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Voorwoord
Lieve Utrechtse Jonge Democraten, 

Het is weer september. Dat betekent dat een nieuw bestuur aantreedt en daarmee een nieuw 
tijdperk van de Jonge Democraten Utrecht (JDU) begint. Dat het een bijzonder deel van de 
Utrechtse geschiedenis van de Jonge Democraten is, zal geen verrassing zijn. We hebben nog 
steeds te maken met een pandemie en merken daar veel van in het dagelijks leven. Ook bij de JDU 
ervaren we nog altijd de gevolgen van het Coronavirus. We kunnen niet meer makkelijk terecht 
in onze vertrouwde Florin en moeten de warme gezelligheid van de JD op 1,5 meter afstand van 
elkaar houden. Dat is moeilijk, maar toch zit de JDU niet stil. Er worden nog steeds corona-proof 
activiteiten georganiseerd en er staat een nieuw bestuur klaar om te beginnen. 

En daar mogen we als afdeling trots op zijn. Zelfs tijdens de ongekend ingewikkelde tijd waar we 
nu in leven, is er een groepje (grotendeels nieuwe) leden die zich keihard gaat inzetten voor onze 
vereniging. Ze zitten vol goede ideeën en gaan te werk met een niet te stoppen energie. En dat is 
wat we nodig hebben in het komende jaar, want we gaan een interessant verkiezingsjaar tegemoet. 
Dat is altijd enerverend, maar zal dit jaar een extra spanning en onvoorspelbaarheid met zich 
meebrengen. Om de JDU goed op de kaart te zetten, wordt er al druk gebrainstormd over de tactiek 
voor maart. Samen met een nieuw lokaal campagneteam zal de afdeling Utrecht de verkiezingen tot 
een succes maken. 

Maar, het jaar is veel meer dan alleen de Tweede Kamerverkiezingen. De Utrechtse werkgroepen, 
commissies en teams zullen weer hun uiterste best doen om de leukste activiteiten te organiseren. 
Dat zal zo veel mogelijk op de gebruikelijke manier gebeuren, maar ook geheel volgens de RIVM-
maatregelen. De activiteiten zullen dit jaar georganiseerd worden voor een zo breed mogelijk 
publiek. We gaan aandacht besteden aan de toegankelijkheid van de afdeling. Zo willen we 
activiteiten aanbieden die interessant zijn voor zowel de politieke expert als de nieuwsgierige 
borrelaar. 

JDU’ers, ik wens jullie veel plezier met het lezen van dit mooie beleidsplan. We hebben er hard 
aan gewerkt en hopen op deze manier een goede indruk te geven van wat je komend jaar kan 
verwachten. Natuurlijk is een bestuur altijd in beweging. Net zoals de wereld om ons heen, zoals 
afgelopen jaar gebleken is. Dat betekent dat een beleidsplan nooit helemaal af kan zijn. Alle tips, 
ideeën en opmerkingen zijn altijd welkom en worden heel erg gewaardeerd. Complimentjes zijn 
uiteraard ook meer dan welkom!

Tot snel bij de Jonge Democraten Utrecht!

Liefs namens bestuur Visser II van de Jonge Democraten Utrecht, 

Nyna Visser
Voorzitter



Bestuur
Voorzitter - Nyna Visser

Hoi! Mijn naam is Nyna Visser en ik mag dit jaar weer de voorzitter van 
de leukste Utrechtse politieke jongerenorganisatie zijn. Ik ben 21 jaar 
oud en ik studeer geschiedenis met een specialisatie in internationale 
betrekkingen en bestuurskunde aan de UU. 
Ik heb veel zin in komend jaar, met de campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen als hoogtepunt. Ik hoop daarbij veel andere 
jongeren net zo enthousiast te maken als ik voor de politieke inhoud 
en gezelligheid van de Jonge Democraten. Heb je vragen, ideeën of 
opmerkingen? Stuur me dan vooral een berichtje! Tot snel bij de Jonge 
Democraten Utrecht!

