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Het bestuur 

Jonah van Lotringen – voorzitter 

Hai, ik ben Jonah. Komend jaar ga ik als voorzitter mijn 

derde bestuursjaar tegemoet – de tijd vliegt bij de leukste 

afdeling van de Jonge Democraten! Als voorzitter zie ik 

het als belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat het 

Rotterdamse bestuur haar doelen haalt en dat iedereen 

zich welkom voelt bij de afdeling. Ik heb de afgelopen 

jaren gezien hoe de JD een leerschool kan zijn voor 

actieve leden, en dat wil ik ook komend jaar graag 

faciliteren. 

Josephine Baán – Algemeen secretaris 

Hi! Ik ben Josephine Baán, ik ben 24 jaar oud en ben 
ontzettend blij dat ik aankomend jaar de secretaris van 
Rotterdam ben. Ik haal ontzettend veel energie uit de 
interessante activiteiten van de JD en zie jullie graag 
komend jaar op deze momenten, zodat we als groep ons 
progressieve geluid kunnen laten horen.  
Komend jaar zullen jullie elke maand een nieuwsbrief van 
mij ontvangen.  
En of je nou nieuw bent, of al langer lid, voor vragen ben ik 
altijd bereikbaar! 
 

Mathijs Kramer – Penningmeester 

Hoi! Ik ben Mathijs, komend jaar de penningmeester van 
de Jonge Democraten Rotterdam. In deze rol ben ik 
verantwoordelijke voor het geld van de afdeling. Naast 
het bewaken van de centen wil ik vooral mensen 
aanmoedigen om gebruik te maken van de mogelijkheden 
die de JD te bieden heeft. Dus voel je vrij om je te melden 
als je een idee hebt voor een gaaf project maar de 
financiering mist, want ik denk graag mee! 
Binnen de JD ben ik ook betrokken bij de werkgroep 

economie en de werkgroep filosofie. In het vorige bestuur 

was ik algemeen bestuurslid. Na mijn studie geschiedenis 

werk ik nu bij een bij een bedrijf dat helpt om vacatures 

voor directeurs en bestuurders te vullen. 
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Nathan Harinck – Bestuurslid organisatie 

Hoi! Ik ben Nathan, 26 jaar. Als bestuurslid Organisatie ben 
ik verantwoordelijk voor de organisatie van de JD-
activiteiten in Rotterdam. Mijn doel? Ik wil zoveel mogelijk de 
pragmatisch-progressieve lijn van de partij doorzetten. 
Verwacht dus veel activiteiten over bijvoorbeeld huisvesting, 
gelijkheid, seksualiteit en klimaat.  
Komend jaar zijn ook de gemeenteraadsverkiezingen; hét 

moment waarop een Jonge Democraat zijn/haar politieke 

invloed kan uitoefenen (bijvoorbeeld als raadslid). Ben je 

nieuwsgierig? Meld je aan en/of kom gerust langs bij een van 

onze (wekelijkse) activiteiten! 

Ronald-Marcel – Bestuurslid politiek & 

vicevoorzitter 

Dag allemaal,  
Mijn naam is Ronald-Marcel van den Hoek en ik ben komend 
jaar bestuurslid politiek. Daarnaast ben ik in het dagelijks 
leven werkzaam bij een bank en houd ik me bezig met 
hypotheken. Als bestuurslid Politiek ben ik verantwoordelijk 
voor de politieke output en meningsvorming van de afdeling. 
Daarvoor is een gezonde sfeer voor politieke discussie erg 
belangrijk. 
Ik blijf op de hoogte van de politieke actualiteiten van regio-
Rijnmond en de D66 fractie daarom sluit ik regelmatig aan bij 
de fractievergadering.  
Voor onze eigen politieke meningsvorming draag ik zorg voor de commissie Rotterdam 
die zich bezighoudt met nadenken en actief bezig is met de lokale politiek. 
Essentieel voor de creatieve geesten die mee willen denken over bijvoorbeeld de 

aankomende gemeenteraadsverkiezingen. 
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Nardjissa Ikhlef – Bestuurslid promotie 

Hey, ik ben Nardjissa! Ik studeer security studies in Leiden 

en dit jaar ben ik bestuurslid promotie van de afdeling 

Rotterdam. Ik beheer de social media en zorg ervoor dat 

mensen op de hoogte zijn van onze activiteiten. Ik wil 

komend jaar graag aan de slag met creatieve nieuwe ideeën 

om te gebruiken bij de afdelingspromotie. Denk 

bijvoorbeeld aan het maken van een podcast of het maken 

van leuke video’s. Zo wil ik dit bestuursjaar de afdeling 

online meer op de kaart zetten. Hou de social media in de 

gaten en hopelijk tot snel! 

