraten ten opzichte van D66.
Daarnaast zal deze commissie aan de slag gaan met het schrijven van moties en
amendementen voor congressen van zowel de Jonge Democraten als D66. De commissie zal
zich ook bezighouden met het actualiseren van het Regionaal Politiek Programma, waarbij het
bestuurslid Politiek en Pers een begeleidende en faciliterende rol heeft.

Kortom:
● We actualiseren het Regionaal Politiek Programma.
● We ondersteunen en versterken de commissie Politiek Inhoudelijk.

Pers
We streven ernaar dit bestuursjaar tenminste vier persmomenten te creëren voor onze
afdeling. Gelet op de Gemeenteraadsverkiezingen achten wij het van belang dat de opkomst
-vooral ook onder jongeren- hoog is. Dit willen wij voor elkaar krijgen door middel van ludieke
acties, persberichten of opiniestukken over onderwerpen die passen bij het lokale of landelijke
politiek programma van de Jonge Democraten. Op die manier willen wij jongeren laten zien
wat de lokale politiek voor hen kan betekenen. Wij streven er naar om samen te werken met
andere Politieke jongerenpartijen uit onze afdeling om de opkomst onder jongeren te
verhogen.

Kortom:
● We verschijnen dit bestuursjaar tenminste vier keer in de pers.
● We laten zien wat de lokale politiek voor jongeren kan betekenen.

Contact met Lokale D66-Fracties
Wij streven ernaar om een goede communicatie te hebben met de D66 fracties van Den Haag,
Delft, Leiden, Het Groene Hart en Zoetermeer. Op die manier zorgen wij dat we van elkaar
weten wat er speelt en kunnen we ook onze eigen standpunten naar voren brengen via D66.
Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is het van cruciaal belang dat deze samenwerking
goed verloopt. Daarom zullen verschillende bestuursleden fractievergaderingen bijwonen mits
er relevante onderwerpen op de agenda staan voor de JD.

Kortom:
● We wonen lokale D66-fractie vergaderingen bij als er voor de JD relevante

onderwerpen op de agenda staan.

Congressen
We willen er voor zorgen dat onze leden actief kunnen meedoen aan congressen. Op die
manier kunnen we als afdeling zowel bij de JD als D66 onze mening goed kenbaar maken. Als
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bestuur zien wij een begeleidende en faciliterende rol voor ons weggelegd om te zorgen dat
onze leden actief mee kunnen doen aan congressen door leden te helpen met het schrijven van
moties en amendementen. Verder vinden wij het van belang om de gang naar congressen voor
leden makkelijker te maken door samen naar congressen te reizen.

Kortom:
● We moedigen leden aan om op congressen moties en amendementen in te dienen en in

te spreken.
● We reizen met de afdeling samen naar congressen.
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Promotie

Promotieteam
Ook dit jaar gaat het Promotieteam zich inzetten voor zowel de campagnes bij de aankomende
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 als het zomeroffensief. Wij gaan zorgen voor een actieve
commissie met een standaard structuur, met een voorzitter en secretaris. Het voornemen van
vorig jaar, dat het bestuurslid Promotie een begeleidende en faciliterende rol inneemt, willen
wij aanhouden. Vorig jaar was dit door omstandigheden in de realiteit anders, maar we zullen
dit jaar gaan veranderen door de standaard structuur aan te nemen, sociale media lessen te
geven, en leden meer vrijheid te geven in de contentkalender die wij aanhouden. Leden van de
commissie hebben ook alle vrijheid om te helpen met brainstormen.

Kortom:
● We gaan actief leden werven voor het promotieteam.

Promotie activiteiten :
De wekelijkse activiteiten worden op verschillende kanalen gepromoot. Ten eerste komt het
op onze officiële website te staan en in onze nieuwsbrief, de Nielsbrief, aan het begin van de
maand. Hierin wordt gepraat over de aankomende en afgelopen evenementen. Zo kan
iedereen een beeld krijgen wat voor activiteiten wij organiseren. Daarnaast maken wij ook
gebruik van andere vormen van sociale media. Op de eerste dag van de maand wordt een
overzicht op Instagram geplaatst met alle activiteiten die wij deze maand zullen organiseren,
met daarna een losse post per activiteit. In onze leden- en meldingen WhatsAppgroepen
worden de activiteiten meerdere malen gepromoot de week voorafgaand aan de activiteit. We
nemen afscheid van de Facebook-evenementen functie voor de afdeling, dit vervangen wij
door een medium waardoor de activiteiten meteen in je google agenda geplaatst kunnen
worden. Landelijke activiteiten zullen nog wel gepromoot worden via Facebook.

