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OPENING
OPENING DOOR VOORZITTER ILSE KOLMANS
Vorige AAV in September, presenteerden wij als bestuur ons bestuursplan van komend half jaar.
Hierin stond centraal dat we de motor JD Brabant weer wilden opstarten na de corona. We wilden
elkaar weer ontmoeten door leuke en leerzame activiteiten te organiseren. Nu, aan het einde van ons
halfjaarlijkse bestuursperiode, spreek ik jullie vanuit mijn computer thuis toe vanwege de
avondlockdown. Een jammere, maar toch ook ironische situatie. Desondanks, belooft het een
spannende avond te worden met een drukke agenda. Deze avond zal de begroting van 2022
besproken worden. Er zijn moties waarover gestemd zullen worden. Verder zwaaien een aantal
bestuursleden van Kolmans I af. Dus daar zullen we afscheid van nemen. Maar niet getreurd, want er
zullen ook nieuwe bestuursleden gekozen worden! Het belooft dus een drukke avond te worden met
deze volle agenda! Laten we dus snel beginnen.

Met vrijzinnige groet,

Ilse Kolmans
Voorzitter Jonge Democraten Brabant.
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FINANCIEEL BLOK
Het hoogtepunt van elke AAV is natuurlijk het financieel blok. Wij begrijpen dat niemand lid is
geworden van de Jonge Democraten om jaarrekeningen en begrotingen te bekijken, maar we hopen
alsnog dat jullie kritisch willen kijken naar alle stukken. Daarvoor hebben wij ons in ieder geval
ingezet, door alle stukken zo overzichtelijk, simpel en compact als mogelijk te presenteren, met een
toelichting per post.
Jaarrekening Brabant 2021
De jaarrekening geeft weer welke inkomsten en uitgaven er zijn gedaan door de afdeling en hoe deze
zich verhouden tot de begrote bedragen voor de respectievelijke posten. Afgelopen jaar hebben we
als afdeling Brabant het geld niet laten verstoffen op de rekening. Van uitgaven aan politieke
activiteiten, zoals trainingen en sprekers, tot gezelligheidsactiviteiten zoals een barbecue.
Hieronder staat de volledig jaarrekening vermeld. Hierbij staat het gerealiseerde resultaat over 2020
in de meest linker kolom, de begroting voor 2020 in de middelste kolom en de verschillen tussen de
realisatie en begroting staan vermeld in de meest rechter kolom. De verschillen zijn zowel uitgedrukt
in bedragen als in percentages. De percentages zijn roodgekleurd indien er minder inkomsten zijn
ontvangen dan is begroot of als er meer uitgaven zijn gedaan dan is begroot. Onder het overzicht
staat een korte toelichting op de verscheidene posten.
Inkomsten

Begroting

Realisatie

Verschil

%

Afdracht Landelijk Bestuur

€2.325,00

€2.325,00

€0,00

0,00%

Projectsubsidies

€1.250,00

€929,75

€320,25

25,62%

Bijdrage D66

€150,00

€325,75

-€175,75

-117,17%

Deelnemersbijdragen

€1.200,00

€225,00

€975,00

81,25%

Totale inkomsten

€4.925,00

€3.805,50

€1.119,50

22,73%

Uitgaves

Begroting

Realisatie

Verschil

%

Algemene kosten

€220,00

€101,74

-€118,26

-53,75%

Zaalhuur

€ 420,00

€654,31

€234,31

55,79%

Sprekerskosten

€ 360,00

€196,46

-€163,54

-45,43%

Gezelligheidsactiviteiten

€ 525,00

€148,00

-€377,00

-71,81%

Bitterballenbierbudget

€ 110,00

€74,40

-€35,60

-32,36%

Evenementen

€1.700,00

€130,00

-€1.570,00

-92,35%

Promotie

€650,00

€686,43

€36,43

5,60%

Scholing en vorming

€600,00

€316,82

-€283,18

-47,20%
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Overige kosten

€240,00

€5,87

-€234,13

Afroming einde jaar

€0,00

€1491,47

€0,00

Totaal

€4.825,00

€3.805,50

-€2.510,97

-97,55%

-52,04%

Toelichting op de Jaarrekening 2021
Inkomsten Jaarrekening 2021

Afdracht Landelijk Bestuur: Het ontvangen bedrag was precies hetzelfde als het bedrag dat hiervoor
verwacht en begroot was.
Projectsubsidies: We hebben minder Projectsubsidie aangevraagd dan begroot was. Dit is vooral
omdat de twinning niet door is gegaan, en bestuur Hetterscheid-2 niet op bestuursweekend is
kunnen gaan. Dit is deels opgevangen doordat er wel meerdere ‘kleine’ projectsubsidies zijn
aangevraagd voor normale activiteiten. Hierdoor hebben we slechts €320 minder uitgegeven dan
begroot was.

Bijdrage D66: De bijdrage vanuit D66 is hoger uitgevallen dan wij begroot hadden. Hier zijn we
vanzelfsprekend ontzettend dankbaar voor. Deze inkomsten gingen meestal naar activiteiten waar
D66 ook bij betrokken waren of de JD gepromoot werd. Denk hierbij aan de lijsttrekkersborrel, het
zomeroffensief of het PJO-campagnedebat.
Deelnemersbijdragen: Deze inkomstenpost is veel lager uitgevallen dan gedacht. Dit komt omdat
deelnemersbijdragen vaak worden gevraagd bij grote activiteiten, zoals de Twinning, de Zomer-BBQ
of het kerstdiner. Helaas heeft Corona deze activiteiten dit jaar onmogelijk gemaakt. De
deelnemersbijdragen die wel zijn opgehaald gingen vooral naar het bedankmoment voor het kader
dat in de zomer plaatsvond, en de politieke pizzapicknick die in het najaar werd gehouden.
Algemene kosten: De enige algemene kosten die in 2021 zijn gemaakt zijn de rekeningkosten. Deze
kosten betalen wij om de bankrekening te onderhouden. Voor de rekeningkosten was in totaal €150
euro begroot, maar omdat er dit jaar iets minder transacties zijn gemaakt dan tijdens voorgaande
jaren, bleek dit ruim voldoende.

