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Financieel blok
Verantwoording bestuur
Presentatie kandidaten afdelingsbestuur
Presentatie kandidaten kas commissie (KasCo)
Verkiezingen
Pauze & Ledenonderzoek
Moties & Amendementen & AR-Wijzigingen
Verkiezingsuitslag
Rondvraag en sluiting
Borrel
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14:30
15:00
15:30
15:40
15:45
16:00
17:00
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OPENING
-

Opening door voorzitter Joris Hetterscheid
Benoemen Technisch Voorzitter (TV) bij acclamatie
Benoemen Stem- en Notulencommissie (SNC) bij acclamatie
Vaststellen agenda
Vaststellen notulen AAV juni 2020
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FINANCIEEL BLOK
Bij een AAV hoort ook de behandeling van de financiële stukken, het favoriete onderdeel van elk lid.
In dit geval betreft dit de behandeling van de jaarrekening van 2020 en de begroting voor 2021. Als
bestuur van Brabant vinden we het belangrijk dat elk lid de mogelijkheid heeft om met een kritische
bril naar de financiën te kijken. Daarom zijn alle financiële stukken zo overzichtelijk en simpel mogelijk
gemaakt. Hiertoe hebben zowel de jaarrekening als de begroting een compactere vormgeving. Ook
staan de benoemde posten toegelicht onder de jaarrekening en de begroting. Bij vragen of
opmerkingen, kan iedereen ons altijd een berichtje sturen en we kijken uit naar al jullie kritische vragen
over de financiële stukken tijdens de AAV.

JAARREKENING 2020
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.
Jaarrekening 2020 – Jonge Democraten Brabant
Post
Inkomstenpost
150 Afdracht Landelijk Bestuur
170 Projectsubsidie
300 Deelnemersbijdrage
401 Bijdrage D66
Totale inkomsten
Uitgavenpost
501 Rekeningkosten
651 Bitterballen
601 Zaalhuur
650 Organisatorische activiteiten
700 Niet-politieke activiteiten
800 Promotie
900 Overige uitgaven
850 Sprekerskosten
Totale uitgaven
950

Afroming
Totaal

Inkomsten Uitgaven
Realisatie
€ 2.251,58
€ 215,22
€ 225,50
€ 0,00
€ 2.692,30

Inkomsten Uitgaven
Begroting
€ 2.252,00
€ 800,00
€ 1.010,00
€ 152,00
€ 4.214,00

€ 137,98
€ 93,63
€ 546,03
€ 224,21
€ 354,83
€ 255,77
€ 107,14
€ 259,08
€ 1.978,67

€ 2.692,30

€ 713,63
€ 2.692,30

€ 140,00
€ 150,00
€ 175,00
€ 445,00
€ 1.075,00
€ 520,00
€ 140,00
€ 276,10
€ 2.921,10

€ 4.214,00

Verschil
Verschil %
Verschillen
€ 0,42
0,02 %
€ 584,78
73,10 %
€ 784,50
77,67 %
€ 152,00
100,00 %

€ 2,02
€ 56,37
€ 371,03
€ 220,79
€ 720,17
€ 264,23
€ 32,86
€ 17,02

1.44 %
37,58 %
212,02 %
49,62 %
66,99 %
50,81 %
23,47 %
6,16 %

€ 1.292,90
€ 4.214,00
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INKOMSTEN (JAARREKENING 2020)
Afdracht Landelijk Bestuur: de afdracht van het Landelijk Bestuur is nagenoeg gelijk aan het bedrag
dat hiervoor begroot was.
Projectsubsidie: de begrote inkomsten vanuit projectsubsidies zijn aanzienlijk minder. Dit komt
allereerst doordat er slechts één bestuursweekend is geweest in 2020. Daarnaast is er in 2020 geen
gebruik gemaakt van de begrote projectsubsidie op promotiemateriaal. Dit komt omdat het budget
dat begroot was voor promotiemateriaal (zie Promotie) ruim voldoende was om deze kosten te kunnen
dekken.
Eigen bijdrage leden: deze post valt voornamelijk lager uit doordat er geen twinning is geweest in
2020. Ook kon het Kerstdiner niet doorgaan. Verder is ervoor gekozen om geen onderscheid meer te
maken tussen de eigen bijdrages van leden en bestuursleden, aangezien dit enkel voor minder
overzicht zorgt.
Bijdrage D66: we hebben dit jaar geen bijdrage ontvangen van D66. Dit komt voornamelijk omdat het
contact tijdens de coronacrisis moeilijker verloopt, zo zijn veel fractievergaderingen en
raadsvergaderingen bijvoorbeeld online, wat het informele karakter bemoeilijkt. Daarnaast hebben er
geen activiteiten plaatsgevonden waarin we samengewerkt hebben met een D66-afdeling.

UITGAVEN (JAARREKENING 2020)
Rekeningkosten: de rekeningkosten zijn nagenoeg gelijk aan het bedrag dat hiervoor begroot was.
Bitterballen: mede doordat er minder fysieke activiteiten zijn de uitgaven aan bitterballen en
borrelhapjes dit jaar lager uitgevallen.
Zaalhuur: de post Zaalhuur is flink overschreden. Hiervoor is reeds verantwoording afgelegd tijdens de
AAV in juni. Het afgelopen half jaar zijn op deze post geen andere noemenswaardige uitgaven meer
gedaan.
Organisatorische activiteiten: deze post is goedkoper uitgevallen doordat er slechts één
bestuursweekend heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar.
Niet-politieke activiteiten: zoals ook gezegd in de toelichting op ‘Eigen bijdrage leden’ zijn
verschillende niet-politieke activiteiten vanwege Covid-19 niet doorgegaan. Hierdoor vallen ook de
uitgaven voor niet-politieke activiteiten lager uit.
Promotie: de uitgaven aan promotie zijn voornamelijk lager doordat het Zomeroffensief in andere
vorm heeft plaatsgevonden door Covid-19. Hierdoor zijn er minder uitgaven gedaan aan het
Zomeroffensief.
Overige uitgaven: de overige uitgaven zijn lager uitgevallen dan begroot. De enige verklaring hiervoor
is dat er minder uitgaven zijn gedaan in het algeheel, dus zullen er ook minder overige uitgaven worden
gedaan.
Sprekerskosten: de uitgaven gedaan voor sprekers verschillen niet veel van het begrote bedrag. We
hebben tenslotte het gros van de activiteiten met sprekers online door kunnen laten gaan.

6

Afroming: 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 €713,63. Dit betekent
dat er €713,63 meer hebben ontvangen dan we uitgegeven hebben.

BEGROTING 2021
Zoals gebruikelijk is een begroting gemaakt voor het aankomende jaar. Het format van de begroting
wijkt licht af van het voorgaande begrotingsformat. De Landelijk Penningmeester heeft dit jaar een
begrotingsformat gepubliceerd. Hij heeft de afdelingspenningmeesters gevraagd om dit format aan te
houden. Dit format is gebaseerd op het begrotingsformat dat D66 aanhoudt.
Deze begroting is gemaakt op basis van de realisaties/begrotingen uit eerdere jaren, de reglementen
die ter beschikking zijn (Reglement Projectsubsidie, Reglement Afdelingsfinanciën en het
Declaratiereglement, deze zijn allen te vinden op de website), overwegingen die gemaakt zijn binnen
het FEO, overleg met de KasCo van deze afdeling en inschattingen van het huidige bestuur.
Ook in 2021 zal het coronavirus nog een belangrijke rol blijven spelen. Er is voor gekozen om waar
mogelijk rekening te houden met de impact van Covid-19. Daarbij de kanttekening dat deze begroting
wordt gepresenteerd in januari 2021 en al gemaakt is in november 2020. Dus met de kennis die er op
dat moment was, is geprobeerd om zo goed mogelijke inschattingen te maken. Deze begroting zal dan
ook als uitgangspunt dienen, maar het valt niet uit te sluiten dat begroting gedurende 2021 aangepast
en geamendeerd dient te worden. Die beslissing ligt uiteindelijk bij de leden en het bestuur van deze
afdeling.
Compacte begroting 2021 – Jonge Democraten Brabant
Inkomstenpost