Kortom:
● We gaan activiteiten regelmatig promoten.

Sociale media
De sociale media gaan voor meerdere doelen worden ingezet. Ten eerste bij het promoten van
de wekelijkse activiteiten, wat al eerder is genoemd in het beleidsplan. Ten tweede voor het
voortzetten van politieke en actuele discussies onder onze leden, iets wat nu al gebeurt. Wij
stellen ook meer doelen voor de sociale media. Wij willen ons meer politiek instellen op
Twitter, voor meer informatie zie: beleidsplan Politiek. Het eerste doel is het bereiken van
meer zichtbaarheid op Instagram en Twitter. Zo willen wij Instagram take-overs doen op onze
story’s met bestuursleden, commissieleden en leden van werkgroepen. Zo kan iedereen zien
waar wij allemaal mee bezig zijn. Daar is dan ook ruimte om op dat moment vragen te stellen
over van alles, wat het laagdrempelig en interactief maakt. Ook willen wij meer polls in onze
story’s posten. Door ons op deze manier te profileren en interactief te zijn zullen wij mensen
kunnen aansporen ons account te gaan volgen. Concreet houdt dit in dat wij meer betaalde
posts willen maken, meer volgers willen bereiken aan het einde van het bestuursjaar, en
interactiever willen zijn.
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Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen krijgen de Jonge Democraten die zich
verkiesbaar stellen voor D66 de mogelijkheid om zich op Instagram voor te stellen.

Kortom:
● De sociale media zal een nog belangrijke rol binnen het promotiebeleid vervullen.
● We zorgen voor meer afwisseling in onze sociale media.

Campagne
Kijkend naar de gemeenteraadsverkiezingen is het belangrijk om op zowel de sociale media als
fysiek aanwezig te zijn. Het promotieteam speelt hierbij een belangrijke rol.Wij sluiten ons aan
op de landelijke campagne, ‘Een Jonge Democraat In Elke Raad’, en zullen kijken welke
kandidaten die verkiesbaar zijn in onze regio van de afdeling behoefte hebben aan onze steun.
Wij zullen ook aandacht geven aan gezamenlijke standpunten en streven naar goede
communicatie tussen ons en de D66-fracties.

Kortom:
● We zullen een hybride campagne voeren met een focus op het fysieke aspect.
● We zullen de landelijke ‘een Jonge Democraat in elke raad’ campagne doorvoeren op

afdelingsniveau
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Organisatie

Tijd voor ouderwetse educatieve gezelligheid!

Nu het normale leven weer op gang begint te komen wil het bestuur zich inzetten voor een
levendige en educatieve afdeling. Een gevarieerd programma met zowel inhoudelijke als
gezellige activiteiten draagt hieraan bij. Deze activiteiten zullen weer elke dinsdag plaats
vinden in Delft, Leiden of Den Haag zodat langzaam het normale ritme weer wordt hervat. Het
is belangrijk dat ieder lid zich kan ontwikkelen binnen de afdeling en het naar zijn of haar zin
heeft.

Inhoud
Inhoudelijke activiteiten staan hoog in het vaandel bij het bestuur. Het bestuur speelt in op de
maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en ziet dit als basis voor activiteiten van de
afdeling. Dit betekent dat er drie keer in de maand inhoudelijke activiteiten worden verzorgd.
Deze inhoudelijke avonden zullen verschillen qua doel en thema. Sommige avonden lenen zich
voor het doel ´leren´ zoals een training op het gebied van moties schrijven terwijl andere
avonden zich lenen voor het informeren/inspireren van de leden. Een voorbeeld van een
informerende avond is een voorlichting door het COC over de onlangs aangenomen anti-homo
wet in Hongarije. Het bestuur probeert altijd een inspirerende spreker te regelen voor de
avond waarbij de voorkeur uitgaat naar een divers pallet aan sprekers waardoor de leden
inzichten zullen verkrijgen vanuit diverse invalshoeken en ervaringen.
Daarnaast wordt nauw samengewerkt met D66 om interessante sprekers langs te laten komen
met diverse portefeuilles. In samenwerking met het landelijk bureau zullen wij ook
debattrainingen en motie schrijf avonden aanbieden.

Kortom:
● Het bestuur vindt de (professionele) ontwikkeling van haar leden belangrijk en hoopt

door middel van inspirerende en informatieve activiteiten zoals trainingen en
voorlichtingsavonden  hieraan bij te dragen.

Gezelligheid
Ook gezelligheid staat bij het bestuur hoog in het vaandel. Gezelligheid is belangrijk voor een
hechte en levendige afdeling.
Minimaal één keer per maand vindt er een gezelligheidsactiviteit plaats. Denk hierbij aan
activiteiten zoals een Halloween borrel, een karaoke avond of een pub quiz.