Raymond van Dalen – Bestuurslid algemene zaken 

& campagne 

Hoi! Mijn naam is Raymond en ik zal aankomend jaar jullie 
functie van Algemene Zaken en Campagne vervullen. Naast 
de vereniging zit ik in het laatste jaar van mijn studie 
Bestuurskunde en ben ik ook werkstudent. Ik ben vooral blij 
dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten want ik heb Zoom 
inmiddels al onder de knie;) Aankomend jaar wil ik bijdragen 
door iedereen de mogelijkheid te geven samen te groeien en 
ontwikkelen. Daarnaast is 2022 campagnejaar en wil ik 
samen met de vereniging en het campagneteam, alle 
Rotterdammers een fris, groen en progressief verhaal 
vertellen! 
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Het beleid 

Bestuur 
Het bestuur vergadert om de week. Op de bestuursvergaderingen blikt het bestuur 
terug op de vorige twee weken en wordt gecontroleerd of alles vaststaat voor de 
komende twee weken. Daarnaast worden plannen gemaakt voor de langere termijn om 
de afdeling in goede banen te leiden. Om het bestuur goed te laten draaien helpt een 
goede onderlinge band altijd, om daaraan te bouwen gaat het bestuur onder andere 
tweemaal dit jaar op bestuursweekend. Hier staan trainingen en groepsbinding 
centraal. Tenslotte voert elk bestuurslid dit jaar een aantal bestuurs gesprekjes met de 
voorzitter om elkaar te evalueren en de jaardoelen van elk bestuurslid te bespreken. 
 
Contact met D66 Rotterdam 
Onder het vorige bestuur is er een uitstekende band met de gemeenteraadsfractie van 
D66 Rotterdam opgezet. Dit zorgt voor wederzijdse sympathie en daarom zullen we 
deze goede band ook dit jaar weer nastreven, niet alleen met de fractie maar ook met 
het afdelingsbestuur. Deze goede band zullen we proberen op te bouwen door, waar 
mogelijk, zoveel mogelijk bij de activiteiten van D66 Rotterdam te zijn. 
Daarnaast is het ook onze inzet om met de omliggende steden van Rotterdam te kijken 
wat mogelijk is om op zoveel mogelijk plekken campagne voeren. 
 
Secretaris 
Het takenpakket van de secretaris is redelijk vanzelfsprekend, ter verduidelijking 
zullen in dit gedeelte deze taken benoemd en uitgelegd worden: 
Als eerste is de secretaris verantwoordelijk voor de Maandelijkse nieuwsbrief: Elke 
maand zullen alle Rotterdamse Jonge Democraten een nieuwsbrief ontvangen waarin 
de agenda van de desbetreffende maand staat en andere belangrijke mededelingen. 
Daarnaast ligt bij de secretaris de verantwoordelijkheid van het ledenbestand. De 
secretaris heeft inzicht in welke nieuwe leden zich hebben aangemeld en zal deze 
benaderen in samenwerking met de vice-secretaris.  
Een derde taak van de secretaris is het organiseren van de AAV’s. De secretaris moet 
om alle voorbereidingen (uitgezonderd locatie) te treffen voor de AAV’s.  
De secretaris zal ook het onderhouden van de website op zich nemen, dit betreft de JD 
Rotterdam pagina van de Jonge Democraten website (informatie bestuursleden, 
agenda). De laatste taak lijkt dan wel de taak van de Bestuurslid Organisatie, maar niets 
is minder waar. De secretaris draagt de verantwoordelijkheid jaarlijks een Karaoke 
Borrel te organiseren.  
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Financiën 
Geld, geweld en gunst breekt recht, zegel en kunst. Een degelijk financieel beheer 
waarbij de penningmeester ‘in control’ is, is een belangrijk voorwaardenscheppend 
aspect van de vereniging dat niet altijd in het oog springt doch cruciaal is. Zoals ieder 
jaar is een volledige jaarrekening en een solide begroting van belang. 
 