Bedrag

Uitgavenpost

Bedrag

Afdracht Landelijk Bestuur
Projectsubsidies
Externe fondsen
Deelnemersbijdragen

€ 2.325,00
€ 1.250,00
€ 150,00
€ 1.200,00

Algemene uitgaven
Promotie
Activiteiten
Evenementen
Overige uitgaven

€ 820,00
€ 650,00
€ 1.415,00
€ 1.800,00
€ 240,00

Totale inkomsten

€ 4.925,00

Totale uitgaven

€ 4.925,00
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Uitgebreide begroting 2021 – Jonge Democraten Brabant
Nr.
Begrotingspost
Inkomstenposten
150
Afdracht Landelijk Bestuur
151
Vaste afdracht
152
Variabel deel afdracht
170
Projectsubsidie
171
Bestuursweekend
172
Twinning
173
Zomeroffensief
400
Externe fondsen
401
D66
300
Deelnemersbijdragen
301
Twinning
302
BBQ
303
Kerstdiner
304
Overige eigen bijdrage
Totale inkomsten
Uitgavenposten
500
Algemene uitgaven
501
Rekeningkosten
502
Bestuursweekend
503
Bestuursbedankjes
800
Promotie
801
Promotiemateriaal
802
Online promotie
803
Promotie Zomeroffensief
804
Promotie Campagnes
600
Activiteiten
601
Zaalhuur
602
Sprekerskosten
651
Bitterballenbudget
650
Gezelligheidsactiviteiten
700
Evenementen
701
Twinning
702
BBQ
703
Kerstdiner
704
Bedankmoment
900
Overig
901
Onvoorziene kosten
Totale uitgaven

Inkomsten

Uitgaven

€ 2.325,00
€ 1.456,00
€ 869,00
€ 1.250,00
€ 600,00
€ 600,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 1.200,00
€ 400,00
€ 200,00
€ 300,00
€ 300,00
€ 4.925,00
€ 820,00
€ 150,00
€ 600,00
€ 70,00
€ 650,00
€ 100,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 1.415,00
€ 420,00
€ 360,00
€ 110,00
€ 525,00
€ 1.800,00
€ 1.000,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 100,00
€ 240,00
€ 240,00
€ 4.925,00
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INKOMSTEN (BEGROTING 2021)
Afdracht Landelijk Bestuur
Vaste afdracht: de afdracht vanuit het Landelijk Bestuur bestaat uit een vast deel, wat door het
Landelijk Bestuur is bepaald op €1.456,00.
Variabele afdracht: op het variabele deel kunnen we aanspraak maken, mits we een goede motivatie
hebben. Wij hebben aanspraak gemaakt op €869,00 van dit deel. Dat betekent dat onze totale afdracht
op €2.285,00 komt. Daarmee kunnen we alle posten zoals op dit moment ingevuld dekken en een
sluitende begroting maken.

Projectsubsidies
Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden via het Landelijk Bestuur en geven extra financiële
middelen voor de organisatie van specifieke evenementen. Als we een inschatting maken van de
projectsubsidies die we gaan aanvragen, dan is ervoor gekozen om de volgende projectsubsidies in te
begroten. Deze projectsubsidies zullen direct doorvloeien naar de betreffende uitgavenpost. Belangrijk
om te benadrukken is dat een projectsubsidie opgenomen in een begroting nooit definitief is, de
projectsubsidie zal gedurende het jaar altijd aangevraagd en beoordeeld moeten worden via het
Landelijk Bestuur.
Bestuursweekend: deze bedraagt per bestuursweekend aankomend jaar maximaal €300,00.
Aangezien er per jaar twee bestuursweekenden zijn, maakt dat een totaal van €600,00.
Twinning: aankomend jaar hopen we opnieuw een twinning (een bezoek aan internationale politieke
afdeling) te kunnen organiseren. Het Landelijk Bestuur heeft besloten dit aan te moedigen en hierbij
te ondersteunen met projectsubsidies. Het Landelijk Bestuur heeft hierbij ten minste een
deelnemersbijdrage gevraagd die 35% draagt van het totale budget voor de twinning. Hiertoe hebben
wij een projectsubsidie in begroot, deze bedraagt €600,00 en draagt daarmee op dit moment voor 60%
bij aan de kosten van de twinning. De overige 40% zal door bijdragen van de deelnemers worden
gedragen.
Zomeroffensief: als bestuur is er een inschatting gemaakt dat we zo’n €100,00 zullen uitgeven tijdens
het aankomende zomeroffensief. Deze €100,00 zouden wij graag voor een deel, in dit geval de helft,
willen dekken met projectsubsidie. In totaal bedraagt de projectsubsidie voor het Zomeroffensief dan
€50,00.

Externe fondsen
D66: er is op dit moment een bedrag van €150,00 begroot voor de externe fondsen, welke zich
uitvouwt als een bijdrage vanuit D66. Onze verwachting is dat dit realistisch is, aangezien we in
verkiezingstijd zitten en we daardoor in ruil voor hulp in de campagne, financiële middelen kunnen
vragen. Daarnaast hebben we goede banden met verschillende D66-afdelingen en is in het verleden
gebleken dat deze onze organisatie graag steunen. Op dit moment zijn er geen expliciete contracten
of afspraken over deze steun, maar ik wil gaan kijken of we deze afspraken wel vast kunnen leggen.
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Deelnemersbijdragen
Voor sommige activiteiten is het nodig om een deelnemersbijdrage te vragen vanuit onze leden. Vaak
betreft dit gezelligheidsactiviteiten of grotere evenementen zoals een twinning. Daarom hebben we
de volgende deelnemersbijdragen uitgesplitst:
Twinning: zoals eerder gezegd bedraagt het totale budget voor de twinning €1.000,00. Deze wordt
voor 60% gedekt met projectsubsidie. Vanuit het landelijk bestuur wordt daarnaast ook een
substantiële deelnemersbijdrage verwacht. Om deze reden zullen we de resterende 40% van het
budget voor twinning dekken met deelnemersbijdragen. Ook eventuele extra kosten voor de twinning
zullen gefinancierd worden met deelnemersbijdragen.
BBQ: de afgelopen jaren is gebleken dat voor de zomerbarbecue ongeveer €10,00 wordt gevraagd als
deelnemersbijdrage. Dit nemen we dan ook opnieuw als uitgangspunt. Onze verwachting is dat er (zie
hiervoor ook BBQ bij de uitgaven) 20 deelnemers zullen zijn. Daarom wordt de deelnemersbijdrage
voor BBQ begroot op €200,00.
Kerstdiner: de afgelopen jaren is gebleken dat voor het Kerstdiner ongeveer €15,00 wordt gevraagd
als deelnemersbijdrage. Dit nemen we dan ook opnieuw als uitgangspunt. Onze verwachting is dat er
(zie hiervoor ook Kerstdiner bij de uitgaven) 20 deelnemers zullen zijn. Daarom wordt de
deelnemersbijdrage voor het Kerstdiner begroot op €300,00.
Overige eigen bijdrage: in de praktijk zullen er nog zo nu en dan deelnemersbijdragen zijn tijdens de
maandelijkse gezelligheidsactiviteiten. Hierover is eigenlijk weinig te zeggen aangezien nog niet
bepaald is welke gezelligheidsactiviteiten er plaats gaan vinden. Onze verwachting is dat er over het
gehele jaar ongeveer €20,00 per persoon aan deelnemersbijdrage zal zijn voor deze
gezelligheidsactiviteiten. Aangezien we ongeveer 15 deelnemers verwachten (zie hiervoor ook de
uitgaven ‘Activiteiten, overig’) begroten we dit op €300,00.

UITGAVEN (BEGROTING 2021)
Algemene uitgaven
Rekeningkosten: de post Rekeningkosten is begroot op €150,00. Dit is een lichte toename in
vergelijking met het afgelopen jaar (toen bedroeg het begrote bedrag €140,00). Inmiddels benadert
de jaarrekening dit bedrag bijna en wordt dit vermoedelijk licht overschreden. Ook houden we in het
oog dat over de afgelopen jaren het gerealiseerde bedrag voor rekeningkosten telkens iets steeg.
Bestuursweekend: de Landelijk Penningmeester heeft aangekondigd dat per 2021 de landelijke
projectsubsidie voor bestuursweekenden van afdelingen verhoogd wordt naar €300,00 per
bestuursweekend. Ervan uitgaande dat er zoals gewoonlijk twee bestuursweekenden plaats kunnen
vinden, is een inschatting gemaakt van €600,00 aan uitgaven voor het bestuursweekend. Deze
uitgaven zijn gekoppeld aan de projectsubsidie ‘Bestuursweekend’.
Bestuursbedankjes: wij zijn voornemens om als afdeling nog €10,00 bij te dragen per jaar per
bestuursbedankje (naast de bijdrage van €10,00 vanuit het Landelijk Bestuur). Het volledige bestuur
Hetterscheid I (vijf bestuursleden) zal in het voorjaar van 2021 haar tweede half jaar invullen. Dus dat
betekent dat er op de AAV in de zomer bestuursbedankjes voor €50,00 zijn. Daarnaast is nog €20,00
begroot voor bestuursbedankjes voor eventueel nieuwe bestuursleden die aantreden op de AAV in
januari, dan wel bestuursleden die in het najaar een half jaar in het bestuur plaatsnemen. Dat maakt
het totaal begroot voor bestuursbedankjes €70,00.
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Promotie
Promotiemateriaal: er is besloten om €100,00 te begroten voor deze materialen. Op dit moment heeft
onze afdeling nog een redelijke hoeveelheid promotiemateriaal (voornamelijk flyers) achter de hand
en gezien Covid-19 zal de fysieke campagne een stuk lastiger worden, waardoor ook de toegevoegde
waarde van promotiemateriaal afneemt.
Online promotie: ons bestuur ziet, net als veel andere kaderleden, veel potentie in het gebruik van
online media in de promotie. Hiermee hebben we afgelopen jaar gewerkt en we hebben gemerkt dat
dit voor onze afdeling een hoge toegevoegde waarde kan hebben. Gezien ook het feit dat Covid-19
nog zal aanhouden in 2021 en dat daardoor het gebruik van online promotie urgenter is, hebben we
€300,00 begroot op online promotie. Afgelopen twee maanden hebben we al een kleine €40,00
uitgegeven aan promotie, dus wij verwachten dat het realistisch is om €300,00 te begroten voor deze
post.
Promotie zomeroffensief: voor het zomeroffensief is €100,00 begroot. Allereerst brengt Covid-19 nog
een zekere mate van onzekerheid mee richting de zomer. Daarnaast hebben we gemerkt dat de
effectiviteit van het zomeroffensief afneemt. Ook weten we dat we vanuit de D66-afdelingen nog extra
steun kunnen krijgen voor het zomeroffensief. De helft van deze €100,00 zal daarnaast gedekt worden
vanuit een projectsubsidie.
Promotie campagne: voor de campagne is €150,00 begroot. Samen met het campagneteam zal het
bestuur dit geldt inzetten om ludieke acties te organiseren, om onze afdeling onder de aandacht te
brengen in aanloop naar de verkiezingen. De afgelopen jaren is hetzelfde bedrag begroot, maar is dit
in de realisatie niet teruggekomen. Dit zou kunnen komen doordat er bijvoorbeeld promotiemateriaal
gebruikt is, wat niet geboekt is onder promotie campagne maar onder promotiemateriaal.