Zaalhuur: De post Zaalhuur is flink overschreden. Dit heeft meerdere redenen. Zo was het tijdens veel
activiteiten nodig om een ruimere zaal te huren, omdat onderling anderhalve meter afstand
gehouden moest kunnen worden. Deze zalen waren vaak duurder. Ook zijn enkelen van onze vaste
zaaltjes, waar wij gratis of goedkoop langs konden gaan, niet meer beschikbaar, waardoor duurdere
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alternatieven nodig waren. Deze duurdere zaalhuur is één van de redenen waarom er betrekkelijk
veel projectsubsidies zijn aangevraagd voor ‘kleinere’ activiteiten.
Gezelligheidsactiviteiten: Deze post is ook niet opgegaan. Dit komt grotendeels omdat veel van de
gezelligheidsactiviteiten die wij hebben gehouden geen andere kosten hadden dan de zaalhuur, het
bitterballenbudget en het sprekersbedankjes. Wanneer deze kostenpost wél is aangesneden, is deze
vooral gebruikt om aanvullende kosten te bekostigen. Denk hierbij aan de pizza’s tijdens de
pizzapicknick of de tap-passen tijdens de bierproeverij.
Bitterballenbudget: Het bitterballenbudget is niet opgegaan dit jaar. Hier ben ik als penningmeester
allicht iets te terughoudend geweest.
Evenementen: Qua evenementen is eigenlijk vrijwel niets doorgegaan, behalve het bedankmoment
voor het kader. Hierdoor is deze uitgavenpost veel lager uitgevallen dan begroot.
Promotie: 2021 was een campagnejaar en dit is terug te zien in de promotie-uitgaven. Een groot deel,
rond de €300 euro, is naar het zomeroffensief gegaan. Dit komt omdat de kraampjes op een
infomarkt vaak rond de €150 per stuk kostten. Verder is veel geld gegaan naar een
PJO-campagnedebat in het voorjaar.
Scholing en Vorming: Dit bedrag is volledig opgegaan aan bestuursweekenden. €300 euro hiervan
ging naar het bestuursweekend van Kolmans-1 en €16,82 ging naar het bestuursweekend van
Hetterscheid-2. Gedurende het jaar zijn ook met regelmaat trainingen gegeven aan de leden. Echter,
deze konden vrijwel altijd compleet worden begroot met de kostenpost sprekersbedankjes.
Overige kosten: conform de reglementen zal het resterende bedrag op de rekening worden
teruggestort aan het Landelijk Bestuur. Dit is voor 2020 voor onze afdeling een bedrag van €1491,47.
Dit betekent dat er €1491,47 meer hebben ontvangen dan we uitgegeven hebben.
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Begroting 2021