Algemeen Secretaris - Gijs Toussaint
Mijn naam is Gijs Toussaint en dit jaar ben ik algemeen secretaris van de 
Jonge Democraten Utrecht. Ik ben 19 jaar oud en ik studeer geschiedenis 
aan de Universiteit Utrecht. 
Het mooie aan mijn functie is dat ik met transparante en gestructureerde 
communicatie mijn medebestuursleden en de leden kan faciliteren in 
het neerzetten van mooie evenementen en het verkondigen van het 
geluid van de JDU, daar heb ik dan ook ontzettend veel zin in! Dit jaar zie 
ik mooie kansen weggelegd om samen met de rest van het bestuur de 
nieuwe website aan te pakken, onze online aanwezigheid te vergroten 
en nieuwe leden, ondanks de omstandigheden, te verwelkomen en te 
enthousiasmeren. Hierbij staan voor mij transparantie en het waarborgen 
van privacy hoog in het vaandel.

Penningmeester - Robin Sangers
Ik ben Robin Sangers en ik mag aankomend jaar de prachtige functie van 
penningmeester vervullen. Ik ben 19 jaar oud en ik studeer momenteel 
Rechtsgeleerdheid en Geschiedenis in Leiden. Sinds ruim een jaar ben ik 
lid van de Jonge Democraten. 
Het afgelopen jaar ben ik erg actief binnen de JDU geweest. De 
inclusiviteit, de gezelligheid en de gemoedelijkheid die ik in het afgelopen 
jaar binnen de JDU heb ervaren hebben mij erg enthousiast gemaakt. Dit 
enthousiasme wil ik dan ook graag laten blijken door aankomend jaar als 
penningmeester zorg te dragen voor de financiën en op die manier mijn 
bijdrage te leveren aan een ongetwijfeld prachtig jaar. Ik heb er in ieder 
geval veel zin in!



Organisatie & Internationaal - Rebecca de Jong

Mijn naam is Rebecca de Jong en ik ben dit jaar bestuurslid organisatie 
& internationaal bij Jonge Democraten Utrecht! Ik ben 18 jaar oud en 
ik studeer op het moment politicologie in Amsterdam, waar ik vanaf 
september psychologie aan toe ga voegen. 
Ik ben pas sinds een half jaar actief bij Jonge Democraten Utrecht en 
dus redelijk nieuw. Toch heb ik erg veel zin in dit jaar en hoop ik erg veel 
ervaringen op te doen. Natuurlijk hoop ik ook dat het een jaar wordt vol 
met gezelligheid en waardevolle momenten. Vanwege het Coronavirus 
zit ons jaar vol met onzekerheden. Vooral mijn functie zal belemmerd 
worden door het virus. Toch ben ik positief en zie ik mogelijkheden voor 
de vaste evenementen en hopelijk de buitenlandreis!

Promotie & Campagne - Laith Al Omari
Sinds een jaar ben ik lid van de JDU. Nadat ik naar bijeenkomsten van 
verschillende verenigingen was geweest, heb ik gekozen voor de JD, 
vooral omdat ik me heel welkom voelde. Juist daarom wil ik in het bestuur 
het komend jaar ervoor zorgen dat de leden en de nieuwe leden zich thuis 
voelen. Ik ben 21 jaar oud en geboren in Syrië. Ik ga rechten studeren aan 
de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik hoop op een spannend, gezellig, 
interessant en succesvol jaar.

Werkgroepen - Vera Methorst
Mijn naam is Vera Methorst, 19 jaar en ik begin aan mijn tweede jaar 
van de opleiding dier- en veehouderij aan de HAS in Den Bosch. In 
februari ben ik lid geworden van de JDU. Afgelopen jaar heb ik al met 
een aantal werkgroepen mee kunnen doen met het organiseren van 
maandagavonden. Dit jaar mag ik de mooie functie van bestuurslid 
werkgroepen vervullen. In mijn ogen zijn de werkgroepen dé manier 
om voor leden actief te zijn bij de JDU. Ik wil nieuwe leden dan ook zo 
snel mogelijk koppelen aan een werkgroep. Aankomend jaar wil ik me 
vooral richten op minder actieve werkgroepen om ervoor te zorgen dat 
alle werkgroepen op hetzelfde niveau komen. Ik zie mezelf hierin als 
verbindende factor. Ondanks het feit dat de maandagavond waarschijnlijk 
nog een tijd online zullen zijn, verwacht ik dat ook hierin de avonden 
interessant kunnen blijven. Ik kijk uit naar een mooi jaar en ik kan niet 
wachten om samen met de rest van het bestuur er mee te beginnen.



Corona
Het coronavirus was en is een flinke klap voor de JDU. Veel evenementen konden niet doorgaan of 
moesten online plaatsvinden. Gelukkig stemt de respons van de leden in de afgelopen maanden ons 
vol goede hoop. We hebben laten zien dat de JDU nog steeds gezellige, interessante en leerzame 
evenementen kan neerzetten, zelfs wanneer dat niet fysiek kan. 