Activiteiten
Zaalhuur: de post Zaalhuur zal grotendeels afhankelijk zijn van de situatie rondom Covid-19. Op dit
moment heeft de afdeling Brabant een contract voor een Zoom-account dat loopt t/m mei 2020. Onze
verwachting is dat dit contract niet verlengd hoeft te worden. Mocht er in de toekomst nog een Zoomaccount nodig zijn, dan zal dit een maandelijks abonnement worden. Afhankelijk van de
ontwikkelingen van Covid-19 kunnen we fysieke activiteiten organiseren, welke gepaard (kunnen) gaan
met zaalhuur, zeker in geval we nog langere tijd te maken gaan krijgen met een
anderhalvemetersamenleving. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van gratis/goedkope
zalen, maar we hebben het afgelopen half jaar gemerkt, dat steeds meer zalen om zaalhuur vragen.
Daarnaast is het voor ons niet mogelijk om een vaste locatie aan te houden (zoals bijvoorbeeld in
Arnhem-Nijmegen gebeurt). In de laatste maanden hebben we in Eindhoven en Tilburg (tot op heden)
de beschikking over gratis zalen en in Den Bosch moeten we een Zaalhuur betalen van €70,00. Als we
de trend van €70,00 Zaalhuur per twee maanden doorzetten, komen we op een totaal uit van €420,00
voor de post Zaalhuur.
Sprekerskosten: voor de bepaling van de sprekerskosten (hierbij zijn ook de SNC en TV op de AAV en
bestuurstrainers opgenomen) is het nuttig om eerst te bepalen hoeveel één spreker ons kost. Volgens
het Reglement Afdelingsfinanciën mogen wij een spreker een bedankje aanbieden van €7,50 en twee
drankjes op onze kosten. De ervaring leert echter dat (1) het bedankje doorgaans iets goedkoper is
dan €7,50 en (2) veel sprekers slechts één drankje consumeren. Vandaar dat we ervan uitgaan dat één
spreker ons, exclusief reiskosten, €10,00 kost. In totaal is het gemiddelde aantal sprekers de afgelopen
maanden zo’n 3 per maand (inclusief trainers en SNC, TV op de AAV). Aangezien we ook één maand in
de zomer geen activiteiten organiseren, kunnen we ervan uitgaan dat er ongeveer €330,00 aan
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sprekerskosten over het jaar zijn. Reiskosten voor sprekers kunnen ook gedeclareerd worden bij onze
afdeling, echter door het grote aantal onlineactiviteiten en het feit dat veel sprekers geen
reiskostenvergoeding behoeven, is het niet nodig om hier een heel groot budget voor uit te trekken
(dat is ook in het verleden gebleken). Daarom kiezen wij ervoor om voor deze reiskostenvergoedingen
een totaal van €30,00 aan te houden. Waardoor het totaal €360,00 wordt.
Bitterballenbudget: de meest beruchte begrotingspost van Brabant, het bitterballenbudget. Volgens
het Reglement Afdelingsfinanciën mag deze maximaal 5% van de totale afdracht bedragen, dit
betekent dus dat het Bitterballenbudget maximaal begroot kan worden op ongeveer €110,00. Wij
verwachten dit bedrag volledig nodig te hebben. Daarom bedraagt deze post €110,00.
Gezelligheidsactiviteiten: de meeste politieke activiteiten (debatten, trainingen, avonden met
sprekers) worden gedekt door de posten Zaalhuur en Sprekerskosten. Het Gezelligheidsteam zal ook
in 2021 gevraagd worden om elke maand één gezelligheidsactiviteit te organiseren voor onze afdeling.
Volgens het Reglement Afdelingsfinanciën mogen we vanuit de afdeling maximaal €5 per lid, per
gezelligheidsactiviteit bijdragen. We verwachten per gezelligheidsactiviteit maximaal 15 personen.
Omdat het niet altijd nodig is om €5 bij te dragen, is ons voorstel om als uitgangspunt €1,50 bij te
dragen per lid, per gezelligheidsactiviteit. Hierdoor bedraagt de bijdrage per gezelligheidsactiviteit
€22,50. Aangezien de BBQ en het Kerstdiner ook als gezelligheidsactiviteit worden aangeduid, blijven
er 10 gezelligheidsactiviteiten over, wat een totaal van €225,00 maakt. Dit bedrag komt ter beschikking
te staan van het Gezelligheidsteam. Dit wordt aangevuld met nog €300,00 vanuit
deelnemersbijdragen.

Evenementen
Twinning: onze afdeling wil graag een twinning organiseren in 2021, omdat dit vaak als een van de
hoogtepunten van het jaar wordt gezien door de leden. De twinning die afgelopen jaar had
plaatsgevonden, is hier een mooi uitgangspunt. Het totale budget voor die twinning bedroeg
€1.000,00. In de begroting van 2021 zal deze €1.000,00 voor 60% gedekt worden met projectsubsidies,
de overige 40% zal gedekt moeten worden met deelnemersbijdragen.
BBQ: volgens het ‘Reglement Afdelingsfinanciën’ mogen wij als afdeling per lid €5,00 bijdragen bij een
gezelligheidsactiviteit, waaronder een barbecue. Op basis van de opkomst in eerdere jaren wordt een
maximale opkomst van 20 deelnemers verwacht, vandaar dat geraamd wordt op een afdelingsbijdrage
van €100,00. Hierbij komen dan nog de deelnemersbijdrage van €200,00 bij, wat het totaal op €300,00
brengt. Dit budget zal ter beschikking komen te staan aan het Gezelligheidsteam.
Kerstdiner: net als bij de BBQ verwachten we een opkomst van 20 deelnemers, waardoor geraamd
wordt op €100,00 als afdelingsbijdrage (zie voor verdere toelichting BBQ). Dit zal worden aangevuld
met de €300,00 deelnemersbijdragen, waardoor het totaal op €400,00 komt. Dit budget zal ter
beschikking komen te staan aan het Gezelligheidsteam.
Bedankmoment: we hebben als bestuur besloten dat we een bedankmoment willen organiseren voor
het overige afdelingskader. Op dit bedankmoment zullen we de leden van de KasCo en OrCo en de
voorzitters van de teams en regiocommissies namens de afdeling bedanken voor hun inzet. Als afdeling
zouden we hen normaliter bedanken met een bedankje van €10,00, dit budget willen we nu gebruiken
voor het bedankmoment. We verwachten dat er zo’n tien kaderleden zullen zijn die in 2021 bedankt
gaan worden, vandaar dat het bedankmoment begroot is op €100,00.

