
Bestuur Verdegaal
Maximaal verdergaan

Beleidsplan 2022-2023



Inhoud

p. 2 Voorwoord
p. 3 Interne zaken
p. 5 Financiën
p. 6 Politiek & Pers
p. 8 Promotie
p. 10 Organisatie
p. 11 Internationaal

1



Voorwoord

Beste Jonge Democraten,

Bestuur Verdegaal is de afgelopen tijd hard bezig geweest met het voorbereiden voor het

komende politieke jaar. We hopen na drie jaren met corona dit jaar weer verder te gaan met

een heel bestuursjaar met fysieke activiteiten en commissievergaderingen te hebben. Het

afgelopen half jaar is al duidelijk geworden dat als er fysieke activiteiten en

commissievergaderingen kunnen plaatsvinden er veel leden de weg naar onze afdeling weten

te vinden. Komend jaar hopen wij onze afdeling nog actiever te maken.

In ons bestuursjaar vinden er ook verkiezingen plaats. We hopen tijdens de Provinciale

Statenverkiezingen ons steentje bij te dragen in het motiveren van jongeren om te gaan

stemmen. Verder willen bijdragen aan het verkiezen van een Jonge Democraat in de

Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Kortom in dit beleidsplan delen we onze plannen voor komend jaar. We hebben ontzettend

veel zin om komend jaar weer verder te bouwen aan een nog actievere afdeling. En aan het

einde van het jaar een sterke basis te hebben gelegd voor een afdeling na corona.

Met sociale-liberale groet,

Bestuur Verdegaal
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Interne zaken

De afdeling kent al jaren een goede sfeer, deze sfeer moet behouden blijven en gedeeld worden

met nieuwe leden. Komend jaar wordt ingezet om een goede basis te leggen voor de jaren na

corona. Er wordt dus gezorgd voor een fijne veilige sfeer en voor een plek waarin leden zich

kunnen ontwikkelen en verbonden voelen met de afdeling.

Sfeer en Veiligheid
Onze mooie afdeling heeft al jaren een gezellig sfeer en we willen er voor zorgen dat dat ook

dit jaar weer het geval is. Dat kan alleen als elke sociaal-liberale jongere zich welkom voelt bij

onze afdeling. Er is in de afdeling geen ruimte voor discriminatie, grensoverschrijdend gedrag

of pesterijen. Zo behouden we een gezellige en veilige sfeer voor elke jonge sociaal-liberaal die

actief wil zijn bij onze afdeling.

Kortom :

● Een gezellige en veilige afdeling voor alle jonge sociaal-liberalen.

Ledenontwikkeling en Binding

Dat leden zich kunnen ontwikkelen is samen met het bedrijven van politiek en het zijn van een

gezelligheidsvereniging een van de drie belangrijkste functies van de JD. Tijdens bestuur

Verdegaal willen wij ervoor zorgen dat zowel nieuwe als oude leden zich ontwikkelen. Dit

willen wij bereiken door middel van onze activiteiten en commissies. We nodigen veel

leerzame sprekers uit voor de activiteiten en gaan regelmatig trainingen organiseren waardoor

de leden hun algemene vaardigheden kunnen ontwikkelen. Verder hopen we dat leden zich

kunnen ontwikkelen in de verscheidene commissies die de afdeling heeft. In de commissies

krijgen de leden de kans om samen te werken, te organiseren en politiek te bedrijven,

waardoor ze zich ook op verschillende vlakken kunnen ontwikkelen. Verder is het van belang

dat leden zich verbonden voelen met de afdeling. Wij hopen dit te bereiken door zoveel

mogelijk leden te betrekken bij commissies waardoor leden op een kleinschalige manier kennis

met elkaar kunnen maken en kunnen samenwerken. Verder zetten wij er als bestuur op in om

tijdens de activiteiten (nieuwe) leden actief aan te spreken, zodat ze zich welkom en gezien

voelen.

Kortom :

● Een afdeling waar leden zich kunnen ontwikkelen in commissies en tijdens de

activiteiten.

● Een afdeling waarin leden zich verbonden voelen met de vereniging en met elkaar.