Voorop staat voor ons dat wij ons bij het organiseren van evenementen aan de richtlijnen van het 
RIVM houden. Dat betekent voor nu dat activiteiten fysiek kunnen plaatsvinden. Hierbij moet 
uiteraard wel anderhalve meter afstand gehouden worden en dit betekent dat veel activiteiten 
buiten zullen plaatsvinden. Ook betekent dit dat het inschrijven voor activiteiten de komende 
tijd van groot belang blijft. Door middel van inschrijvingen kunnen wij rekening houden met de 
hoeveelheid ruimte die we nodig hebben, om het houden van anderhalve meter afstand te kunnen 
garanderen. 

Dit alles zal uiteraard de nodige aanpassing vereisen. Onderling contact is van groot belang 
voor de gezelligheid binnen de vereniging, en de anderhalve meter afstand maakt dat moeilijker. 
Momenteel zit er echter niets anders op, de gezondheid van de leden van de JDU staat voor ons 
voorop. Momenteel is het aantal coronabesmettingen weer aan het stijgen en dat kan betekenen 
dat op termijn fysieke activiteiten niet meer mogelijk zullen zijn. Wanneer de richtlijnen veranderen 
zullen wij mee veranderen, ook wanneer dit betekent dat activiteiten weer online zullen moeten 
plaatsvinden. In dat geval zullen we er alles aan gaan doen om werkgroepen, teams en commissies 
te ondersteunen in het organiseren van online activiteiten. Wij houden de ontwikkelingen omtrent 
het coronavirus en de bijbehorende overheidsmaatregelen goed in de gaten en zullen eventuele 
wijzigingen in onze aanpak zo snel mogelijk aan de leden communiceren.

Concreet:
• Momenteel zijn fysieke activiteiten nog mogelijk, dit moet wel op anderhalve meter afstand en 

leden moeten zich inschrijven.
• Wanneer de RIVM-richtlijnen veranderen, veranderen wij mee.



De Jonge Democraten Utrecht
De Jonge Democraten Utrecht is een bruisende afdeling. Elke maandagavond en af en toe op een 
donderdag- of vrijdagavond worden activiteiten georganiseerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt 
door de Utrechtse werkgroepen, teams en commissies. 

Inclusiviteit
De Jonge Democraten Utrecht bestaat uit een heleboel diverse mensen. Daarom vinden wij het 
belangrijk dat iedereen zich thuis voelt en dat er op geen enkele manier gediscrimineerd wordt. Wij 
streven naar inclusieve activiteiten en een gezellige sfeer waar iedereen zich goed bij voelt. In dit 
bestuursjaar hebben we helaas nog steeds te maken met een locatie die niet rolstoelvriendelijk is. 
Vorig bestuursjaar is op zoek gegaan naar een passende locatie, maar dit is belemmerd door het 
Coronavirus. Wij stellen daarom opnieuw als doel om te zoeken naar een locatie waar er toegang is 
voor iedereen. 

Concreet:
• Op zoek naar een rolstoelvriendelijke locatie voor de Jonge Democraten Utrecht.

Lokale werkgroepen
De werkgroepen Diversiteit, Duurzaamheid, Economie, Filosofie, Internationaal, Justitie & 
Veiligheid, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap en Zorg zijn verantwoordelijk voor het organiseren 
van veel van de maandagavonden. Deze werkgroepen zijn de bron van organisatie, maar 
ook van gezelligheid, politieke inhoud en betrokkenheid. Afgelopen jaar is er gekeken of de 
maandagavonden een wat meer creatieve invulling kunnen krijgen. Er gaat dit jaar gekeken worden 
naar wat hiervan goed werkte, door middel van een vragenlijst aan de leden. 

Concreet:
• Creatieve invulling doorzetten waar het goed ging.
• Zoeken naar grote sprekers en aansluitende thema’s.