Overige
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Onvoorziene kosten: als uitgangspunt voor de bepaling van de onvoorziene kosten wordt over het
algemeen 5 procent van de landelijke afdracht genomen. Dit uitgangspunt is in grote lijnen toereikend
geweest voor de realisatie van 2020 en is binnen andere afdelingen ook nuttig gebleken. Daarom
houden we dit uitgangspunt aan, waarmee de onvoorziene kosten op €125,00 worden geschat.
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BESTUURSVERANTWOORDING
VOORZITTER – JORIS HETTERSCHEID
Beste Leden,

Het is inmiddels alweer een halfjaar geleden dat ik met dit bestuur begon aan mijn eerste
bestuursperiode als voorzitter. Gelukkig waren de coronamaatregelen versoepeld zodat we toch nog
op bestuursweekend konden gaan en een aantal fysieke activiteiten hebben kunnen organiseren. Ik
ben ontzettend blij dat we dit hebben kunnen doen, dat heeft erg bijgedragen aan de groepsbinding
en samenwerking.
Leden werven en het activeren van leden is cruciaal om een afdeling draaiend te houden, doordat het
ledenaantal bleef teruglopen hebben we daar zoals je kan lezen in ons beleidsplan heel erg op ingezet.
We zijn gestart met ‘’koffiedates’’ met nieuwe leden, veel campagne op social media, we hebben
kerstkaarten gestuurd met aankomende activiteiten erop en we hebben meerdere teams in het leven
geroepen.
Op die manier hebben we geprobeerd meer structuur te creëren in de afdeling, zo hopen we dat
nieuwe leden beter hun weg weten te vinden. Daarvoor hebben we speciaal voor nieuwe leden een
overzicht gemaakt wat je allemaal kan doen binnen JD (Brabant).
Om een beter beeld te krijgen waarom leden lid en actief worden en op welke manier en wat de rol
van (online) activiteiten daarin is, lanceren we binnenkort een ledenonderzoek onder de Brabantse
leden om daar een beter beeld van te krijgen.
Onze afdeling is ook geografisch veranderd, we hebben afscheid moeten nemen van Zeeland maar we
verwelkomen Limburg. Daardoor is ons ledenaantal gestegen, los daarvan is het aantal Brabantse
leden ook gestegen. Ik ben heel blij dat we nu al een stijging van het ledenaantal kunnen zien en dat
er veel actief zijn geworden!
De samenwerking met andere PJO’s heb ik als prettig ervaren en liep ook goed. We hebben samen op
de intromarkt gestaan, een activiteit georganiseerd, een projectgroep opgestart en we zijn samen een
verkiezingsdebat aan het organiseren. De band met D66 is goed, de komende tijd gaan we met elke
Brabantse afdeling in gesprek over de campagne en gaan we bespreken wat we voor elkaar kunnen
betekenen.
Helaas is niet alles gegaan zoals verwacht. Door de maatregelen rondom het coronavirus hebben we
snel onze planning om moeten gooien en ideeën in de koelkast moeten zetten. Dat was een grote
teleurstelling, maar ik ben erg trots dat we als bestuur er de schouders onder hebben kunnen zetten
en snel hebben kunnen schakelen. We hopen dat we de ideeën die we hadden uit de koelkast kunnen
halen en ze uit te voeren.
Ik ben ontzettend blij en trots op wat we nu al bereikt en gedaan hebben, van een gezellige zomer
barbecue tot twee stukken in de krant en van een landelijke activiteit vanuit het politiek team tot een
congresbid. Daarvoor wil ik alle leden bedanken die naar activiteiten zijn gekomen en hebben geholpen
of meegedacht. Ik denk dat we nu de goede kant op gaan en dat onze afdeling aan het
professionaliseren is en niet meer wordt gezien als die kleine afdeling waar het niet zo lekker loopt.
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Persoonlijk heb ik erg veel geleerd en voel ik mij fijn bij mijn rol in het bestuur. Mijn doel voor dit
bestuursjaar is om de afdeling verder te brengen. Maar mijn persoonlijke doel is om te zorgen dat het
bestuur een leuk jaar heeft en dat iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen en te groeien.
Ik heb een ontzettend leuk halfjaar gehad met mijn bestuur, ik ben ook heel erg trots op mijn
bestuursleden. Zij zijn als nieuwe leden gestart in het bestuur en hebben meteen taken goed opgepakt
en ontzettend hard gewerkt. Alle bestuursleden zijn het afgelopen halfjaar gegroeid, dat vind ik heel
mooi om te zien. Ik kijk heel erg uit om nog een halfjaar met hen en twee nieuwe bestuursleden door
te gaan.
Komend halfjaar wordt spannend, maar ook heel erg leuk. Met verkiezingen en (hopelijk) een fysiek
congres in het mooie zuiden van Nederland hebben we genoeg te doen.
Ik hoop jullie de komende tijd te zien bij onze activiteiten of in een van de teams!

Joris Hetterscheid
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ALGEMEEN SECRETARIS – GOAN BOOIJ
Beste Democraten,
Een klein halfjaar gelden ben ik als vrij nieuw lid begonnen met mijn JD-avontuur, met in eerste
instantie de rol als Algemeen Secretaris. Veel wist ik nog niet van de vereniging, bestuurservaring had
ik nog niet en naast een enkel gezichtje op mijn laptopscherm tijdens een of andere ZOOM-meeting
kende ik nagenoeg niemand. In een halfjaar is hier echter heel erg veel verandering in gekomen en ben
ik met open armen ontvangen, waarvoor ik jullie allereerst wil bedanken.
Als Algemeen Secretaris had ik de doorgaande taken, zoals notuleren, nieuwsbrieven schrijven en de
website op orde krijgen, en heb ik daarnaast nog een aandeel gehad in de ledenbinding door middel
van het drinken van koffie met nieuwe leden. Mijn rol en effectiviteit hierin zal ik later verder
toelichten. Wel wil ik hier alvast mijn dank uitspreken aan Joris, omdat hij mij zowel kennis heeft laten
maken met de vereniging én hij me altijd een helpende hand bood als ik even krap zat in de tijd of ik
even niet meer wist wat ik moest doen. Dit was namelijk af en toe wel nodig – het leek me nét na de
AAV dat ik gekozen was namelijk leuk om me toch nog voor een tweede studie aan te melden,
waardoor mijn beschikbare tijd zich eigenlijk minimaliseerde. Over het algemeen heb ik de ‘standaard
secretaristaken’ naar behoren uitgevoerd – de activiteiten stonden op de website, de nieuwsbrieven
werden (meestal) bijtijds verstuurd en de notulen zijn literaire meesterwerkjes geworden. Echter ben
ik in enkele aspecten nalatig geweest. Zo zijn bepaalde JD’er van de Maand interviews een maand te
laat op de site gekomen, stond niet altijd alles even mooi op de website en heb ik nauwelijks mijn
bijdrage geleverd bij het organiseren van activiteiten. Daarnaast was het door mijn drukke schema niet
altijd een makkelijk om vergaderingen te plannen. Dus, alles samen zijn de Secretaristaken naar
behoren uitgevoerd, maar bracht ik verder niks extra’s in dit dynamische team .
Als ik terugdenk aan het afgelopen halfjaar bestuur zullen me een aantal dingen van mijn
bestuursgenoten zeker bijblijven. De droge humor van Bart die op de een of andere manier altijd een
lach op mijn gezicht kan toveren, Joris die weer eens een monoloog houdt over ofwel de IKEA of de
Mac, Tom met wie ik met een paar biertjes op toch wel dieptes kan bereiken, én natuurlijk Marit die
ik vrij snel al mijn vriendin mocht noemen. En dan nog de kleine momentjes natuurlijk; de afterparties
op bestuursweekend, de spoedvergadering toen we eveneens een nieuwe lockdown in gingen, Lingo
kijken omdat Bart zo nodig mee moest doen en vergaderingen die oprecht gezellig waren. Bedankt dat
jullie mij in Juni als vrij nieuw lid het vertrouwen hebben gegeven. Dit zou ik voor geen goud willen
missen.
Met vrijzinnige groet,
Goan
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PENNINGMEESTER – BART KESSELS
Beste leden,