Website en nieuwsbrief
Activiteiten worden altijd zo snel mogelijk op de website geplaatst. Op de website komen

aparte pagina’s voor de commissies om duidelijker te maken wat leden bij de afdeling kunnen

doen. De nieuwsbrief wordt aan het begin van iedere maand verzonden en zal ook een

overzicht van de activiteiten van die maand bevatten. Verder zullen hier open vacatures in

worden geplaatst.
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Kortom:

● Activiteiten worden gepromoot op de website en in de nieuwsbrief.

● De commissies worden beter beter uitgelicht op de website.
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Financiën

De Financiën van de JD moeten faciliterend zijn om de doelstellingen van de JD te behalen en

de leden te dienen. Dit kan gebeuren door onder andere gezellige en educatieve activiteiten te

organiseren, maar ook door de naamsbekendheid van de JD te vergroten met behulp van

promotie. Om dit allemaal te bewerkstelligen zijn de volgende beleidslijnen geformuleerd.

Inzicht en transparantie
Het is nodig om de commissies en leden van de afdeling goed op de hoogte te stellen van de

financiële middelen die beschikbaar zijn om hun ambities uit te voeren. Hiervoor zal het

bestuur aan het begin van het nieuwe bestuursjaar goed onder de loep nemen welke potjes

met geld er beschikbaar zijn en kijken hoe dit het beste besteed kan worden tijdens ons

bestuursjaar. Dit zal natuurlijk gebeuren met behulp van het maken van een begroting, maar

ook door het hele jaar door bij de commissies en leden te benadrukken dat er geld

gereserveerd is dat besteed kan worden aan relevante doelen voor de JD.

Kortom:

● Er wordt op toegezien dat het geld dat beschikbaar is voor de afdeling ook

daadwerkelijk wordt uitgegeven aan relevante doeleinden.

Openstaan voor ideeën
Het is van belang dat het begrote geld van de JD geïnvesteerd wordt in doeleinden die relevant

zijn voor de leden van onze JD afdeling. Daarom zijn wij erg benieuwd naar de ideeën van onze

leden waar eventueel geld voor vrijgemaakt moet worden. Dit kunnen wij bereiken door

tijdens afdelingsactiviteiten in gesprek te blijven met de leden over beschikbare financiën,

maar ook online goed bereikbaar te blijven voor leden die interessante ideeën hebben voor

bestemmingen van het JD geld.

Kortom:

● Het bestuur blijft in gesprek met de leden zodat het goed op de hoogte blijft van

interessante bestemmingen voor het begrote geld.
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Politiek en Pers
Een van de kerndoelen van de JD is om politiek te bedrijven. Ook dit jaar zal de afdeling weer

bezig zijn met het schrijven van moties en amendementen. Verder creëren we persmomenten

met het doel om invloed uit te oefenen en om jongeren in de regio te bereiken. We houden

contact met de lokale D66 fracties en zijn prominent aanwezig op de verschillende congressen

van de JD.

Commissie Politiek
Een goed functionerende commissie is belangrijk voor de ontwikkeling van de leden en

essentieel voor het bedrijven van politiek door de afdeling. De belangrijkste taak wat betreft

de commissie Politiek zal dit jaar zijn het motiveren van de leden die op dit moment al deel

uitmaken van de commissie en het werven en actief maken van nieuwe leden voor de

commissie. Het kernpunt is het bieden van perspectief aan de commissieleden en hen laten

zien dat zij een uiterst belangrijke positie hebben voor het politieke geluid van onze Leidse

afdeling. Er zou elke maand een vast moment ingepland kunnen worden waar alle

commissieleden samenkomen om de cohesie te vergroten. Het doel is om alle commissieleden

zoveel mogelijk te betrekken bij het indienen van moties en amendementen, daarnaast geldt

hun advies ook als een noodzakelijk onderdeel in de voorbereidingen voor het schrijven van

persstukken.

Kortom:

● Commissieleden motiveren betrokken te raken en blijven.

● De invloed van de commissieleden op het politieke geluid van de afdeling vergroten.

Pers
Dit bestuursjaar is er geen vooraf afgesproken hoeveelheid persmomenten bepaald. Wij zien

de kwaliteit, met oog op de te bereiken invloed, als belangrijker dan de kwantiteit van de

persmomenten. Zeker in het licht van de aankomende Provinciale Statenverkiezingen is het

belangrijk dat de persmomenten die we creëren zo goed mogelijk worden afgestemd op ons

beoogde publiek, namelijk: de jongeren in de regio Leiden-Haaglanden. In het geval dat een

bepaald standpunt van ons overeenkomt met dat van andere politieke jongerenorganisaties,

kan het bevorderlijk zijn samen met hen de publiciteit op te zoeken en op deze manier een

groter publiek te bereiken.