Inkomsten

2021

2022

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Begroting

Verschil

Afdracht Landelijk Bestuur

€2.325,00

€2.325,00

€2.796,80

€471,80

Vast deel afdracht

€ 1.456,00

€1.456,00

€2.018,00

€562,00

€ 869,00

€869,00

€778,80

-€90,20

€1.250,00

€929,75

€2.930,00

€1.680,00

Bestuurs- en Overdrachtsweekenden

€ 600,00

€300,00

€1.100,00

€500,00

Twinning

€ 600,00

€0,00

€1.080,00

€480,00

€0,00

€0,00

€100,00

€100,00

€ 50,00

€301,75

€400,00

€350,00

€0,00

€328,00

€250,00

€250,00

Externe fondsen

€150,00

€325,75

€200,00

€50,00

D66

€ 150,00

€325,75

€200,00

€50,00

€1.200,00

€225,00

€2.470,00

€1.270,00

Twinning

€ 400,00

€0,00

€1.670,00

€1.270,00

(Zomer)BBQ

€ 200,00

€0,00

€200,00

€0,00

Winterevenement

€ 300,00

€0,00

€300,00

€0,00

Overige deelnemersbijdragen

€300,00

€225,00

€300,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€4.925,00

€3.805,50

€8.396,80

€3.471,80

Variabel deel afdracht
Projectsubsidies

Masterclasses
Zomeroffensief
Overige projectsubsidies

Deelnemersbijdragen

Overige inkomsten

Totaal

Uitgaven
Omschrijving

2021

2022

Begroting

Realisatie

Begroting

Verschil

Algemene kosten

€220,00

€101,74

€675,00

€455,00

Rekeningkosten

€ 150,00

€101,74

€150,00

€0,00

€0,00

€0,00

€500,00

€500,00

Regiocommissies
Overige bestuurskosten

€ 70,00

€0,00

€25,00

-€45,00

€1.415,00

€1.060,92

€1.606,80

€191,80

Zaalhuur

€ 420,00

€654,31

€800,00

€380,00

Sprekerskosten

€ 360,00

€189,46

€255,00

-€105,00

€0,00

€0,00

€100,00

€100,00

Gezelligheidsactiviteiten

€ 525,00

€148,00

€250,00

-€275,00

Bitterballenbierbudget

€ 110,00

€69,15

€201,80

€91,80

€1.700,00

€130,00

€3.550,00

€1.850,00

€ 300,00

€0,00

€300,00

€0,00

€0,00

€130,00

€100,00

€100,00

€ 400,00

€0,00

€400,00

€0,00

Twinning

€ 1.000,00

€0,00

€2.750,00

€1.750,00

Promotie

€650,00

€686,43

€985,00

€335,00

€0,00

€0,00

€100,00

€100,00

Activiteiten

Introductieactiviteiten

Evenementen
(Zomer)BBQ
Bedankmoment
Winterevenement

Acties
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Campagne

€ 150,00

€380,41

€250,00

€100,00

Online promotie

€ 300,00

€0,00

€110,00

-€190,00

Promotiemateriaal

€ 100,00

€3,52

€125,00

€25,00

Zomeroffensief

€ 100,00

€302,50

€400,00

€300,00

Scholing en vorming

€600,00

€316,82

€1.400,00

€800,00

Bestuurs- en Overdrachtsweekenden

€ 600,00

€316,82

€1.100,00

€500,00

€0,00

€0,00

€300,00

€300,00

Overige kosten

€240,00

€5,87

€180,00

-€60,00

Onvoorziene kosten

€ 240,00

€5,87

€180,00

-€60,00

€0,00

2523,22

€0,00

€0,00

€4.825,00

€2.301,78

€8.396,80

€3.571,80

Masterclasses

Afroming einde jaar

Totaal
Begroting 2022 – Toelichting
Inkomsten

Afdracht landelijk bestuur
Afdracht: de afdracht vanuit het Landelijk Bestuur bestaat uit een vast deel dat op voorhand is
vastgesteld op basis van ledenaantal (bepaald op €2.018 voor Brabant) en een variabel deel. Op het
variabele deel kunnen we aanspraak maken, mits we een goede motivatie hebben. Dit jaar hebben
we besloten om aanspraak te maken op €778,00. Dat is iets minder dan vorig jaar, maar vanwege de
toename in het vaste deel van de afdracht en de algemene toename van de begrote inkomsten
geloven wij dat dit genoeg is om de uitgaven van 2022 te dekken. Ter referentie: de totale inkomsten
in 2022 (€8,396,80) is €3.471,80 hoger dan dat ze in 2021 waren (€4.925,00)
Projectsubsidies
Bestuur en overdrachtsweekenden: Dit is een vrij statische post. Elk jaar kan een afdeling aanspraak
maken op €600,00 voor bestuursweekenden. Dat is dus €300,00 per bestuursweekend. Daarnaast
kunnen afdelingen sinds 2022 ook aanspraak maken op € 500,00 euro voor overdrachtsweekenden.
In totaal komt dat uit op de €1.100,00 die begroot is.
Twinning: Ondertussen heeft de afdeling Brabant al twee jaar geen twinning meer gehad. Hopelijk
komt daar in 2022 verandering in. Het huidige plan is om een twinning te organiseren voor een groep
van twaalf. De huidige richtlijn daarbij is dat de projectsubsidie €90,00 per persoon vergoedt. Dit
komt uit op €1.080,00 De rest van de kosten voor de twinning wordt in principe vergoed met
deelnemersbijdragen (zie hieronder). Het moet genoemd worden dat de precieze kosten hier nog niet
muurvast staan en nog kunnen veranderen bij de daadwerkelijke aanvraag. Dit ligt onder andere aan
wat de daadwerkelijke kosten van de twinning gaan zijn. Ook maakt het uit wat de andere afdelingen
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gaan doen. Er is een beperkte pot geld apart gezet voor twinnings (€8.000,00). Als meer afdelingen