De afgelopen maanden ben ik als Penningmeester onderdeel geweest van Bestuur Hetterscheid I.
Hoewel we een flink deel van de tijd achter schermen hebben gezeten, heb ik erg genoten van dit half
jaar. Daarom ben ik meer dan verheugd om ook het komende halfjaar als Penningmeester mijn
bijdrage te leveren aan de afdeling Brabant.
De belangrijkste taak van de Penningmeester is de financiële huishouding onderhouden. In mijn optiek
is dit gelukt. Ikzelf heb weinig onvolkomenheden geconstateerd in mijn eigen functioneren. Aan het
begin van mijn periode is er, vanwege miscommunicatie met de vorige afdelingspenningmeester niet
op tijd projectsubsidie aangevraagd voor het bestuursweekend, dit is echter wel volledig opgelost met
de Landelijke Penningmeester en de betreffende projectsubsidie is later volledig ontvangen.
Verder heb ik goed kunnen samenwerken met de Kascontrole Commissie (KasCo). Waar nodig heb ik
vanuit hen nuttig advies gekregen. Op het gebied van de KasCo zijn er daarnaast ook een aantal dingen
veranderd. Zo hebben alle KasCo-leden nu permanente toegang tot hun eigen account in het
boekhoudprogramma. Daarmee kunnen de KasCo-leden op elk gewenst moment de boekhouding
bekijken en eventueel vragen stellen. Hierdoor is de transparantie van alle financiële zaken hoger, een
van de speerpunten uit ons Beleidsplan.
Een doel van de afgelopen maanden, welke ook benoemd staat in het Beleidsplan, was het compacter
en overzichtelijker maken van de presentatie van de financiële stukken. Samen met het FEO (functieequivalenten overleg; overleg met bijvoorbeeld alle afdelingspenningmeester) is een lijn uitgezet voor
de presentatie van de financiële stukken, zoals deze in het financiële blok gepresenteerd worden.
Daarnaast is geprobeerd alle stukken op een zo helder mogelijke wijze toe te lichten. Hierdoor kunnen
alle leden van onze afdeling hopelijk inzicht krijgen in de financiële stukken en hier waar nodig vragen
over stellen.
Buiten mijn taken als Penningmeester ben ik ook verantwoordelijk geweest voor het opzetten van het
Campagneteam en het vertegenwoordigen van ons bestuur in de FEO Scholing en Vorming en de FEO
Campagne. Met het Campagneteam hebben we in eerste instantie gebrainstormd over de te voeren
campagne en inmiddels zijn we aan het werk om de campagne verder uit te werken. In het kader van
de portefeuille Scholing & Vorming heb ik me samen met Goan beziggehouden met ledenbinding,
ledenactivering en ledenwerving. Concreet hield dit bijvoorbeeld in dat we nieuwe leden hebben
benaderd en met hen een gesprekje hebben gevoerd om hen bij de afdeling te betrekken. Ook wordt
er begin januari een ledenonderzoek gelanceerd, waarmee we beter inzicht willen krijgen in de
verwachtingen en behoeften van onze leden.
Al met al, kijk ik terug op een zeer geslaagd eerste half jaar. In het geheel denk ik dat wij als bestuur
Hetterscheid I een professionaliseringsslag hebben gemaakt, zo ook op gebied van de financiën. Naast
mijn taken als Penningmeester ben ik verantwoordelijk geweest voor het Campagneteam en Scholing
& Vorming. Ook heb ik met veel plezier gewerkt aan zijprojectjes als het Congresbid. Verder wil ik
iedereen bedanken waarmee ik samen heb gewerkt het afgelopen half jaar, in het speciaal de KasCo,
het Campagneteam, de FEO-leden en natuurlijk de andere bestuursleden. Ik kijk ernaar uit om mezelf
ook komend half jaar nuttig te maken voor de afdeling.
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SECRETARIS ORGANISATIE – TOM URBASCHEK
Hoogachtende

JD’ers,

Afgelopen bestuursperiode was in vele opzichten zeer bijzonder. In de periode juni tot en met januari
heb ik binnen bestuur Hetterscheid I met veel enthousiasme de organisatie morgen verzorgen. Met
mijn passie voor vergaderen, zijn mijn verwachtingen grotendeels uitgekomen.
Het was een periode van anticipatie en flexibiliteit, waarin wij agile moesten zijn. Zo hebben wij
meerdere malen op de valreep van offline naar online activiteiten moeten overstappen. Hoewel dit
een uitdaging was, hebben wij hier een buitengewoon succes van weten te maken. Met een
afwisselend scala aan inhoudelijke en sociale activiteiten, hebben wij relatief snel structuur kunnen
aanbrengen in de planning. Zo kan ik met volste vertrouwen stellen dat afdeling Brabant een
voortrekkersrol heeft genomen in de middellange termijnplanning én het gezamenlijk organiseren van
activiteiten.
Een van mijn hoofddoelen was het regelen van ‘grote’ sprekers en -met het oog op ledenbinding- laten
aansluiten op de behoefte van de leden. Met namen als Boris van der Ham, Shell en met kers op de
spreekwoordelijke taart Rob Jetten is dit dan ook gelukt.
Een ander doel dat ik aan het begin van mijn bestuursperiode heb gesteld, is het effectief in
constructieve communicatie staan met de andere afdelingen. Dit is cruciaal gebleken in tijden van
Corona. Zo heb ik er onder meer voor gezorgd dat er -grootschalige- gezamenlijke activiteiten, zoals
de Amerikaanse Verkiezingen, ‘In gesprek met Shell’ en de Motie Schrijfavond, werden georganiseerd.
Hierbij heb ik proactief communicatie onderhouden. In acht nemende de opkomst van en de relevantie
voor de leden, was dit uitermate succesvol.
Nota bene ben ik ervan overtuigd dat een besluit waarop meerdere ogen zijn gevallen in essentie
hoogwaardiger is in kwaliteit. Zo is het leerpunt voor mijn bestuursperiode dat door het delegeren van
taken men, naast het bereiken van efficiëntie, iedereens individuele kwaliteiten tot uiting kan laten
komen.
Al met al staat het bestuur in dienst van de leden. Zij zijn namelijk de onmisbare schakel in het succes
van de afdeling. Bedankt voor jullie inzet en bulk aan pro-activiteit!
Tot slot zou ik graag mijn trots willen uitspreken voor mijn bestuursleden. Bart, Goan, Joris, en Marit
zijn stuk voor stuk exceptioneel gemotiveerd, bovendien in mijn opinie aangenaam om mee samen te
werken.
Hulde!
Met democratische groet,
Tom Urbaschek
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SECRETARIS PERS EN POLITIEK – MARIT KROESE
Lieve JD’ers,
Een jaar geleden ben ik lid geworden, en ondertussen zit mijn eerste bestuurstermijn er al op en is het
voorbij gevlogen! Mijn JD ervaring begon online, ging over naar fysiek en ging vervolgens weer terug
naar online. Ik kende nog niet veel mensen binnen deze vereniging, maar ik heb gevonden wat ik zocht;
gezellige mensen, goede discussies en fijne, warme en open sfeer. Afgelopen jaar heb ik met veel
plezier deelgenomen in het bestuur als secretaris pers en politiek. Ondanks de uitdagingen die deze
pandemie ons gaf ben ik trots op het eerste halfjaar dat ik samen met bestuur Hetterscheid 1 heb
neergezet. Ik wil Joris, Goan, Bart en Tom bedanken voor hun inzet en gezelligheid afgelopen jaar, en
ik wil de leden bedanken voor het hartelijke welkom en het enthousiasme richting ons. Ik kijk uit naar
komend halfjaar, maar zal eerst reflecteren op het afgelopen termijn.
Aangaande mijn bestuursjaar had ik meerdere ambities en doelen voor mijzelf als secretaris pers en
politiek. Ik wilde graag het politiek team zelfstandiger maken met een nieuwe voorzitter, inhoudelijke
activiteiten en debatten organiseren, inhoudelijke discussies binnen de afdeling openen, de relatie met
D66 opbouwen, persberichten schrijven en de relatie met de pers opnieuw opzetten. Een deel van
deze ambities heb ik al tot mijn vreugde gerealiseerd. Hier wil ik kort op in gaan, gevolgd door de
nieuwe ambities voor komend halfjaar.
Allereerst kwam Tom Melis snel het politiek team versterken als voorzitter en de samenwerking met
hem was prettig. Ook is het team afgelopen half jaar gegroeid, en telt het 17 leden, waarvan 11
regelmatig bij de vergadering aanwezig zijn. Het is een enthousiast team vol met goede inspirerende
ideeën en een kritische blik op diverse onderwerpen. Ik kijk ernaar uit om nogmaals met hen samen te
werken.
Verder is er veel ruimte geweest voor discussies en inhoudelijke gesprekken binnen de JD. Er zijn
meerdere discussies in de JD Brabant chat geweest; twee daarvan hebben mij zelfs geïnspireerd tot
een discussieavond. Daarbij kijk ik met trots terug op het debat ‘Vrouwen aan de Top’ met Janneke
van Kessel en de discussie avond ‘Digitaal Onderwijs’, in samenwerking met 4 werkgroepen en 5
afdelingen. Ook heb ik meerdere inhoudelijke activiteiten georganiseerd waarbij ik gave sprekers
gerealiseerd en leden de mogelijkheid gegeven om inhoudelijk betrokken te zijn bij verscheidene
onderwerpen. Dit waren onder andere de thema avond over de Amerikaanse verkiezingen met
Matthijs le Loux en de bedrijvenavond met Shell. Komend jaar wil ik dergelijke activiteiten blijven
organiseren, en mogelijk ook een training opzetten doorgaand op de het onderwerp emancipatie op
de werkvloer.
Helaas is het voornemen om een nauwer contact met D66 op te bouwen nog niet gelukt. Het is minder
makkelijk om online een vrijblijvend contact aan te gaan, en juist de small talk na een
fractievergadering of tijdens een activiteit zijn belangrijk voor het opbouwen van dat contact. Echter
is dit contact wel belangrijk voor de afdeling; met een goede relatie is het voor de JD makkelijker om
D66 om een (politieke) gunst te vragen en zal D66 zijn weg ook makkelijker naar ons vinden. Dit
voornemen staat daarom nog steeds voor komend half jaar; samen met Joris wil ik vaker mijn gezicht
bij D66 laten zien.
Tot slot wilde ik niet alleen focussen op de inhoud binnen de afdeling, ik had ook als doel om JD Brabant
zichtbaarder maken in de pers. Echter heb ik helaas ontdekt dat het schrijven van persstukken mij niet
ligt. Daarom ben ik blij dat ik komend half jaar versterking krijg op dit front binnen het bestuur. Samen
met mijn bestuursgenoten wil ik uitkijken naar belangrijke ontwikkeling binnen de lokale en regionale
politiek, en zullen zij mij ondersteunen in het schrijven van de stukken.
Ik ga komend half jaar vol goede moed tegemoet. Ik kijk er naar uit om wederom een politiek platform
te bieden voor leden, om gave activiteiten te organiseren, en om me meer te focussen op de politieke
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inhoud van zowel mijn functie als de campagne. Dit alles wil ik wederom samen doen met het bestuur,
met wie ik al met veel plezier heb samengewerkt en bij wie ik mij fijn en op mijn gemak voel. Hopelijk
gaan we een net zo gezellig, inspirerend en vruchtbaar jaar tegemoet.
Liefs,
Marit
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KANDIDAATSTELLINGEN
AFDELINGSBESTUUR
ALGEMEEN SECRETARIS – GOAN BOOIJ
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie:
Beoogde termijn:
Studie:

Nevenactiviteiten:

Goan Booij
Bergen op Zoom / Eindhoven
15-04-1999
Algemeen Secretaris
½ jaar
MA Philosophy of Contemporary Challenges
MSc Sociology
BA International Tourism Management
Bijbaan Jumbo
Landelijke Werkgroep Filosofie van de Jonge Democraten

Korte motivatie: Afgelopen halfjaar heb ik me met veel plezier ingezet voor de Brabantse afdeling
voor de JD. Echter heb ik het gevoel dat ik door het doen van een dubbele studie niet alles uit mijn JDbestuurshalfjaar heb kunnen halen wat er in zit. Dit zou ik graag de komende maanden willen
rechttrekken!
De Algemeen Secretaristaken heb ik onder de knie en zal ik naar behoren eveneens kunnen uitvoeren.
Daarnaast lijkt het me komend halfjaar leuk om samen met de nieuwe bestuursleden te werken aan
het schrijven van pers- en opiniestukken, om zo ons gedachtegoed nóg kenbaarder te maken in
Brabant.
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SECRETARIS ORGANISATIE – TOM URBASCHEK
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie:
Nevenactiviteiten:

Tom Urbaschek
Tilburg
16-08-1998
Secretaris Organisatie
½ jaar
Economie en Bedrijfseconomie
Symposium Committee van Asset en Economic Business Weeks
Landelijke Werkgroep Economie van de Jonge Democraten
Landelijke Werkgroep Europese Unie van de Jonge Democraten

Korte motivatie:
Hoogachtende JD’ers,
Met veel enthousiasme zou ik mij graag kandidaat willen stellen voor de functie Secretaris Organisatie
voor het bestuur van afdeling JD Brabant.
Afgelopen bestuursperiode heb ik, ondanks deze bijzondere tijd, als uitermate succesvol ervaren.
Zodoende zou ik graag deze lijn en mijn gestructureerde manier van werken voort willen zetten. Als
geboren teamplayer en vergadertijger ben ik van mening dat men ervan uit moet gaan dat de ander
iets weet wat jij nog niet weet. Aldus wil ik graag voor een afwisselend scala aan activiteiten zorgen,
bestaand uit onder andere debatten, gastsprekers, thema-avonden, symposia, én hopelijk het
zomercongres.
Komende bestuursperiode ben ik van plan een verkiezingsdebat te organiseren tussen verschillende
Brabantse PJO’s, omtrent de landelijke verkiezingen van 2021. Het doel dat ik hierbij voor ogen heb, is
het profileren van de standpunten van de Jonge Democraten Brabant én de politieke
jongerenorganisatie zelf.
Tevens zou ik de samenwerking met andere afdelingen verder willen intensiveren. Door de handen
ineen te slaan, kan men beter inspelen op de behoefte van de leden. Bovendien kunnen grootschalige
activiteiten worden georganiseerd, waarbij de kwaliteit van zowel de inhoud als de -Brabantsegezelligheid toeneemt. Dit is bovenal essentieel in verkiezingstijd, waarin zowel leden als potentiële
leden behoefte hebben aan -nog- meer duidelijkheid.
Tot slot behoor ik als Secretaris Organisatie te anticiperen op maatregelen rondom Corona. Het is naar
mijn mening daarom ook noodzaak om meerdere scenario’s uit te denken en ruim van tevoren voor
te bereiden.
Al met al ben ik ervan overtuigd dat het bestuur en ik nog veel kunnen bereiken. Ik hoop dan ook dat
jullie met mij dit pad willen bewandelen.
Met democratische groet,
Tom Urbaschek
22

SECRETARIS POLITIEK – MARIT KROESE
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie:
Nevenactiviteiten:

Marit Kroese
Eindhoven
07-11-1997
Secretaris Politiek
½ jaar
Master Chemical Process Technologie aan TU/e
onderwijs raad T.S.V Japie
lid politiek team en campagne team

Korte motivatie:
sinds een half jaar bekleed ik de functie secretaris “Pers en Politiek” bij JD Brabant met veel plezier, en
graag wil ik mijzelf nogmaals kandideren voor de functie “Politiek” en mij komend halfjaar inzetten
voor de afdeling. Als bestuurslid Politiek wil ik een platform voor de leden creëren waarop zij mee
kunnen doen aan het politieke debat en mee kunnen denken aan het politieke programma van de JD.
Politiek bedrijf ik niet alleen, dat maken wij samen. Zo heb ik afgelopen half jaar een debat
georganiseerd over vrouwen aan de top en heb ik samen met Tom Melis de discussie avond over
digitaal onderwijs opgezet. Komend half jaar wil ik nog een aantal debatten organiseren en mogelijk
ook een training over emancipatie binnen de politiek. Verder wil ik iedereen die openstaat betrekken
bij de discussie en het vormen van een standpunt. Dit wil ik doen door het gesprek te openen, niet
alleen tussen leden onderling maar ook met leden van andere partijen en jongeren buiten de
vereniging. Tot slot wil ik natuurlijk, samen met het bestuur en de leden, er een gezellig campagnejaar
van maken!
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ALGEMEEN BESTUURSLID – DAVID VLOT
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie:
Nevenactiviteiten:

David Vlot
Breda
09-03-1999
Algemeen Bestuurslid
½ jaar
Built Environment - Mobiliteit
Blogger op www.railbeyond.com
Afstudeerstagiair bij ProRail (Vanaf 1 februari 2021)
JD: Werkgroep Mobiliteit & Ruimte + Gezelligheidsteam JD-Brabant

Korte Motivatie:
Mijn naam is David Vlot, en ik ben een 21-jarige student uit Breda. Sinds augustus 2020 ben ik lid van
de JD, en ik heb het afgelopen jaar mogen ontdekken dat JD-Brabant een warme en gave afdeling is
waar je zowel leerzame als gezellige ervaringen kan opdoen.
Als ik verkozen word tot bestuurslid dan zou ik graag de dialoog aangaan met onze (nieuwe) leden. Ik
ben iemand die ambitieus en toekomstgericht is, en ik wil altijd graag zowel uit mijzelf als uit anderen
het maximale naar boven halen. Als ik namens het bestuur andere leden mag inspireren en nog meer
kan laten groeien dan ik zie ik dat als een enorme eer! Ik vind het leuk om actief met social media te
mogen werken, dus ik ben zeker bereid om social media in te zetten bij deze taken.
In overleg met het huidige bestuur en met de andere kandidaat-bestuursleden meld ik mij aan als
algemeen bestuurslid, zodat op een later moment in overleg met het nieuwe bestuur alle taken over
de bestuursleden verdeeld kunnen worden. Ik sta om die reden zeker open voor taken die mogelijk
niet in deze motivatie voorbijkwamen.
Bij vragen naar aanleiding van mijn kandidaatstelling ben ik altijd bereid om te appen, dus stuur mij
gerust een berichtje! En anders laat ik graag op 9 januari weer van mij horen!
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ALGEMEEN BESTUURSLID – BASTIAAN VAN HOORN
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie/Beroep
Nevenactiviteiten:

Bastiaan van Hoorn
Eindhoven
21-10-1997
Algemeen Bestuurslid
½ jaar
Docent natuurkunde aan het Heerbeeck college in Best
Student Technische natuurkunde aan de TU/e
Scoutingbegeleider Valkenswaard
JD Werkgroep Filosofie
Debatteren & Muziek maken