Voorzitters werkgroepen
Afgelopen jaren is het gebruikelijk geweest dat er geen termijn zat op het voorzitten van 
werkgroepen. Echter staat in het afdelingsreglement dat een voorzitter een maximale zittingstermijn 
heeft van één jaar en dat er daarna (opnieuw) verkozen moet worden. Aan het begin van het jaar 
zullen alle werkgroepen zo snel mogelijk een vergadering inplannen om een (nieuwe) voorzitter te 
kiezen. Naast dat het in het op deze manier in het reglement staat, is het ook democratischer. Op 
deze manier kan een voorzitter niet automatisch nog een jaar voorzitten en kunnen ook andere 
leden zich kandidaat stellen. 
Goed contact met de voorzitters is belangrijk. Het contact met het bestuurslid werkgroepen en 
de werkgroepen zelf, zal zo veel mogelijk via de voorzitters gaan. Daarom zal er extra gefocust 
worden op communicatie. Minstens twee keer per jaar zal het bestuurslid werkgroepen een-op-een 
contact opnemen met de voorzitters om te peilen hoe de werkgroep ervoor staat, maar ook hoe het 
functioneren van de voorzitter gaat. 

Concreet:
• Voorzitters van werkgroepen officieel benoemen.
• Extra focus op het gebied van communicatie.



UPKO
Dit jaar zal er drie keer een UPKO (Utrechts Politiek Kernoverleg) georganiseerd worden met 
de voorzitters van alle werkgroepen en het Utrechts Politiek Kernteam. Onder begeleiding van 
bestuurslid Werkgroepen en het bestuurslid Pers & Politiek zal er tijdens dit eerste overleg gekeken 
worden naar wat de verwachtingen van aankomend jaar zijn en zal er een kennismakingsspel 
aangeboden worden. 
Naast de overleggen zal er ruimte zijn voor gezelligheidsmomenten. Deze bijeenkomsten zijn 
bedoeld om de band tussen de voorzitters, bestuurslid Pers & Politiek en bestuurslid Werkgroepen 
te verbeteren, maar ook de band tussen voorzitters onderling. Hierdoor kunnen voorzitters 
onderling elkaar makkelijker gaan opzoeken om van elkaar te leren rondom het voorzitterschap. 
Algemene vragen over het functioneren van werkgroepen via de UPK-whatsapp groep zal worden 
gestimuleerd. Zo kunnen werkgroepen elkaar helpen.

Concreet:
• Drie keer een UPKO en ruimte voor gezelligheidsmomenten.
• Een band proberen te creëren tussen werkgroepvoorzitters. 
• Voorzitters worden meer gestimuleerd om elkaar op te zoeken voor hulp.

Trainingen
Graag willen we actieve leden van de JDU meer trainingen aanbieden. Werkgroepen, teams en 
commissies moeten de mogelijkheid krijgen om een training te volgen die voor hen nuttig is. De 
JD heeft veel goede trainers en de JDU heeft veel leden die meer uitgedaagd of juist geholpen 
kunnen worden. De voorzitters van de Utrechtse werkgroepen, teams en commissies zullen actief 
aangespoord worden om een training voor hun groep aan te vragen en zullen worden geholpen met 
de aanvraag. 
Ook zal er weer een trainingsdag georganiseerd worden. Er zal bij het UPKO gepeild worden aan 
welke trainingen behoefte is, zodat de goede training aangeboden kunnen worden. De dag zal voor 
iedereen van de JDU toegankelijk zijn. Daarom zal het niet meer de UPKaderdag genoemd worden. 

Concreet:
• Actief trainingen aanbieden aan werkgroepen, teams en commissies buiten de maandagavond 

om.

Evenementen & Commissies 
De Jonge Democraten Utrecht vindt het belangrijk om een gezellige sfeer te vormen voor de 
leden en iedereen te betrekken bij haar activiteiten. In dit jaar doen we ons uiterst best om het 
Kerstbenefiet, de Nacht van Europa, de buitenlandreis en de debatten er in te houden, ook al zal dit 
een uitdaging worden in verband met het Coronavirus. We vinden het belangrijk dat er voldoende 
leden betrokken worden en uiteindelijk actief lid zullen worden. Daarom willen we de leden zo snel 
mogelijk kennis laten maken met de commissies. Op deze manier zullen de leden actief meedoen 
binnen de Jonge Democraten Utrecht en een steentje bijdragen bij de leukste activiteiten van het 
jaar! Tijdens de nieuwe ledenavonden zal er verteld worden over de commissies waardoor nieuwe 
leden snel geïntroduceerd worden aan de commissies en ook toe kunnen treden. Op deze manier 
kunnen er ook snel taken worden verdeeld binnen de commissies en kan er zoveel mogelijk uit het 
evenement gehaald worden. 

Concreet:
• Voorlichting over zowel de werkgroepen als de commissies met de nieuwe ledenavonden.
• Ondanks het Coronavirus een positieve blik op de evenementen.