Kortom:
● Het bestuur vindt een levendige afdeling belangrijk en gezelligheidsactiviteiten dragen

hieraan bij. Daarom wordt minimaal één keer per maand een activiteit georganiseerd
gericht op gezelligheid en elkaar beter leren kennen.

Debat
Ook dit bestuur gaat zich inzetten voor het bewerkstelligen van debatten. Dit kunnen
debatten zijn binnen de afdeling, maar ook tussen verschillende afdelingen en diverse andere
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politieke jongerenorganisaties. Het bestuur zet zich in om samen met de randstad-afdelingen
het Randstad Debat te organiseren. Daarnaast wordt er een debat georganiseerd in het teken
van de gemeenteraadsverkiezingen.

Kortom:
● Het bestuur gaat zich inzetten voor het organiseren van debatten met andere

afdelingen en andere politieke jongeren organisaties.
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Internationaal

Het komende jaar gaan we met een frisse moed een internationaal jaar tegemoet. De
pandemie heeft het internationale aspect binnen de vereniging op een lager pitje gezet. Het
bestuur kijkt met volle overtuiging naar een nieuw spectaculair jaar waarbij we dit aspect
willen vernieuwen.

Evenementen
We streven ernaar om 4-5 evenementen het komende jaar te organiseren. De commissie leden
zullen ook de kans krijgen om hun interesses te delen en zelf keuzes te kunnen maken over
deze komende evenementen. Thema’s die hierbij terug zullen komen zijn bijvoorbeeld
internationale politiek, Duitse verkiezingen of het klimaat. De voertaal van deze evenementen
kunnen in het Engels zijn. Hiernaast zal de commissie veel gezelligheid bieden om het
teambuilding te versterken.

Kortom:
● We zullen 4-5 evenementen organiseren in het komende jaar met een internationaal

thema.
● We versterken de communicatie met het nationale bestuur/netwerk rondom

internationale activiteiten.

Etwinning reis
Voor de E-twinning reis mikken wij op een bestemming binnen Europa. De reis zal in het
voorjaar rond Juni plaatsvinden. Om de Jonge Democraten- en D66-idealen te blijven
realiseren zullen wij uiteraard streven om met het openbaar vervoer te reizen. Hiernaast
zullen wij een reis organiseren die economisch toegankelijk is voor alle leden. Zo streven wij
naar inclusiviteit binnen de vereniging. Mochten de huidige maatregelen rondom COVID-19
veranderen dan zullen wij uiteraard een alternatief zoeken.

Kortom:
● We zoeken een reis optie die geschikt is rondom de COVID mogelijkheden.
● We organiseren een reis is die toegankelijk is voor alle JD leden.
● We organiseren een Twinning waarbij alleen gevlogen wordt als laatste optie, dus eerst

kijken naar bus en trein.

Netwerken
Het belang van onze afdeling Leiden-Haaglanden in connectie met Internationaal is essentieel.
Het is belangrijk als afdeling met de stad Den Haag die bekend staat voor zijn internationale
context om dit netwerk te blijven gebruiken en te onderhouden. Vandaar zal netwerken en het
versterken van deze relaties als prioriteit gezien worden. Denk hierbij aan onze regionale
afdeling met het nationale afdeling of onze partnerorganisaties LYMEC & IFRIE. Dit komt ook
overeen met het nationale bestuur voornemen om internationaal als een grotere prioriteit te
zien in het komende jaar.
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Kortom:
● We versterken de connecties tussen verschillende actoren om de commissie te

verbreden.
● We gaan meer netwerken met internationale partnerorganisaties zoals de JuLi’s.

Commissie
Het komende jaar gaan wij met een sterke commissie te werk. De commissie heeft momenteel
ongeveer 7 leden. Hiernaast zal de commissie veel gezelligheid bieden om het teambuilding te
versterken. Hier kun je denken aan teambuilding uitjes en borrels binnen de commissie waarbij
we leuke activiteiten organiseren om gezelligheid te vergroten naast het organiseren. De
leden krijgen de kans om hun interesses in het internationale aspect verder uit te werken en te
vergroten. Hiervoor is internationale kennis geen must en moet de commissie juist
laagdrempelig blijven om voor nieuwe leden om in te stap en hun kennis te verbreden. De
commissie streeft ernaar om elke 3 weken te meeten.

Kortom:
● De commissie ontmoet elkaar elke 3 weken.
● het doel van de commissie is ook gezelligheid creëren binnen de groep zowel als de

afdeling.
● We versterken de commissie Internationaal binnen de afdeling.
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