Kortom:

● Persmomenten creëren met het oog op effectiviteit.

● Samenwerken met andere politieke jongerenorganisaties om meer jongeren te

bereiken.

Contact met Lokale D66-Fracties
Een goede band met de verschillende D66 fracties in onze regio, Den Haag, Delft, Leiden, Het

Groene Hart en Zoetermeer, kan ons helpen bij het naar voren brengen van onze standpunten

en dan vooral wat betreft de punten die jongeren specifiek aangaan. Hierbij kan het helpen om

fractievergaderingen bij te wonen, dan wel alleen in het geval dat er punten worden besproken

die voor ons als afdeling écht tellen. Het belangrijkste doel van het contact met de D66
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afdelingen is het creëren van een plekje voor onze standpunten in het politieke programma

voor de Provinciale Statenverkiezing van 2023.

Kortom:

● Een goede band onderhouden met D66 fracties om de invloed van de afdeling te

bevorderen.

● Fractievergaderingen bijwonen als deze raken aan de politieke kernpunten van de

afdeling.

Congressen
Er is geen plek die beter is om onze vereniging als geheel te leren kennen dan de congressen.

Voor het onderdeel Politiek en Pers ligt het zwaartepunt van de congressen bij het schrijven en

indienen van amendementen. Dit moet toegankelijker worden gemaakt voor onze leden.

Daarom willen we een activiteit organiseren rondom het schrijven van amendementen.

Kortom:

● Er wordt een activiteit georganiseerd specifiek gericht op het schrijven van moties en

amendementen.
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Promotie

Actief zijn bij de afdeling is ontzettend leuk. Dat moet bekend worden bij zoveel mogelijk

potentiële Jonge Democraten. Daarom worden de activiteiten en commissies komend jaar zo

goed mogelijk gepromoot via verschillende sociale media en de nieuwsbrief. Verder zetten we

ons in om zoveel mogelijk jongeren naar de stembus te krijgen en een Jonge Democraat in de

Provinciale Staten.

Promotie activiteiten
Goede communicatie van de komende activiteiten naar de leden en potentiële leden is van

groot belang voor de opkomst. Aan het begin van de maand wordt de nieuwsbrief verstuurd en

een Instagram post geüpload met daarin de activiteiten die die maand zullen plaatsvinden.

Activiteiten worden zes dagen ervoor, de dag ervoor, en de dag van de activiteit gepromoot op

Instagram en in de appgroep.

Kortom:

● Er wordt dit jaar goed gecommuniceerd over de opkomende activiteiten via

verschillende kanalen.

Campagne
Over de aanpak van de verkiezingen zullen we in gesprek gaan met het landelijk bestuur.

Aangezien het om de provinciale verkiezingen gaat, is het van belang dat er een goede

communicatie is met de ander afdeling in Zuid-Holland: Rotterdam. Voor het beste effect is het

handig om de keuze van kandidaten die steun krijgen van de afdeling af te stemmen met elkaar.

Het campagneteam is de afgelopen maanden leeggelopen dus het is zaak om zo snel mogelijk

enthousiaste leden te vinden voor de het team. Het doel is om een zelfstandig en actief

campagneteam te hebben, die waar nodig wordt ondersteund en gecoördineerd door het

bestuurslid promotie. Ook zijn we van plan om op sociale media content te delen met daarin

informatie over de werkzaamheden van de Eerste Kamer, Provinciale Staten, en

waterschappen. Door middel van deze content willen we ook het belang van stemmen laten

zien. De belangrijkste doelen van de campagne zijn het activeren van jongeren om te stemmen

en een jonge Democraat in de Provinciale Staten te krijgen.

Kortom:

● Contact houden met landelijk en lokaal bestuur.