Gezelligheid 
Op elke activiteit is gezelligheid belangrijk en iets waar we aandacht aan willen besteden. Door de 
wens van vorig jaar om het aantal gezelligheidsactiviteiten uit te breiden, is er een volledig nieuwe 
commissie opgestart; de Activiteitencommissie. Deze commissie organiseert activiteiten waarbij 
de gezelligheid voorop staat en de politieke inhoud secundair is. Ons doel is om elke 6 weken een 
activiteit met deze commissie te plannen. Daarom willen we een structuur op gaan bouwen in de 
aco, door iemand aan te stellen als voorzitter.

Concreet:
• Aanstellen van een voorzitter voor de activiteitencommissie. 
• Elke 6 weken een activiteit plannen met de activiteitencommissie.
• Proberen om te blijven borrelen ondanks Corona.  

(Buitenland)reis
De jaarlijkse buitenlandreis is een evenement bij de Jonge Democraten Utrecht die we willen 
vasthouden. Bij de JDU zijn we ons bewust van de tijd waarin we leven en willen we een voorbeeld 
zijn voor de toekomst. Daarom zal er ook komend jaar niet gevlogen worden. 
Er is uiteraard ook een kans dat de buitenlandse reis en/of twinning volledig geannuleerd zal 
worden, of dat de reis misschien wel in Nederland blijft, maar dat zullen we in deze onzekere tijden 
aan de toekomst over moeten laten. 

Concreet:
• Vervoer van de buitenlandreis/twinning niet met het vliegtuig, maar op een duurzame manier. 
• Onzekere situatie voor de buitenlandreis door het Coronavirus, wellicht blijven we in Nederland. 



Samenwerking
De Jonge Democraten Utrecht is een actieve afdeling. Ook dit jaar zoekt de afdeling graag de 
samenwerking met andere afdelingen, partijen, organisaties en D66 op. Op die manier kan de 
invloed op deze verschillende groepen uitgebreid worden. 

D66
Komend jaar willen we inzetten op een actieve samenwerking met D66. We willen kijken naar de 
mogelijkheden met D66 Utrecht, maar ook naar de mogelijkheden met D66 Midden-Nederland 
om zo ook jongeren in de regio te bereiken. Er zijn nog altijd jongeren bij D66 die nog niet actief bij 
de Jonge Democraten zijn, terwijl ze bij ons beter op hun plek zouden kunnen zijn. Door aanwezig 
te zijn bij activiteiten van D66, hopen we deze jongeren te ontmoeten en te werven. We zullen 
aanwezig zijn bij de AAV’s en in ieder geval een keer per drie maanden bij de VrijMiBo’s. 
Ook dit jaar zullen we weer D66’ers uitnodigen tijdens activiteiten. We willen dat wel graag op een 
bredere manier doen dan alleen via de ‘kwartiertjes van’. We willen raadsleden blijven uitnodigen 
tijdens de nieuwe ledenavond en hopen weer iets te kunnen organiseren met D66-bestuursleden 
om zo de JD-leden die de overstap naar D66 willen maken, te helpen. We willen graag de Utrechtse 
politiek tastbaar maken door meer  bijvoorbeeld EropUitjes naar het Stadhuis te organiseren of 
vaker een politieke fietstocht met een raadslid te organiseren. 
In onze samenwerking met D66 behouden we uiteraard ons kritische JD-geluid en zullen we te 
allen tijde zorgen dat we ons bewust zijn van de onafhankelijkheid. 

Concreet:
• Actief op zoek naar samenwerking, door langs te gaan en D66 uit te nodigen. 
• Op zoek naar jongeren bij D66. 
• Bewuste onafhankelijke houding.
 
Andere JD-afdelingen
Komend jaar willen we graag meerdere activiteiten met andere JD-afdelingen organiseren. De 
traditie van het DomDamdebat en het Randstaddebat willen we graag volhouden. 
Afgelopen jaren is gebleken dat samenwerking rondom activiteiten buiten de randstad lastig kan 
zijn. De afstand speelt daar vooral een grote rol bij. We hopen toch dit jaar in ieder geval een 
(online) activiteit met een of meerdere afdelingen buiten de randstad te organiseren. 
Ook willen we op politiek niveau blijven samenwerken. Bepaalde thema’s zijn voor andere 
afdelingen ook relevant. Door samen te werken, kunnen we sneller en met meer kennis handelen. 
Ook krijgen we op die manier een groter publiek.