een twinning organiseren, moet deze pot over meer afdelingen verdeeld worden.
Masterclasses: “De JD is bovenal een leerschool”. Deze leus willen wij in Brabant waarmaken. Iris
Vulders (bestuurslid intern) heeft hiervoor een fantastisch scholingsplan opgesteld voor het einde van
2021 en het begin van 2022. Ik zal de precieze details overlaten aan Iris, maar één van de
belangrijkste elementen van dit scholingsplan is een masterclass van drie weken in het voorjaar.
Hiervoor is zaalhuur nodig, en wij hopen een deel daarvan te vergoeden met een projectsubsidie. Als
de masterclass aanslaat, hopen wij in het najaar opnieuw een masterclass te organiseren. Dit staat
echter niet vast. Ook de zaalhuur hiervan zal deels worden vergoed met de €100,00 die begroot staat
op deze post.
Zomeroffensief: Waarschijnlijk één van de meest significante stijgingen in het budget. Wij merkten
dat het budget dat voor 2021 begroot was zwaar tekortschoot. Een kraam op een
introweek-infomarkt kost al snel €150,00 euro. In 2021 zijn wij naar drie verschillende infomarkten
gegaan. Als wij dit opnieuw willen doen in 2022, is de radicale verhoging in het budget noodzakelijk.
Overige projectsubsidies: Ons bestuur heeft gezien da teen aanzienlijk deel van de aangevraagde
projectsubsidie niet duidelijk in te delen valt. Om deze moeilijk te definiëren projectsubsidies te
begroten, hebben we ze ingedeeld onder deze post.
Externe fondsen
D66: Onze verwachting is dat we qua externe fondsen kunnen rekenen op €200,00 aan bijdrages van
de lokale afdelingen van D66. Op het moment is de relatie met D66 goed. Daarnaast zijn de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Wij hopen dat lokale afdelingen van D66 ons graag (o.a.
financieel) ondersteunen met de campagne voor deze verkiezingen. Op het moment zijn er nog geen
lopende contracten of afspraken met D66, maar dit was vorig jaar ook niet het geval. Wij gaan er dan
ook van uit dat de meeste afspraken op de korte termijn kunnen worden gemaakt.
Deelnemersbijdragen
Twinning: De huidige situatie rondom de twinning is al grotendeels uitgelegd onder het kopje
‘projectsubsidies’. De individuele bijdrage van de twinning is vastgesteld op +/- €140,00 per persoon.
Het moet opnieuw benadrukt worden dat dit gedeelte van de begroting ontzettend gebaseerd is op
nattevingerwerk en dus nog wel kan veranderen wanneer de planning van de twinning concreter
wordt.
(Zomer)BBQ: Helaas hebben wij in 2021 geen zomer-BBQ kunnen houden. Voor ons was het hierdoor
ook lastig om deze voor 2022 te begroten. Wij hebben de deelnemersbijdrage daarom constant
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gehouden met 2021op €200,00. Wel zitten wij te spelen met de gedachte om de BBQ te combineren
met het bedankmoment. Leden die bedankt worden zouden dan bijvoorbeeld op kosten van de JD
naar de BBQ mogen komen.
Winterevenement: Hier speelt hetzelfde als met de (Zomer)BBQ. Het kerstdiner is nog niet geweest
en gaat allicht vanwege corona ook niet door. Het is dus moeilijk om de kosten voor 2022 in te
schatten. We houden ze daarom constant met 2021 op €300,00.
Overige Deelnemersbijdragen: Deze kosten vielen in 2021 uit op €225,00. Aangezien we hopen dat
er in 2022 minder fysieke activiteiten zullen worden afgezegd i.v.m. Corona, lijkt het ons redelijk om
deze kosten iets hoger in te schatten. We hebben ze daarom begroot op €300,00.
uitgaven
Rekeningkosten: Deze kosten zijn vrij statisch. Elke maand betaald de afdeling een bepaald bedrag
aan de bank voor de bankrekening. Deze liggen tussen de €10,00 en €15,00 per maand. Dit hangt af
van het aantal transacties die worden gedaan. Deze kostenpost is ruimhartig begroot op €150,00 over
het hele jaar.
Regiocommissie: Dit is een nieuwe post op onze begroting. Het geld op deze post is bedoeld voor de
regiocommissie Limburg. Het Brabantse afdelingsbestuur heeft nog steeds het uiteindelijke doel om
de afdeling Limburg terug te brengen. Eén van de essentiële taken van elke afdeling is het bijhouden
van een eigen begroting en eigen financiën. Natuurlijk kunnen we de regiocommissie niet volledig
onafhankelijk maken. Echter, het opstellen en bijhouden van de eigen begroting is een extra stap naar
meer zelfstandig, onafhankelijk Limburg. De €500,00 euro zal o.a. gebruikt worden voor zaalhuur,
sprekerskosten en andere kleinere, alledaagse uitgaves. Grotere projecten, zoals het zomeroffensief,
gaan nog via het afdelingsbestuur (en projectsubsidies).
Overige Bestuurskosten: In 2021 hebben we hier geen geld aan uitgegeven. In de praktijk zal het ook
vaak overlappen met de kostenpost ‘onvoorziene kosten’. Dat gezegd hebbende, leek het ons