Korte Motivatie: : Ik ben bijna klaar met m’n opleiding en ga vanaf september hopelijk in het
buitenland studeren. In de tussentijd zoek ik toffe dingen om te doen en ik weet dat bestuur bij JD
Brabant daar perfect voor is; onder andere vanwege mijn half jaar als penningmeester in 2019 maar
ook omdat de rest van het kandiderend bestuur keigezellig is. Ik wil me vooral gaan bezighouden met
pers, scholing en mogelijk het opzetten van een Brabantse Orco. Met pers heb ik totaal geen ervaring,
en daarom wil ik graag eens kijken hoe dat bevalt. Rondom scholing en kennisbehoud heb ik vanuit de
debatvereniging in Eindhoven wel veel ervaring opgedaan tijdens mijn twee bestuursjaren en ik wil
graag kijken in hoeverre ik die ervaring kan toepassen binnen de JD.
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KAS COMMISSIE (KASCO)
KASCO-LID – TOM MELIS
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie/Beroep
Nevenactiviteiten:

Tom Melis
Tilburg
21-05-1999
KasCo-lid
1 jaar
Msc Economics Tilburg
Project Manager bij De Kleine Consultant Tilburg
Voorzitter Politiek Team JD Brabant
Sounding Board (van mijn studie)

Korte Motivatie:
Het controleren van de kasstromen is een kleine, maar hele belangrijke taak, die cruciaal kan zijn om
de afdeling draaiende te houden. Een goed KasCo-lid moet nauwkeurig kunnen werken en scherp zijn,
en ik denk dat ik die vaardigheden bezit. Voor een grote bestuursfunctie heb ik denk ik niet genoeg
tijd, maar als KasCo-lid kan ik me toch nog op een hele waardevolle manier inzetten voor de Jonge
Democraten. Daarom wil ik me kandideren voor de functie van KasColid.
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KASCO-LID – JORN VEENENDAAL
Naam:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Beoogde functie(s):
Beoogde termijn:
Studie/Beroep
Nevenactiviteiten:

Jorn Veenendaal
Eindhoven
06-12-1998
KasCo-lid
½ jaar
Mechatronica Fontys Engineering
Lustrum comité E.S.D.A. Chronos
Mentor Robotics team π

Korte motivatie:
Ik acht gezonde boekhouding bij een organisatie als een absolute voorwaarde voor het effectieve
voordbestaan van deze organisatie. Nu licht dit bovenal in de handen van de penningmeester, een
goede controle hierop is niet alleen verplicht maar meestal ook gewenst. Een jaar is lang en fouten
kunnen gemaakt worden. Om deze (meestal kleine) fouten op te vangen en zo problemen in de
toekomst te voorkomen acht ik de hoofdtaak van de kas commissie.
Waarom ik? Zo als hier boven is aangegeven vind ik een gezond huishoudboekje van een vereniging
van groot belang. Om deze rede draag ik graag mijn steentje hiervoor bij en geef ik mij dan ook op voor
deze functie. Ik heb ook al ervaring met deze functie. Ik heb nu twee jaar als kascommissie lid bij de
Eindhovense studenten debat vereniging E.S.D.A. Chronos achter mij. Ik weet dus wat er van de functie
verwacht word en wat de wensen en eisen er voor zijn. Verder ben ik aardig goed met getallen en een
redelijke perfectionist. Het nou gezet na lezen van een jaarrekening is mij dus aardig op het lijf
geschreven.
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MOTIES & AMENDEMENTEN & AR-WIJZIGINGEN
TECHNISCHE WIJZIGINGEN
Titel:

AMAR01 – Where are you D?

Onderwerp:

Verwijzing HR in AR

Woordvoerder:

Goan Booij

Indieners:

Bestuur Hetterscheid I

Betreft:

Artikel 8.2

Type:

Vervangen

Voeg toe/schrap:

Schrap: Stemming over deze voorstellen gebeurt conform de wijze vastgesteld
in Bijlage D: "Congresreglement" van het HR. Met dien verstande dat het
Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op Landelijke congresvoorstellen die
naar hun aard organimo's zijn.
Vervang door: Stemming over deze voorstellen gebeurt conform het HR. Met
dien verstande dat het Afdelingsbestuur, noch het LB, reageert op Landelijke
congresvoorstellen die naar hun aard organimo's zijn.

Vervang Door:

Toelichting:

Bijlage D bestaat niet meer, bovendien bestaat er op dit moment geen duidelijke
vervanging van.

Titel:
Onderwerp:
Woordvoerder:
Indieners:
Betreft:
Type:
Voeg toe/schrap:

RRRP1: Zeeland Zwemt Zowaar weg naar Rotterdam
Zeeland weg uit ons RPP
Goan Booij
Tom Melis en Marit Kroese
Zeeland
Schrappen
Regel: 553 t/m 620
Zeeland
De provincie Zeeland is met nog geen 400.000 inwoners de kleinste
provincie van Nederland. Naar verwachting zal dit aantal gaan dalen en
de bewonerssamenstelling vergrijzen. Geografisch is het een aparte
provincie doordat de oppervlakte voor meer dan 1/3e uit (voormalige)
zeearmen bestaat. Deze wateroppervlakten delen Zeeland op in vier
natuurlijke regio’s. Op Zeeuws- Vlaanderen na kenmerken deze regio’s
zich ook door het feit dat een stad met bovenregionale voorzieningen
niet nabij is. De geografische en demografische omstandigheden zijn een
uitdaging om Zeeland leefbaar te houden. Behalve deze uitdaging is de
geografie ook een pluspunt. De economie is gestoeld op (strand-)
toerisme, logistiek en industrie gerelateerd aan het water en de
landbouw. De Jonge Democraten willen gezien deze punten inzetten op
de volgende zaken.
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Bereikbaarheid
Om mobiliteitsarmoede te voorkomen is het noodzakelijk dat het
openbaar vervoer minstens op niveau blijft en verbeterd wordt als het de
verbinding met België betreft. Vanwege de relatief grote afstanden van
en naar kernen en voorzieningen is het essentieel dat er goede
verbindingen zijn tussen bus, trein en boot om Zeeland reistijden niet
teveel te laten oplopen.
Door de verplaatsing van specifieke voorzieningen dient ook de
weginfrastructuur zodanig te zijn ingericht dat deze goed bereikbaar
blijven. Sinds 2011 is de reistijd voor reizigers van- en naar Zeeland op
verschillende trajecten, zoals van Vlissingen naar Amsterdam, flink langer
geworden. Het is daarom van belang dat erop wordt ingezet om deze
reistijd niet verder te verlengen
De Westerschelde tunnel staat gepland om in 2033 tolvrij te worden. Er
zijn voor de afgelopen provinciale verkiezingen wel kortingen
doorgevoerd. Zeeuw-Vlaanderen is een krimpregio maar heeft meer
potentie qua economie en huisvesting, door onder andere de aanwezige
havens en verbinding met België. De Tolheffing op de Westerschelde
tunnel beperkt de kansen van deze regio en laat deze dan ook
achterlopen op de rest van Nederland, terwijl bewoners uit de regio
trekken. Het is van belang om deze situatie te verhelpen. Vanuit kabinet
Rutte 3 is er geld beschikbaar voor regionale knelpunten waarop de
Provincie aanspraak kan doen. Verder dient de tolheffing geen
verdienmodel meer te zijn waarmee de Provincie andere infrastructurele
projecten van financiert, zoals wel gebeurd is. De inzet van de Provincie
moet zijn om de tunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken.
Dorpsscholen
Een school met weinig kinderen biedt te weinig kansen om met
leeftijdsgenoten te trekken en zichzelf te ontwikkelen. Door het
verzorgingsgebied van basisscholen uit enkele kernen te laten bestaan is
het mogelijk om kwalitatief goed onderwijs te bieden en de scholen nabij
te houden.
Tweede woningen
Een tweede woning maakt het voor mensen aantrekkelijker om zich
gedeeltelijk in Zeeland te vestigen. Leegstand wordt hiermee
verminderd. De Jonge Democraten Brabant pleiten er daarnaast voor om
het mogelijk te maken dat Bezitters van tweede woningen
gemeentebelasting verdelen over beide gemeenten waar ze een woning
bezitten. Het gedeeltelijk betalen van belasting aan de gemeente met
een tweede woning zorgt voor verhoogde inkomsten, waarmee
voorzieningen gefinancierd kunnen worden.
Groene provincie
De open ruimte op land en water maken Zeeland bij uitstek een groene
provincie waar het toerisme van profiteert. De Jonge Democraten
Brabant pleitten ervoor om dit kenmerk te versterken door groene