Concreet: 
• Behouden van bestaande samenwerkingsverbanden (DomDamDebat etc.).
• Kijken naar mogelijkheden voor samenwerking buiten de Randstad.
• Samenwerken rondom politiek.



Landelijke werkgroepen en teams
Naast de werkgroepen in Utrecht, zijn er landelijk ook een hoop werkgroepen te vinden. De 
samenwerking tussen deze werkgroepen is nooit heel nauw geweest. Afgelopen jaar is er gekeken 
of deze samenwerking beter kon. Dit jaar willen we de samenwerking blijven verbeteren. De eerste 
avond waarop een Utrechtse werkgroep een avond organiseert met een landelijke werkgroep is al 
gepland. Op deze manier kan er een grotere avond georganiseerd worden die ook over landelijke 
thema’s gaat. Voor leden die zichzelf graag op landelijk niveau willen oriënteren is dit de uitgelezen 
kans om kennis te maken met de landelijke werkgroep. Omdat de avonden wel in Utrecht 
georganiseerd zullen worden, kan dit voor de afdeling ook voor nieuwe publiciteit zorgen.
Naast de landelijke werkgroepen willen we de JD-teams zoals MENA en Noord-Amerika de 
mogelijkheid geven om samen te werken met de JDU. 

Concreet:
• Samenwerking lokale en landelijke werkgroepen en teams stimuleren.

Andere PJO’s
Utrecht kent een aantal andere actieve politieke jongerenorganisaties. De JDU werkt al jaren samen 
met deze PJO’s en wil dat ook komend jaar weer doen. We willen samen activiteiten organiseren, 
zoals debatten en inhoudelijke activiteiten, maar willen ook de gezelligheid op zoeken. 
Ook willen we graag weer kijken of we met PJO’s op het gebied van politiek kunnen samenwerken. 
Met meerdere PJO’s samen een artikel of opinie naar buiten brengen, zorgt ervoor dat het breder 
gehoord wordt en dat het meer om de boodschap dan de politiek partij gaat. Dat kan bij bepaalde 
onderwerpen gunstig zijn. 

Concreet:
• Gezamenlijke activiteiten met andere PJO’s.
• Kijken naar mogelijkheden om op politiek niveau samen te werken. 



Campagne
In 2021 zullen nieuwe leden voor de Tweede Kamer gekozen worden. Het belooft een spannende 
en interessante tijd te worden, waarin het belangrijk is voor de JD om te profiteren van de 
bekendheid en aandacht die de politiek en D66 zal krijgen. De JDU kan als afdeling de vruchten 
daarvan plukken en nieuwe leden werven. 

Lokaal campagneteam
In maart 2021 zullen de verkiezingen voor de Tweede Kamer plaatsvinden. Om daar goed op 
voorbereid te zijn, zal er een lokaal campagneteam worden opgezet. Dit team zal het bestuurslid 
promotie & campagne ondersteunen bij de campagne voor de verkiezingen. Het team zal zich 
bezighouden met promotieacties en een effectief social mediabeleid. Het bestuurslid promotie & 
campagne zal een coördinerende rol hebben in dit team. 

Concreet:
• Er wordt een lokaal campagneteam opgericht.
 
Jongeren en politiek
Als de Jonge Democraten Utrecht zullen we vóór en tijdens de verkiezingen vooral inzetten op 
het bereiken van jongeren. We zullen in eerste instantie niet campagnevoeren voor D66, maar 
voor de Jonge Democraten en haar standpunten. Ook willen we ons inzetten op de werving van 
nieuwe leden en willen we jongeren bewust maken van hun keuze in de politiek en hun invloed op 
de politiek. Hiervoor zal de samenwerking met andere PJO’s worden opgezocht door middel van 
de PFU. Afgelopen jaar is de PFU weer nieuw leven ingeblazen en is er een nieuw actief bestuur 
gekozen. De samenwerking tussen de PJO’s is ook erg verbeterd en actiever geworden. Komend 
jaar kunnen we daar de vruchten van plukken.Vanaf januari zal de focus liggen op de JDU zelf. 
Om elke jongere in de regio Utrecht te bereiken, is het belangrijk om een duidelijke campagne te 
voeren. Standpunten moeten duidelijk verwoord worden en begrijpelijk en toegankelijk zijn voor 
iedereen. Door JD-standpunten te koppelen aan lokale problematiek, willen we het belang van de 
politiek en de JDU duidelijk te maken. 