Financieel staat het er goed voor met de vereniging. Zo ook in onze afdeling. Komend 
jaar zal de afdeling dan ook vooral faciliterend zijn richting initiatieven vanuit het 
bestuur en de leden. Het geld blijft immers in de wereld en wij moeten eruit. Hierbij zal 
de penningmeester het wel als zijn taak zien om de reglementen strikt na te leven. 
Daarbij is het wel de ambitie om samen met de andere afdeling penningmeesters en de 
landelijk penningmeester in het licht van de veranderde financiële situatie nog eens te 
kijken naar het declaratiereglement en het reglement voor afdeling financiën. 
 
Kortom, binnen het bestuur zal de penningmeester zich vooral richten op het 
verwerken van de declaraties, het opstellen van projectsubsidies, het bestuur goed 
informeren over de staat van de financiën, het naleven van de regels en zo volledig ‘in 
control’ te zijn over de financiën van de afdeling. Extern willen we graag faciliterend 
optreden om leden met goede ideeën op weg te helpen en de hervorming van de 
reglementen. 
 
Commissie Rotterdam 
Commissies zijn lokale werkgroepen waarin leden op een laagdrempelige manier actief 
bezig kunnen zijn met politiek inhoudelijke zaken. De commissie Rotterdam denkt na 
over, en werkt aan uitingen, acties en beleid die toepasbaar is op de metropoolregio 
Rotterdam- Den Haag, Rijnmond Zuid-Holland en Zeeland maar met name gemeente 
Rotterdam. Het hoeft hier natuurlijk niet toe beperkt te blijven want ook landelijke 
thema’s kunnen geagendeerd worden. In deze commissie helpen we jou met hoe je 
actief invloed uit kan oefenen.  
Sta jij nou te trappelen om actief te worden in de commissie Rotterdam? Neem dan 
contact op met bestuurslid politiek: Ronald-Marcel van den Hoek 
 
Politieke inhoud 
De politieke visie van JD-Rotterdam staat vastgelegd in het Regionaal Politiek 
Programma (RPP). Deze visie kan middels een Politieke Afdelingsvergadering (PAV) of 
Algemene Afdelingsvergadering (AAV) worden bijgesteld. Tijdens een PAV/AAV 
kunnen leden door middel van Moties, amendementen en resoluties de visie bijstellen. 
Resoluties en Amendementen op het RPP zijn concrete wijzigingen die gedaan worden 
in het RPP. Ook kun je de PAV/AAV als opstapje gebruiken voor de landelijke 
Algemene Ledenvergadering (ALV). Als ze bij de afdeling worden aangenomen worden 
jouw moties en amendementen namens de afdeling ingediend.  
Natuurlijk moet over de inhoud gediscussieerd kunnen worden dit kan natuurlijk altijd 
maar tijdens discussie en debat activiteiten is hier nadrukkelijk de ruimte voor. Door 
middel van debat trainingen en masterclasses willen we de leden de vaardigheden 
meegeven om dit vol zelfvertrouwen te kunnen doen.  
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Politieke output, pers en zichtbaarheid 
Wij zouden natuurlijk geen politieke organisatie zijn als wij onze visie niet de wijde 
wereld in zouden dragen. Dit doen we door middel van politieke output. Door op 
actualiteiten in te gaan en persuitingen te realiseren. Centraal in onze boodschap is 
vanuit landelijk het thema ‘Vrij zijn is kiezen voor jouw toekomst’. Als Politieke 
Jongeren is aan ons de taak de politiek toekomstbestendig te maken.  
Het minimale streven is om een persuiting te publiceren in erkende media outlets eens 
per kwartaal. Uiteraard blijft het zaak om tijdig een reactie te bieden op relevante 
actualiteiten. Daarnaast is het belangrijk om door middel van ludieke-acties goed in 
beeld te blijven altijd onderbouwd met onze visie.  
De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2022, wij als politieke jongeren gelieerd 
aan D66 zullen in onze persuitingen een harmonieuze toon houden met de campagne 
van D66. Samenwerking in de campagnetijd is voor dit JD-bestuur van hoge prioriteit 
om zo resultaten te boeken in de gemeenteraad namens D66. Enkel wanneer we ons 
vanuit onze morele plicht genoodzaakt voelen om in campagnetijd onszelf uit te 
spreken zullen wij dit niet uit de weg gaan. 
 