● Campagneteam versterken

Sociale media
Sociale media speelt een prominente rol in de communicatie naar bestaande leden (zowel

actieve als inactieve) en potentiële leden. Er zal vooral worden ingespeeld op Instagram,

aangezien dit het platform is waar het grootste deel van ons doelgroep zit. De belangrijkste

taak van Instagram is, zoals al eerder benoemd, het aankondigen en vastleggen van

activiteiten. Daarnaast speelt Instagram een aanzienlijke rol in de campagne. Aan het eind van

de maand wordt een recap gemaakt met de hoogtepunten van die maand.
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De LinkedIn pagina wordt ook een nieuw leven ingeblazen. Hier zullen vooral de hoogtepunten

van de afdeling worden belicht, zoals bijzondere activiteiten, persstukken, en ludieke acties.

Facebook zal, net als afgelopen jaar, niet een belangrijke focus krijgen. Ook willen we

experimenteren met het gebruik van TikTok als een platform. Met deze app heb je de potentie

om grote groepen te bereiken.

Kortom:

● Sociale media speelt een belangrijke rol in de communicatie.

Ledenwerving
Dit jaar willen we ook meer leden werven. Het zomeroffensief en de verkiezingen zijn twee

belangrijke momenten die we moeten benutten om meer leden te werven, en te zorgen dat

deze ook actief worden bij de vereniging. Ook is het belangrijk dat er gekeken wordt hoe we

nieuwe groepen mensen kunnen bereiken die nu ondervertegenwoordigd zijn in de vereniging

en afdeling.

Kortom:

● Er gaat onderzocht worden hoe we nieuwe groepen kunnen bereiken.
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Organisatie

Wekelijks wordt er bij de Jonge Democraten Leiden-Haaglanden een activiteit georganiseerd.

Afgelopen jaren was dit elke dinsdag. Komende tijd zal er één keer per maand op de donderdag

een activiteit zijn. Zo hebben de leden die op dinsdag niet de mogelijkheid hebben om langs te

komen, alsnog een moment waarop ze wel kunnen langskomen. Tot slot wordt er aankomend

jaar vier keer een avond georganiseerd die in het teken staan van de commissies.

Sprekers
Binnen de afdeling vormt politiek een groot deel van de activiteiten. Veel activiteiten zullen

dan ook gericht zijn op politieke en maatschappelijke onderwerpen. Deze activiteiten zullen

bestaan uit het uitnodigen van verschillende soorten sprekers. Sprekers vanuit D66 met

relevante portefeuilles, maar ook andere externe sprekers met passende expertises zijn hier

een goed voorbeeld van. Tot slot zoeken we de samenwerking op met landelijke werkgroepen

om samen activiteiten te organiseren.

Kortom:

● Door middel van politiek inhoudelijke activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de

politieke ontwikkeling van de leden.

Gezelligheid
Gezelligheid speelt een grote rol binnen onze afdeling. Hierbij is het belangrijk om te kijken

naar hoe we activiteiten kunnen inplannen die niet gericht zijn op politiek gebied, maar wel

interactiviteit bieden. Denk hierbij aan een pubquiz, speeddates, of andere activiteiten in het

thema van gezelligheid met als doel om elkaar beter te leren kennen of om simpelweg gewoon

een leuke avond te hebben. Deze activiteiten worden georganiseerd samen met de GINTONIC.

Kortom:

● Het organiseren van gezelligheidsactiviteiten met als doel dat leden elkaar beter te

leren kennen en gezelligheid binnen de afdeling te creëren.

Trainingen en debatten
Ten slotte gaan wij als afdeling verschillende debatten organiseren. Hierbij is belangrijk dat er

onderwerpen aan bod komen die actueel zijn en waar een goed debat over gevoerd kan

worden. Verder is het leuk om niet alleen debatten binnen onze eigen afdeling te houden, maar

ook andere afdelingen uit te nodigen. Denk hierbij aan het Randstaddebat met afdeling

Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Ook zijn trainingen passende invullingen voor de

activiteiten. Het leren over lobbyen, debatteren, moties schrijven of een motie

vertegenwoordigen zijn voorbeelden hiervan.

Kortom:

● Inhoudelijk debatavonden met actuele onderwerpen.

● Debatavonden met andere afdelingen binnen de Jonge Democraten.