Concreet: 
• Campagne voor de JDU en politiek voor jongeren.
• Tot januari inzetten op bekendheid politiek en verkiezingen door middel van PFU en vanaf 

januari volledige focus op de JD(U).
• Duidelijke en toegankelijke campagne.

Februari en maart
In de maanden rondom de verkiezingen willen we activiteiten organiseren die gericht zijn op de 
verkiezingen. Activiteiten waarbij kandidaten voor de Tweede Kamer langskomen zorgen ervoor dat 
de verkiezingen echt gaan leven.

Concreet:
• Interessante en relevante activiteiten tijdens verkiezingstijd.
• Nieuwe ledenmoment tijdens verkiezingstijd. 



Promotie
Gelukkig is er dit jaar weer een bestuurslid Promotie en campagne. We kunnen nu meer aandacht 
besteden aan promotie en bovendien hebben andere bestuursleden hierdoor meer tijd voor hun 
eigen functies.

Werving en verwelkomen van nieuwe leden
Goede promotie zorgt voor meer zichtbaarheid van de JDU. Meer zichtbaarheid helpt ons bij 
het bereiken van een breder publiek. Door samen te werken met verschillende jongeren- en 
studentenverenigingen willen we meer mensen interesseren voor de JDU. Dat willen we bereiken 
door activiteiten te organiseren met niet-politieke organisaties. Hopelijk trekken we op die manier 
nieuwe leden aan.
Het allerbelangrijkste vinden we dat de nieuwe leden zich welkom en thuis voelen. We willen 
speciale aandacht besteden aan nieuwe leden door ze meteen te interesseren voor deelname aan 
de werkgroepen. Zo leren ze andere leden kennen en kunnen ze een bijdrage leveren aan de JDU. 

Concreet:
• Activiteiten organiseren met niet-politieke organisaties.
• Nieuwe leden interesseren voor werkgroepen.
 
Nieuwe ledenavond
Dit jaar organiseren we twee nieuwe ledenmomenten waar ook raadsleden bij zullen zijn. Hun JD-
ervaringen zijn interessant voor de nieuwe leden. Om veel nieuwe leden te stimuleren om actief te 
worden, willen we naast het presenteren van de werkgroepen, commissies en teams aan de hand 
van een kahoot en spelletjes benadrukken dat de JDU ook gezelligheid betekent. 
We willen stimuleren dat de oudere leden de nieuwe leden helpen door een matching op basis van 
interesse te houden. Leden die mee willen doen, zullen een vragenlijst over interesse beantwoorden 
en op basis daarvan gekoppeld worden aan een of meerdere nieuwe leden. Op die manier zal het 
gat tussen oudere en nieuwe leden verkleind worden. 
 
Concreet:
• Nieuwe ledenavonden waarbij inhoud en gezelligheid van de JDU benadrukt worden.
• Matching tussen oudere leden en nieuwe leden.

Zichtbaarheid
Slim maar ook frequent gebruik van sociale media is voor ons vooral nu erg belangrijk en 
noodzakelijk. We gaan de sociale media gericht en voor verschillende doelen inzetten. Zo willen 
we Facebook gebruiken om onze activiteiten te promoten en de leden daarvoor uit te nodigen. 
Op Instagram willen we foto’s en stellingen plaatsen en Twitter vooral om onze standpunten uit 
te dragen. Om op deze manier te werk te gaan is het van groot belang om verschillende soorten 
publicaties te gebruiken, zo denken we aan videofragmenten voor Facebook en Instagram. 
Onze eigen JDU-website is inmiddels opgegaan in de nieuwe landelijke website. Op de website 
zullen de evenementen geplaatst worden en zal er vooral veel info voor nieuwe leden te vinden zijn. 

Concreet:
• De verschillende social-mediaplatforms voor verschillende doelen inzetten.
• Verschillende soorten publicaties gebruiken.



Pers & Politiek
Pers & Politiek 
Helaas zullen we het bestuursjaar beginnen zonder bestuurslid Pers & Politiek. Omdat het 
takenpakket van de functie erg belangrijk is tijdens een verkiezingsjaar, zullen we gelijk op zoek 
gaan naar een nieuw persoon voor deze functie. In de tussentijd zullen de taken opgevangen 
worden door andere bestuursleden. 
Komend jaar willen we streven naar een politieke output die toegankelijk is voor iedereen. Alle 
jongeren moeten zich gehoord voelen bij de JDU. Het Utrechts Politiek Kernteam zal daarbij 
helpen en leden zullen gestimuleerd worden om actief mee te doen met de politiek van de JDU. 
Er zal binnen het UPK meer aandacht zijn voor pers en er zal een strakkere structuur komen. Ook 
zullen er weer motieschrijfavonden en congrestrainingen voorbij komen. In overleg met het nieuwe 
bestuurslid Pers & Politiek zal een verdere invulling aan de taken worden gegeven.