Promotie 
Nu er weer fysieke activiteiten georganiseerd worden biedt dat weer de mogelijkheid 
voor een diverser promotieaanbod. Waar er vorig jaar hoogstens een screenshot van 
een activiteit te plaatsen was viert de terugblikkende foto dit jaar zijn terugkomst. 
Daarnaast blijft promotie bij de kern van het aankondigen van activiteiten en landelijke 
evenementen, en daarnaast het zorgen dat onze afdeling bereikbaar en verwelkomend 
is voor nieuwe leden. 
 
Verder zal er promotie nodig zijn voor de gemeenteraadsverkiezingen, zodat er vanaf 
maart 2022 zoveel mogelijk JD’ers in de Rotterdamse gemeenteraad zitten. Deze 
promotie vindt plaats in twee stadia. Ten eerste de promotie voor de interne 
verkiezingen, waarbij we proberen de kandidaten zo hoog mogelijk op de lijst te laten 
eindigen. Ten tweede de daadwerkelijke verkiezingen, waarbij we ervoor proberen te 
zorgen dat de kandidaten zoveel mogelijk voorkeursstemmen krijgen. 
 
Organisatie 
Het bestuur Van Lotringen staat een uitdagend en leuk jaar te wachten als het gaat om 
de activiteiten. Nu de corona-maatregelen voor een groot deel zijn afgeschaft kunnen 
de leden weer fysiek bij elkaar komen. Het doel van dit bestuur is om dit ook zoveel 
mogelijk te doen. Er kan echter ruimte worden gelaten voor een hybride mix van online 
en fysieke activiteiten waar dit preferabel is. 

In de regel wordt elke woensdagavond een activiteit worden georganiseerd. Hierbij 
wordt er een politiek of maatschappelijk thema aangekaart. Uiteraard is er ook ruimte 
voor gezelligheid en/of netwerken: de laatste woensdagavond van de maand 
organiseert het bestuur een borrel. 

Door een positief uitgevallen begroting is er tevens meer ruimte voor (uitgebreide) 
activiteiten. Dit bestuur beoogt hiermee de JD-leden uit de corona-schulp te trekken 
naar fysieke activiteiten. Door hen actief naar feedback en creatieve ideeën te vragen 
kan het bestuur activiteiten méér toespitsen op de behoeften van de leden. 
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Een belangrijk aandachtspunt is de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. De 
activiteiten in deze maand worden hierop afgestemd. Daarnaast zal het bestuur een 
faciliterende rol spelen bij de organisatie van activiteiten met andere afdelingen, met in 
het bijzonder het randstaddebat. 

Tot slot beoogt dit bestuur met de georganiseerde activiteiten niet alleen hun leden te 
informeren en entertainen, maar om de leden aan te sporen en te activeren. De 
versoepelingen bieden meer ruimte voor fysieke activiteiten, zoals protesten, debatten 
en bezoeken aan instellingen. Hier zal komend jaar dan ook veel aandacht aan worden 
gegeven. 

Campagne 
Op 16 maart 2022 zijn er verkiezingen. Dan hebben we weer de mogelijkheid om het 
lokale bestuur te verkiezen. Wij willen met zo veel mogelijk progressieve denkers de 
visie van de Jonge Democraten aan alle kiezers kenbaar maken. In de gemeente staan 
we namelijk voor grote uitdagingen als woningbouw, milieubeheer, cultuur, zorg, 
veiligheid en onderwijs.  
  
Wij zijn trots dat verschillende JD’ers zich verkiesbaar hebben gesteld voor de D66 en 
zullen hen ondersteunen in hun ambitie om gemeenteraadslid te worden. Uiteindelijk 
willen wij natuurlijk zoveel mogelijk JD’ers vertegenwoordigd in het lokale bestuur. De 
JD zal zich samen met de D66 inzetten om een sociaal, progressief en groen alternatief 
te presenteren. Het verkiezingsprogramma voor deze verkiezingen beschikt over een 
scherpe visie die de JD Rotterdam onderschrijft en zich hard voor maakt.  
  
We gaan met een campagnecommissie op straat en online campagne voeren. Vanuit de 
campagnecommissie kunnen uiteenlopende campagne strategieën en ideeën worden 
gerealiseerd. Het is mogelijk om via sociale media campagne te voeren om online 
kiezers te bereiken, maar er is ook ruimte om ludieke acties te organiseren, langs de 
deuren te gaan of panelgesprekken te organiseren. In de campagnecommissie is 
iedereen welkom en kan je al je campagne creativiteit kwijt.  