onverstandig om overige bestuurskosten helemaal niet meer te begroten. We hebben ze daarom voor
2022 begroot op €25,00. Hiermee kunnen we kleine kosten die gemaakt worden door bestuursleden
makkelijk in de begroting plaatsen.
Activiteiten
Zaalhuur: Een andere riante stijging in de begroting gaat naar zaalhuur. Hoewel €800,00 misschien
veel lijkt, valt dit eigenlijk nog mee. De Brabantse afdeling is groot en heeft meerdere kernen die ver
van elkaar liggen, zoals Breda, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch en zelfs Maastricht. In tegenstelling tot
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andere afdelingen kunnen wij dus minder makkelijk één vaste locatie (met goedkoop/gratis zaaltje)
regelen. Op het moment hebben wij contact met een gratis zaaltje in Eindhoven.Echter, om te
voorkomen dat dit de enige locatie wordt waar de JD Brabant samenkomt, hebben wij ook budget
nodig om zaaltjes in andere steden te huren. Met het huidige budget kunnen wij elke maand €50,00
besteden aan zaalhuur in andere Brabantse steden. Daarnaast wordt het zaalhuurbudget ook
gebruikt om een zoom-account te betalen. Maandelijks kost dit abonnement ons €16,93. Wij gaan er
van uit dat we het zoom-account niet tot December nodig hebben en hopen dat het na het
zomerreces niet verlengd hoeft te worden. Dit is echter koffiedik kijken.
Sprekerskosten: Wanneer wij een spreker, trainer of SNC uitnodigen, krijgen deze een
sprekersbedankje. Deze sprekersbedankjes zijn maximaal €7,50 (en in de praktijk vaak iets lager). Met
de begrote €255,00 kunnen wij minimaal 34 sprekersbedankjes kopen. Dit lijkt ons ruim afdoende.
Introductieactiviteiten: Een van de grootste uitdagingen die de coronacrisis ons bracht was de
realiteit dat veel ervaren leden de vereniging hebben verlaten, terwijl nieuwe leden door de vele
restricties nog niet goed hebben kunnen acclimatiseren. Wij zetten dan ook specifiek geld apart voor
introductieactiviteiten, zodat we kunnen proberen nieuwe leden fatsoenlijk te ondersteunen bij het
ontdekken van de JD.
Gezelligheidsactiviteiten: Deze kostenpost kan eigenlijk worden gezien als een soort “overige
activiteitenkosten”. Bij de meeste activiteiten zullen zaal/sprekerskosten afdoende zijn om de hele
activiteit te organiseren. Echter, vooral bij gezelligheidsactiviteiten zijn er soms nog overige kosten die
ook betaald moeten worden. Afgelopen jaar waren dit bijvoorbeeld de kosten van pizza tijdens de
politieke pizzapicknick of de tappassen tijdens de bierproeverij/borrel. Per activiteit mag een afdeling
in principe €5,00 per lid bijdragen. Dit zal echter niet bij elke gezelligheidsactiviteit nodig zijn. Wij
gaan uit van een gemiddelde opkomst van 10 mensen. Met het budget van €250,00 kunnen wij vijf
activiteiten organiseren waarbij we de volledige €5,00 voor alle deelnemers vergoeden. In de praktijk
zullen dit waarschijnlijk meer activiteiten zijn. Bij sommige activiteiten zal namelijk bijvoorbeeld €2,50
per lid al voldoende zijn om de activiteit te financieren.
Bitterballenbierbudget: Ik denk dat ik niet overdrijf wanneer ik zeg dat elke afdeling een verhoging
van het Bitterballenbudget wil. Op het moment is de regel dat maximaal 5% van de vaste afdracht
mag worden begroot voor het bitterballenbudget. Wij hopen dit volgend jaar op te hogen naar 10%.
Hiermee zouden wij maximaal €201,80 mogen begroten voor het bitterballenbudget. Als gezelligste
afdeling van de JD zou het een schande zijn als wij hier ook maar een cent onder zitten.
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Evenementen
(Zomer)BBQ: In 2021 hebben wij helaas geen Zomer-BBQ kunnen organiseren. Wij hopen dat de
maatregelen dit in 2022 wel toelaten. De totale uitgaves zijn geschat op €300,00. Deze worden
gedekt met €200,00 aan deelnemersbijdrages. Wij verwachten wij maximaal 20 mensen en willen de
eigen bijdrage stellen op 10 euro per persoon. De afdeling mag maximaal €5,00 per lid bijdragen.
Daarom is €100,00 begroot voor het overige deel van het Zomer-BBQ-budget. Dit is conform de
begroting van vorig jaar.
Bedankmoment: Het bedankmoment is een activiteit waar het komende bestuur een geheel eigen
draai aan kan geven. Het is een activiteit waar het afdelingskader wordt bedankt. In 2021 was dit een
barbecue. Het volgende bestuur kan zelf kiezen wat ze hiervoor zouden willen doen. Er kan ook voor
worden gekozen om dit bedankmoment te combineren met een ander evenement, zoals de
Zomer-BBQ. In dit geval zou een bestuur er voor kunnen kiezen om de deelnemersbijdrage voor het
afdelingskader te vergoeden. De hoogte van deze kostenpost is gebaseerd op een bedankje van
€10,00 per afdelingskaderlid, met tien afdelingskaderleden.
Winterevenement:

Ook

het

winterevenement

gaat

waarschijnlijk

niet

door

i.v.m. de

coronamaatregelen. Ten tijde van het schrijven van deze toelichting is dit nog onzeker. In de begroting
voor 2022 hebben wij daarom simpelweg de begrote kosten van 2021 overgenomen. Deze zijn
€400,00. Hiervan is €300,00 bekostigd van deelnemersbijdrages (twintig leden die elk €15,00
betalen). De overige €100,00 wordt net zoals de zomer-BBQ bekostigd door de afdeling (twintig leden
die elk €5,00 vergoed krijgen).
Twinning: Deze uitgavenpost is vastgesteld op basis van wat wordt verwacht dat nodig gaat zijn voor
het organiseren va de twinning. Dit is op het moment nog vrij abstract en kan dus nog veranderen
naarmate de planning concreter wordt. De €2.750,00 die nu begroot is bestaat uit de opgetelde
inkomsten van de Twinning-Prosu (€1.080,00) en de Twinning-Deelnemersbijdrage (€1.670,00). Dit is
een verdeling waarbij 40% van de kosten wordt gedekt met projectsubsidie en 60% wordt gedekt met
deelnemersbijdrages. Dit betekent dat deelnemers een relatief groot gedeelte bijdragen. Wij hopen
dit dan ook dat we dit omlaag zouden kunnen krijgen zodra de twinning concreter wordt.
Promotie
Acties: Als PJO heeft de JD een unieke positie waarbij wij in staat zijn om ludieke acties uit te voeren
die onze moederpartij net te prikkelend vindt. Hier moeten we ook gebruik van maken. Daarom heeft
dit bestuur besloten om €100,00 opzij te zetten die kan worden gebruikt voor het uitvoeren van deze
acties.
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Campagne: In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het lijkt ons vanzelfsprekend dat de JD
Brabant hier actief campagne gaat voeren voor D66 en de JD’ers op de gemeenteraadslijsten. Vorig
jaar is €150,00 begroot voor de campagne, maar dit bleek niet toereikend. Dit kwam grotendeels
door een PJO-debat dat vanwege het naleven van de Coronamaatregelen de nodige kosten met zich
meebracht. Ondanks dit alles, lijkt het ons zeker verstandig om de kosten flink op te hogen, naar
€250,00. Op deze manier kunnen we meer campagne voeren, inclusief betaalde online campagne.
Online Promotie: Betaalde online promotie is niet iets waar wij veel ervaring mee hebben. In 2021 is
het alleen gebruikt ten tijde van de landelijke verkiezingen en zoals we hierboven hebben aangegeven
verwachten we dit opnieuw te doen in 2022. Echter, aan online promotie voor de JD zelf is, naar ons
weten, geen geld gegaan. Wij willen het volgende bestuur niet onnodig belemmeren, maar wij
denken wel dat het voorgaande budget van €300,00 voor online promotie van de JD overambitieus
was. Daarom hebben wij het verlaagd naar €110,00.
Promotiemateriaal: Ten tijde van het zomeroffensief en de gemeenteraadsverkiezingen zal zeker een
redelijke hoeveelheidpromotiemateriaal nodig zijn. Op het moment hebben we nog redelijk wat
materiaal in ons bezit, maar gedurende het jaar zal het wel nodig zijn om bijvoorbeeld extra flyers en
gemeente-specifieke flyers te drukken. We hebben het budget daarom iets verhoogd ten opzichte van
vorig jaar: van €100,00 naar €125,00.
Zomeroffensief: Dit is een kostenpost waar wij de begrote kosten opnieuw omhoog hebben gegooid.
In 2021 waren wij aanwezig op drie introweek-infomarkten. Het huren van kraampjes op zulke
markten kosten al snel €150,00. Als wij volgend jaar weer eenzelfde campagne willen kunnen voeren,
is het dan ook nodig om de kosten omhoog te gooien. Daarom hebben wij hier €400,00 voor begroot.
In de begroting wordt deze volledig gedekt met een projectsubsidie. Wij hebben ook ontdekt dat
lokale D66-afdelingen ons graag helpen met het financieren van deze kraampjes, dus wij hopen dat
deze kosten in de realiteit niet compleet door een projectsubsidie worden gedekt.
Scholing en Vorming
Bestuurs- en Overdrachtsweekenden: Deze kostenpost wordt compleet gedekt door een
projectsubsidie. Bij deze projectsubsidie is reeds uitgelegd waar dit bedrag op gebaseerd is en waar
het aan wordt uitgegeven.
Masterclasses: Wat de masterclasses inhoudelijk precies inhouden, staat reeds uitgelegd bij de
projectsubsidie ‘masterclasses’. De totale begrote kosten voor de masterclasses zijn €300,00. €100,00
komt van een projectsubsidie. De overige €200,00 zal deels van de afdracht worden betaald.
Daarnaast hopen we dat lokale D66-afdelingen ook een deel van de kosten willen vergoeden,
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aangezien zij ook baat hebben bij hebben dat de jongeren van de afdeling politieke masterclasses
volgen.
Overige kosten
Onvoorziene kosten: De overige kosten moeten minimaal 2% van de totale begroting beslaan. In ons
geval is dit 2,14%, want de afdeling Brabant gaat net altijd dat stapje verder. Verder kunnen wij per
definitie niet voorzien waar deze kosten aan uitgegeven gaan worden
Afroming einde jaar: Deze proberen wij vanzelfsprekend zo laag mogelijk te houden, maar dit is iets
wat aan het einde van het jaar wordt ingevuld.
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BESTUURSVERANTWOORDING
ILSE KOLMANS– VOORZITTER
Ik ben een half jaar voorzitter geweest van JD Brabant. Wat is het snel gegaan! In deze tijd heb ik de
vereniging en veel van haar leden leren kennen. Persoonlijk heb ik ontzettend genoten. We begonnen
de bestuursperiode met een doel dat centraal stond in ons bestuur: we wilden de motor weer starten
na corona. Gezien we nu thuis zitten vanwege corona, lijkt dat helaas niet helemaal gelukt. Maar daar
kunnen we onszelf niet echt verantwoordelijk voor achten. Het is namelijk wel erg hoogmoedig om te
denken dat bestuur JD Brabant de maatregelen in de hand heeft. Toch kan ik terugkijken naar een
succesvolle, leerzame en vooral leuke tijd met mijn bestuursleden. We hebben leuke activiteiten
mogen organiseren. Eén van die activiteiten die er voor mij uitspringt is de lijsttrekkers borrel in
Breda. Hier kregen JDers de kans om D66 lijsttrekkers van de grote Brabantse steden te ontmoeten en
bevragen over hun plannen voor de gemeenteraad. Een andere ervaring die er voor mij echt
uitspringt was de klimaatmars in Eindhoven. Hier werd de landelijke klimaatdemonstratie gepromoot.
Ikzelf had nog nooit zoiets gedaan en ik vond het heel bijzonder om er deel van uit te maken.
Samenvattend hebben Michiel, de penningmeester, en ik door de stromende regen gelopen door
Eindhoven waar we telkens in plassen water op de grond moesten gaan liggen. Maar dit allemaal met
een goed doel natuurlijk! Iets wat niet snel ga vergeten.
Eén van mijn specifieke doelen was Limburg op weg helpen om weer een zelfstandige afdeling te
worden. Dit lijkt zeker goed te gaan! Hiervoor is alle eer naar het regiobestuur van Limburg, die hard
hun best doen om Limburg weer op de kaart te zetten bij de JD.
Voor mij zit het er nu dus al op. Ik had gehoopt dat ik mijn functie kon afsluiten met een mooie borrel
op locatie, maar we zullen het ermee moeten doen. Ik wil al mijn bestuursleden bedanken voor de
leuke tijd die ik met jullie heb gehad! En de bestuursleden voor komend bestuur heel veel succes en
vooral plezier wensen!