Concreet:
• Zo snel mogelijk een nieuw bestuurslid Pers & Politiek.
• Een sterk, georganiseerd UPK dat zich bezighoudt met zowel pers als politiek.
• Ook dit jaar weer motieschrijfavonden en congrestrainingen. 



Financiën
Transparantie, duidelijkheid en inclusiviteit
Het aankomende jaar willen we de lijn van de vorige besturen doorzetten aangaande de 
transparantie van de financiële situatie van onze afdeling. Dit betekent niet alleen open zijn over 
beslissingen en eventuele fouten, maar ook de financiële situatie overzichtelijk en begrijpelijk 
presenteren.
Het is de bedoeling dat alle leden zicht hebben op de financiën. Het doel is dan ook om de leden zo 
goed mogelijk te informeren, zodat zij beter kunnen inschatten wat onze financiële mogelijkheden 
zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen. Het afgelopen jaar bestond het plan om vier keer per jaar 
een financiële update, gelijk met de nieuwsbrief te versturen naar de leden. Hier bleek echter weinig 
animo voor en het plan werd daardoor niet voortgezet. Ook dit jaar zullen wij dat niet doen. Met het 
oog op de transparantie vinden wij het echter wel belangrijk dat voor de leden altijd de mogelijkheid 
openstaat om geïnformeerd te worden over de financiën. Daarom zullen wij wel een financiële 
update versturen naar leden die daartoe een verzoek doen. In zo’n update zal worden uiteengezet 
hoe de inkomsten en uitgaven zich tot de financiële planning verhouden, of er nog bijzonderheden 
zijn en of er eventuele fouten zijn gemaakt. 
De belangrijkste punten met betrekking tot de financiën zullen tijdens de presentaties van 
de begroting en tijdens de financiële AAV uiteengezet worden. Het is de bedoeling dat deze 
presentaties voor alle leden toegankelijk en goed te begrijpen zijn. Dit willen we bereiken door 
een duidelijk en begrijpelijk verhaal te vertellen en de financiën inzichtelijker te maken middels 
gifjes, diagrammen en tabellen. Ook zal extra aandacht worden besteed aan het mooi en duidelijk 
vormgeven van de presentatie.
Om de financiën toegankelijker te maken voor de leden is een open en benaderbare houding van de 
penningmeester erg belangrijk. De penningmeester wil dan ook graag een open houding aannemen 
wat vragen of opmerkingen van de leden betreft. Het is de bedoeling dat hij voor de leden ten allen 
tijde goed bereikbaar en goed benaderbaar is. 

Concreet:
• Transparantie over de financiële ontwikkelingen
• Financiële updates sturen naar de leden die daartoe een verzoek doen
• Duidelijke financiële presentaties door een mooi en duidelijk vormgegeven presentatie en 

middels gifjes, diagrammen, tabellen, etc.
• Toegankelijker maken van de financiën
• Een open en benaderbare houding van de penningmeester

Begroting 2021
De grootte van de begroting wordt voor het groot deel bepaald door het aantal subsidiabele leden 
van de Jonge Democraten. De verwachting is dat dit aantal waarschijnlijk hoger zal uitvallen dan 
afgelopen jaar. De verwachting is dan ook dat de afdracht hoger zal zijn dan afgelopen jaar. Mede 
door Covid-19 lijken we meer geld over te gaan houden dan in eerste instantie werd verwacht. 
We zullen goed kijken hoe we dit budget in 2021 willen verdelen. Aangezien 2021 met de Tweede 
Kamerverkiezingen een belangrijk jaar is voor de Jonge Democraten willen we met de begroting van 
2021 extra inzetten op en dus ook meer geld vrijmaken voor campagne. Met het oog op de huidige 
restricties rondom Covid-19 en een eventuele nieuwe locatie achten wij de kans reëel dat de post 
zaalhuur flink hoger uit zal gaan vallen dan in de voorgaande jaren het geval was. Wat de rest van 
de begroting betreft zullen we deze afstemmen op de plannen en activiteiten die wij als bestuur 
komend jaar willen realiseren. 