● Trainingen met als doel verschillende vaardigheden te leren.
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Internationaal

Met Den Haag als internationale stad van vrede en recht, biedt onze afdeling bij uitstek kansen

op internationaal gebied. Nu we de coronapandemie echt uit lijken te zijn, heeft de

internationale kant van de afdeling weer alle ruimte om verder te ontwikkelen. Het komende

jaar zullen we ons dan ook inzetten om dat te doen.

Activiteiten
We hopen dat we de leden komend jaar nog meer kunnen enthousiasmeren op internationaal

gebied door met regelmaat internationaal georiënteerde activiteiten te organiseren. We

streven naar vijf activiteiten. Hierbij kan men denken aan een spreker of een bezoek aan een

internationale organisatie, maar ook aan een gezelligheidsactiviteit met een internationaal

karakter. We proberen hier zo veel mogelijk diversiteit in te creëeren. Deze activiteiten zullen

worden opgezet in samenwerking met de commissie internationaal. Het is mogelijk dat enkele

van de activiteiten, zeker als het gaat om een bezoek aan een organisatie, op een ander

moment dan de dinsdagavond plaats zullen vinden.

Kortom:

● Vijf internationaal georiënteerde activiteiten.

● Een zo divers mogelijk aanbod van internationale activiteiten.

Twinning
De twinning zal komend jaar weer in de periode juni-juli plaatsvinden, zodat leden niet in de

knoop komen met tentamens, het weer waarschijnlijk meezit en de kans op een lockdown

minimaal is. Wij maken ons als vereniging hard voor duurzaamheid en vinden dat we dat ook

moeten uitdragen. Daarom reizen we met de trein. We begrijpen dat dit kan leiden tot een

duurdere twinning dan als we zouden vliegen. In het kader van toegankelijkheid komt er

daarom voor diegenen die kunnen onderbouwen de twinning echt niet te kunnen betalen, een

mogelijkheid om een aanvraag bij het bestuur te doen om de kosten te verlagen. Inschrijvingen

voor de twinning zullen gedurende de eerste weken enkel open zijn voor leden van

Leiden-Haaglanden. Als de plekken niet gevuld worden, krijgen ook leden van andere

afdelingen de optie om zich in te schrijven. We willen in het buitenland wederom graag een

liberale zustervereniging bezoeken. Daarnaast streven we ernaar om een buitenlandse

zustervereniging in onze afdeling te kunnen ontvangen.

Kortom:

● Een twinning met de trein in de periode juni-juli.

● Leden van andere afdelingen krijgen de optie om overgebleven plekken te vullen.

● Een liberale zustervereniging in het buitenland bezoeken.

● Een buitenlandse  zustervereniging naar onze afdeling halen.

Samenwerking
Het hebben van een netwerk kan de afdeling op allerlei manieren helpen; zo kan een netwerk

het vinden van sprekers of het krijgen van toegang tot locaties vergemakkelijken. We zullen

ons daarom inzetten op het verbreden van ons (internationale) netwerk. Met name in Den
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Haag liggen hier kansen voor. Ook zal er worden samengewerkt met de international officer en

het landelijk bestuur op internationaal gebied. Ook willen we leden daarnaast stimuleren om

internationale kansen op te pakken. Hierbij is het belangrijk om de naamsbekendheid van onze

internationale koepelorganisaties, LYMEC en IFLRY, binnen onze afdeling te vergroten.

Kortom:

● Werken aan ons internationale netwerk.

● Samenwerken met de international officer en het landelijk bestuur.

● Leden stimuleren om internationale kansen op te pakken.

Commissie
De commissie internationaal loopt al goed. Komend jaar gaan we er voor zorgen dat dit zo blijft

door snel nieuwe, enthousiaste commissieleden te werven en de commissie zo laagdrempelig

mogelijk te houden. Het is belangrijk om binnen de commissie een sterk groepsgevoel te

creëren. Dit wordt bereikt door buiten de vergaderingen te zorgen voor voldoende

gezelligheid. Daarnaast wordt om het groepsgevoel te versterken gestreefd naar fysiek

vergaderen. De commissieleden worden aangemoedigd om hun (internationale) interesses om

te zetten in concrete ideeën, bijvoorbeeld in de vorm van activiteiten.

Kortom:

● Nieuwe commissieleden werven.

● Een goede sfeer en een sterk groepsgevoel binnen de commissie creëren.

● Commissieleden aanmoedigen om met eigen ideeën te komen.
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