16

SAM POLLÉ – ALGEMEEN SECRETARIS
Een half jaar lang ben ik secretaris geweest van de Jonge Democraten, al heb ik het meeste van mijn
tijd gestoken in promotie en profilering. Ondanks dat ik de laatste paar maanden wat afwezig ben
geweest heb ik het gevoel dat het een productief half jaar waarin ons bestuur veel gedaan heeft.
Daar had ik misschien niet het grootste aandeel in maar naast het verzorgen van de nieuwsbrief en
het plaatsen van social media posts heb ik ook een pubquiz gemaakt voor de lijsttrekkers activiteit en
samen met Michiel hebben we de interne verkiezingen in D66 onder handen genomen. Het was een
ontzettend leerzame ervaring en ook eentje die me heeft geleerd dat de politiek dichterbij staat dan
je denkt, de termijn heeft mij dan ook de moed gegeven om me kandidaat te stellen voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen! Toch was het allerleukste om samen met dit bestuur te
werken, zo ontzettend begripvol en fantastische bestuursleden, moge het volgende bestuur net zo
leuk worden als Kolmans I!
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MICHIEL VAN ALST– PENNINGMEESTER
Hoihoi,
Ik ben nu een half jaar penningmeester bij de afdeling Brabant. Het klinkt allicht nog al standaard,
maar in deze tijd heb ik het ontzettend leuk gehad en ontzettend veel geleerd. De functie van
penningmeester was allicht niet mijn eerste keus, maar uiteindelijk heb ik hier zeker geen spijt van
gehad. Het eerste deel van mijn bestuursverantwoording zal wat anders dan normaal zijn, want als
penningmeester had ik natuurlijk wat andere ‘doelen’ gesteld dan de andere bestuursleden. Ikzelf
had op het begin van mijn periode nog weinig ervaring met financiën , behalve natuurlijk mijn
persoonlijke financiën. Ik stelde me dan ook vooral ten doel om dit te leren, terwijl ik ondertussen
niet per ongeluk fraude zou plegen. Dit is me volgens mij redelijk gelukt: Er is een volledige begroting
voor 2022 opgesteld en hopelijk gaat de jaarrekening van 2021 ook goedgekeurd worden. Er zijn
ondanks dit wel enkele dingen die ik beter zou willen doen. Zo was het contact met de KasCo door
een miscommunicatie wat minder in het begin van mijn periode. Ook is het bitterballenbudget niet
tot de laatste cent uitgegeven. Dit reken ik mezelf persoonlijk aan.
Naast mijn functie als penningmeester heb ik ook wat andere functies op mezelf genomen, namelijk
de functie politiek en campagne. Hoewel ik deze ook hartstikke leuk vond en er zeker ook successen
zijn geboekt, is mijn uiteindelijke track record wat gemengder. Eén van mijn doelen was het
heropstarten van het politiek team. Om het team actief te houden heb ik meerdere dingen
geprobeerd, zoals bijvoorbeeld stedelijke subgroepen die elkaar makkelijker zouden kunnen vinden.
Echter, bij het organiseren van zo’n team moet je, zogezegd, de druk er constant op houden. Ik werk
echter zelf veel meer in vlagen. Voor een volgende periode zou het opnieuw installeren van een
voorzitter politiek team dan ook een prioriteit zijn. Een ander doel was het versterken van de band
tussen de JD en D66. Hier hadden we zeker successen in. Zo zijn Ilse, Sam en ikzelf naar een
vergadering van de Noord-Brabantse D66 gegaan, waar ook veel lijsttrekkers aanwezig waren. Ook
hebben we een lijsttrekkers borrel gehouden en hebben we JD’ers op de gemeenteraadslijsten
ondersteund. Het subdoel om naar fractievergaderingen van alle grote gemeenten te gaan is echter
ruimschoots niet gehaald. Dit had meerdere oorzaken, waaronder corona en een tijdelijke
persoonlijke motivatiedip.
Ik wilde graag eindigen met een kleine anekdote over mijn tijd als bestuurslid politiek
penningmeester. Het was moeilijk om er één uit te kiezen, want tussen de vergaderingen over én
deelname aan een klimaatdemonstratie in Eindhoven (in de stromende regen), een lakenloos
bestuursweekend in het goedkoopste vakantiepark van Nederland of het september congres met
Bananenman Sam is het eigenlijk onmogelijk om een moment uit te kiezen dat echt het leukste was.
Ik kies daarom voor het kaderweekend. Tijdens dit weekend zat het hele bestuur er eigenlijk
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doorheen. we hadden teveel hooi op onze vork genomen als bestuur en waren gewoon heel moe.
Ondanks dit alles was één ding duidelijk: we waren elkaar zeker niet moe. We hebben elkaar overal
opgehaald en weggebracht, we ditchten de rest van de JD om samen pizza met chocolademelk te
drinken en ook tijdens de feesten waren we meestal niet ver van elkaar te vinden. Het was kort
gezegd gewoon een ontzettend hecht topbestuur.
Sam en Ilse stoppen nu helaas, maar ik hoop ze nog vaak op activiteiten te zien. Ook heb ik er een
goede hoop in dat we met het met het nieuwe bestuur ook een topjaar gaan maken!
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MELVIN POOS – BESTUURSLID ORGANISATIE
Afgelopen bestuurs half jaar heb ik voor organisatie een aantal doelen kunnen verwezenlijken, helaas
kwam daar in de laatste paar maanden wel weer corona doorheen. Het doel van ons bestuur was om
de draad weer op te pakken na corona, concrete doelen voor mijzelf waren: activiteiten organiseren
alle grote brabantse steden en weer meer fysieke activiteiten organiseren waarbij we ook . Dit is
aardig goed gelukt totdat de nieuwe maatregelingen ingingen, zo hebben we fysieke activiteiten
gehad in elk van de 4 grote brabantse steden. Ook hebben we tussendoor een aantal online
activiteiten gedaan zodat leden die niet in de buurt woonde ook makkelijker konden aansluiten. De
laatste tijd hebben we vooral online activiteiten gedaan gezien de maatregelen, dit is jammer gezien
online het toch vaak moeilijker is om een band op te bouwen met elkaar. We hebben vooral gekozen
voor online trainingen te doen gedurende deze tijd waarbij alle credits gaat naar mijn mede
bestuurster Iris Vulders voor het regelen van de trainingen en scholingen.
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IRIS VULDERS – BESTUURSLID INTERN
Het afgelopen half jaar heb ik het vertrouwen van de leden gekregen om voor jullie bestuurslid Intern
te zijn. Dit was voor mij erg leuk, interessant maar vooral leerzaam. Ik heb mezelf echt een spiegel
voor gehouden en ik ga heel eerlijk met jullie zijn. Niet alles liep zoals ik hoopte, maar ook dat hoort
bij intern! Juist het ruimte maken voor ieder individu (zelfs als ik die individu ben) is zo belangrijk.,
Ook corona leverde de nodige tegenslagen op. Maar we gooien de handdoek nog niet in de ring. Had
ik graag meer voor jullie gedaan? Jazeker, maar ik ben desalniet te min ontzettend trots op wat we
wel gedaan hebben als bestuur de afgelopen tijd. Tijd voor persoonlijke gesprekken, diverse training
toegespitst op de wensen van onze leden. Een prachtig scholingsplan, dat jullie zelfs achter de
schermen steeds jezelf laat ontwikkelen. Op dit moment denk ik dat ik jullie (de leden) veel meer kan
bieden in een andere functie. Ik ben dan ook zeker nog niet klaar met dit bestuur. Als jullie me de
kans willen bieden sleutel ik graag aan de afdeling maar ook zeker aan mezelf door. Mijn favoriete
momentje met dit bestuur is er misschien niet een die jullie herkennen, mijn favoriete momentje was
het bestuur dat altijd voor elkaar klaar stond. Om mij, en elkaar een hart onder de riem te steken. Om
elkaar ook oplaad momentjes te gunnen. Dit was zo speciaal en ik zou iedereen zon powerteam
gunnen!
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VERKIEZINGSBLOK
MELVIN POOS

– VOORZITTER

Naam: Melvin Poos
Woonplaats: Best
Geboortedatum: 14-07-1994
Beoogde functie: Voorzitter
Beoogde termijn: 1⁄2 jaar
Studie/Beroep: Software developer
Nevenactiviteiten: Korte motivatie:
Afgelopen half jaar heb ik met veel plezier de functie organisatie bekleed. Nu wil ik graag de afdeling
verder helpen in de functie als voorzitter. Ik wil graag meer leden actief krijgen en zo verder onze
afdeling op de kaart zetten.
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MICHIEL VAN ALST - PENNINGMEESTER
Naam: Michiel van Alst
Woonplaats: Veldhoven
Geboortedatum: 25-04-2002
Beoogde functie(s): Penningmeester
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/Beroep: International Relations and Organisation
Nevenactiviteiten:

-

Voorzitter van Team Noord Amerika binnen de JD

Korte motivatie:
Het afgelopen half jaar ben ik reeds penningmeester geweest op de afdeling. Dit is me uiterst goed
bevallen. Ik zou dat dus graag met een half jaar willen verlengen. Ik kan in deze motivatie pagina’s
volschrijven over alle dingen die ik precies leuk vind aan de afdeling, en waarom ik precies voor de
positie van penningmeester wil gaan. De belangrijkste redenen zijn echter bij uitstek de levendige,
enthousiaste leden, de leuke bestuursleden (waarvan sommigen doorgaan) en het feit dat de functie
van penningmeester me veel vrijheid geeft om nog andere dingen binnen de afdeling op te pakken,
zoals ik ook het afgelopen jaar heb gedaan met bijvoorbeeld politiek en campagne.
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MANON VAN BLADEL - ORGANISATIE
Naam: Manon van Bladel
Woonplaats: Dongen
Geboortedatum: 24-10-2002
Beoogde functie: Bestuurslid organisatie
Beoogde termijn: 1 jaar
Studie/Beroep: 1e jaars student Bestuurskunde Avans hogeschool
Nevenactiviteiten: Korte motivatie:
Sinds een jaar geleden ben ik zelf geïnteresseerd geraakt in de politiek. Ik vind het tof om dingen te
organiseren en mensen binnen de politiek te leren kennen. Daarnaast vind ik het leuk om kennis en
ervaring op te doen om ervoor te zorgen dat jongeren geënthousiasmeerd worden om de politiek in
te gaan.
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HIDDE VAN LUENEN - KASCO LID
Naam: Hidde van Luenen
Woonplaats: Den Haag
Geboortedatum: 15-11-2001
Beoogde functie: KasCo lid
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/Beroep: Security Studies
Nevenactiviteiten:
-

Secretaris en algemeen lid van de werkgroep EU

-

lid van de nieuwe subgroep (ish, het is een experiment) Strategische Autonomie

Korte motivatie:
Bij deze wil ik solliciteren voor lid van de KasCo van afdeling Brabant. Ik heb nog nooit een
soortgelijke functie gehad, maar heb al wel eens eerder de rol van penningmeester vervuld in een
studentenvereniging. Ik weet dus al een beetje wat er wel en niet de bedoeling is. Ik hoop natuurlijk
veel te leren als ik KasCo lid word, en ik zal onze geliefde penningmeesters goed in de gaten houden.
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MOTIES, AMENDEMENTEN & AR-WIJZIGINGEN
AMAR01
Titel:

AMAR01: Het bestuur wordt al genoeg bedankt: round 2 electric boogaloo

Onderwerp:

Bestuursbedankjes

Woordvoerder:

Michiel van Alst

Indieners:

Michiel van Alst, Iris Vulders, Melvin Poos, Sam Pollé, Ilse Kolmans

Betreft:

Artikel 20

Type:

Schrappen

Voeg toe/schrap:

Schrap
3. Daarnaast legt de afdeling 5 euro bij per bestuurslid per gediend halfjaarlijks
termijn.

Vervang Door:
Toelichting:

In strijd met recente aanpassing van het Reglement Afdelingsfinanciën (artikel
9a). Zie eventueel aanvullend ook de aanpassing van de bijdrage aan
bestuursbedankjes van het Landelijk Bestuur in het Declaratiereglement (artikel
11c).

AMAR02
Titel:

AMAR02: Het is geen studiekeuze

Onderwerp:

Oriëntatiecommissie (OrCO)

Woordvoerder:

Melvin Poos

Indieners:

Michiel van Alst, Iris Vulders, Melvin Poos, Sam Pollé, Ilse Kolmans

Betreft:

Artikel 19.1

Type:

Vervangen

Voeg toe/schrap:

De Oriëntatiecommissie (OrCo) adviseert het Afdelingscongres over de te
verkiezen kandidaten voor het afdelingsbestuur.
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Vervang Door:

De

Oriëntatiecommissie (OrCo) adviseert, indien gewenst door een

kandidaatsbestuurslid

of

door

een

huidig

afdelingsbestuurslid,

het

Afdelingscongres over de te verkiezen kandidaten voor het afdelingsbestuur.
Toelichting:

Om de drempel om jezelf te ontwikkelen zo laag mogelijk te houden, vindt het
huidige bestuur de OrCo gesprekken niet noodzakelijk.

PM01
Titel:

PM01: Geen bewapening BOA’s

Onderwerp:

Geen bewapening BOA’s

Woordvoerder:

Hugo uitdehaag

Indieners:

Hugo Uitdehaag, Annelies Becker, Michiel van Alst, Goan Booij, Stephanie
Dauphin, Tom Urbaschek, Maud Kurvers, Werkgroep Veiligheid en Justitie

Constaterende dat:

- buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) niet specifiek opgeleid zijn op het
gebruik van wapens;
- er al een functionerende uitzonderingsregeling was voor BOA’s die wapens
nodig hebben;
- BOA’s een ondersteunende rol hebben in ordehandhaving en dus geen
agenten zijn;

Overwegende dat:

- de Jonge Democraten grote waarde hechten aan een goede ordehandhaving
en daarom hoge eisen stellen aan een ieder die deel uitmaakt van het
geweldsmonopolie;
- BOA’s deze verantwoordelijkheden van agenten geven onwenselijk is en enkel
symptoombestrijding van een groter probleem, namelijk het tekort aan
mankracht en middelen bij de politie;
- het militariseren van ordehandhaving vaak leidt tot onnodige escalatie van
geweld;

Spreekt uit dat:

- de algehele bewapening van BOA’s onwenselijk is en het huidige systeem met
uitzonderingsregeling preferentieel is.
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en gaat over tot de orde van de dag.
Toelichting:

De wapens waarmee nu een pilot wordt uitgevoerd zijn de wapenstok en
pepperspray. De uitzonderingsregeling waar naar wordt verwezen stelt dat een
BOA na een extra opleiding wapens uitgereikt kan krijgen, mits dit noodzakelijk
wordt geacht voor het opsporingsdomein waar hij werkt. Denk hierbij aan
boswachters.
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AFSLUITING
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