29

energievoorzieningen en vervoersmogelijkheden. Daarnaast kan Zeeland
hierin koploper in Nederland worden.
De Zeeuwse kust
Zeeland kent een hechte relatie met water en de diverse belangen
strijden daarbij om voorhang. Zeeland heeft stroken kust met brede
stranden en deze zijn een belangrijke trekpleister van Zeeland die ruimte
biedt voor toerisme en recreatie, alsmede voor natuur. Met bebouwing
wordt dit tegengewerkt en verliest Zeeland haar trekpleister en de
bijzondere natuur, wat negatieve gevolgen voor de provincie zal hebben.
De kust bestaat daarnaast uit zeearmen, veelal transportroutes met een
bijzondere natuur. Het uitgangspunt voor de Jonge Democraten Brabant
is dat de industrie niet automatisch voorrang heeft op de natuur. Door
bedrijvigheid zo te plaatsen in de Scheldemondregio kan de veiligheid en
de natuur worden verbeterd, wat de aantrekkelijkheid van de regio ten
goede komt. Bij het maken van plannen dient dit dan ook altijd het
uitgangspunt te zijn.
Openbaar bestuur
De geografie van Zeeland maakt dat gemeenten niet zomaar kunnen
fuseren. De regio Walcheren is een regio waar al een
samenwerkingsvorm bestaat en zich bij uitstek leent tot een fusie van
drie kleinere gemeenten. Één gemeente Walcheren maakt het besturen
efficiënter, effectiever en goedkoper. Het bestuurlijke niveau zal stijgen
en de gemeentelijke belangen kunnen beter vertegenwoordigd worden
in de regio.
Daarnaast is de regio Zeeuws-Vlaanderen beter aangesloten op België
dan Nederland. Samenwerking over de grens blijkt vaak beperkt te
worden door deze kunstmatige grenzen en remmen hier de
mogelijkheden die Zeeuws-Vlaanderen heeft. Door meer samen te
werken met België kunnen deze beperkingen weggenomen worden en
ontstaan kansen om geheel Zeeland aantrekkelijker te maken.
Toelichting:

Titel:

Geen BLØF met “aan de kust” en “Zoutelande” meer voor onze afdeling
(en die gaan we ook niet missen). Geen bolussen en mosselen meer van
jullie. En het belangrijkste, geen leuke Zeeuwse leden meer, die de
afdeling Brabant nog mooier en zonniger maakten (die gaan we zeker wel
missen). Vaarwel Zeeland! Stay Strong in de afdeling Rotterdam.
Zeeland Zwemt Zowaar weg naar Rotterdam

AR-WIJZIGINGEN
Titel:

AMAR02 – Zo zijn we allemaal bestuurslit

Onderwerp:

Naamsverandering en toevoeging intern

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bart Kessels, Tom Urbaschek, Marit Kroese, Goan Booij
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Betreft:

Artikel 8.2

Type:

Vervangen

Voeg toe/schrap:

Toelichting:

Schrap: Indien mogelijk kent het Afdelingsbestuur daarnaast tenminste een
secretaris organisatie, een secretaris politiek en een secretaris pers & promotie.
Vervang door: Indien mogelijk kent het Afdelingsbestuur daarnaast tenminste
een bestuurslid organisatie, een bestuurslid politiek, een bestuurslid pers &
promotie en een bestuurslid interne zaken.
Sluit aan bij het HR

Titel:

AMAR03 – Go Intern!

Onderwerp:

Toevoeging intern en bestuurslid

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bart Kessels, Tom Urbaschek, Marit Kroese, Goan Booij

Betreft:

Artikel 15

Type:

Vervangen

Voeg toe/schrap:

Schrap:
1. De voorzitter is tenminste gehouden tot het voorzitten van het
Afdelingsbestuur en vertegenwoordigen van het Afdelingsbestuur en de
Afdeling.
2. De penningmeester is ten minste gehouden tot het voeren van de financiële
administratie en waken over de financiële gezondheid van de afdeling, evenals
hetgeen omschreven in art. 37 HR.
3. De algemeen secretaris is ten minste gehouden tot het bijhouden van de
afdelingsadministratie, het onderhouden van de interne en externe contacten
en is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden toe.
4. De secretaris organisatie is tenminste gehouden tot het bewaken van het
overzicht, kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde activiteiten.
5. De secretaris politiek is tenminste gehouden tot het stimuleren, bewaken en
initiëren van politieke discussie binnen de afdeling.
6. De secretaris pers & promotie is tenminste gehouden tot het zorgdragen voor
ledenwerving en ledenactivering en het zorgdragen voor deugdelijk contact met
de pers.
7. Elk bestuurslid in functie dient zich te gedragen in lijn met de normen en
waarden, zoals die verwacht mogen worden van een bestuurslid van de Afdeling.
Indien hier structureel geen gevolg aan wordt gegeven kan het betreffend
bestuurslid gedwongen worden tot aftreden door het Afdelingsbestuur, dan wel
het Afdelingscongres.
Vervang door:
1. De voorzitter is tenminste gehouden tot het voorzitten van het
Afdelingsbestuur en vertegenwoordigen van het Afdelingsbestuur en de
Afdeling.
2. De penningmeester is ten minste gehouden tot het voeren van de financiële
administratie en waken over de financiële gezondheid van de afdeling, evenals
hetgeen omschreven in art. 47 HR.
3. De algemeen secretaris is ten minste gehouden tot het bijhouden van de
afdelingsadministratie, het onderhouden van de interne en externe contacten
en is verantwoordelijk voor de communicatie naar de leden toe.

Vervang Door:

Vervang Door:
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Toelichting:

4. Het bestuurslid organisatie is tenminste gehouden tot het bewaken van het
overzicht, kwaliteit en kwantiteit van de georganiseerde activiteiten.
5. De secretaris politiek is tenminste gehouden tot het stimuleren, bewaken en
initiëren van politieke discussie binnen de afdeling.
6. Het bestuurslid pers & promotie is tenminste gehouden tot het zorgdragen
voor ledenwerving en het zorgdragen voor deugdelijk contact met de pers.
7. Het bestuurslid interne zaken is tenminste gehouden tot het zorgdragen voor
ledenactivering en de scholing en vorming binnen de afdeling.
8. Elk bestuurslid in functie dient zich te gedragen in lijn met de normen en
waarden, zoals die verwacht mogen worden van een bestuurslid van de Afdeling.
Indien hier structureel geen gevolg aan wordt gegeven kan het betreffend
bestuurslid gedwongen worden tot aftreden door het Afdelingsbestuur, dan wel
het Afdelingscongres.
Zo zorgen we voor een betere taakverdeling

Titel:

AMAR04 – Texit

Onderwerp:

Teams

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bart Kessels, Tom Urbaschek, Marit Kroese, Goan Booij

Betreft:

Artikel 18

Type:

Vervangen

Voeg toe/schrap:

Toelichting:

Schrap:
1. Indien mogelijk kent de Afdeling een Politiek Team en een Activiteiten Team.
2. Het Politiek Team houdt zich bezig met het Regionaal Politiek Programma en
ludieke acties.
3. Het Activiteiten Team houdt zich tenminste bezig met de organisatie van de
reguliere activiteiten. Daarnaast kan het Activiteiten Team ook zorg dragen voor
grotere evenementen zoals de Twinning of een Symposium.
4. De teams ressorteren onder het Afdelingsbestuur.
Vervang door:
1. Indien mogelijk kent de Afdeling een Politiek Team.
2. Het afdelingsbestuur kan besluiten tot de totstandbrenging van meer teams.
3. Het Politiek Team houdt zich bezig met het Regionaal Politiek Programma en
ludieke acties.
4. De teams ressorteren onder het Afdelingsbestuur.
Niet alles vastzetten, want teams zijn afhankelijk van de behoefte van de leden.

Titel:

AMAR05 – Goed advies is het halve werk

Onderwerp:

Naamsverandering en toevoeging intetn

Woordvoerder:

Joris Hetterscheid

Indieners:

Joris Hetterscheid, Bart Kessels, Tom Urbaschek, Marit Kroese, Goan Booij

Betreft:

Artikel 20

Vervang Door:
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Type:

Toevoegen

Voeg toe/schrap:

Voeg toe:
1. De Oriëntatiecommissie (OrCo) adviseert het Afdelingscongres over de te
verkiezen kandidaten voor het afdelingsbestuur.
2. Leden van het afdelingsbestuur kunnen niet plaatsnemen in de
Oriëntatiecommissie.
3. De Oriëntatiecommissie is geen onderdeel van het Afdelingsbestuur.
4. De Oriëntatiecommissie bestaat uit minimaal 2 en maximaal 5 leden.
5. Leden die solliciteren worden benoemd voor één jaar, zij mogen na dat jaar
opnieuw solliciteren.
6. De Oriëntatiecommissie wordt benoemd door het afdelingsbestuur.
7. Het solliciteren voor de Oriëntatiecommissie staat open voor alle leden,
zodoende dient de vacature aan de gehele Afdeling kenbaar te worden gemaakt.
Met een lokale OrCo krijgen de leden een beter beeld van een kandidaat.

Toelichting:

Titel:

AMAR06: Meer cadeautjes is meer beter

Onderwerp:

Waardering vanuit landelijk en de afdeling zelf

Indieners:

Annelies Becker, Jelle Heijne, Josien van Elsen, Loes Klaren en Linda Mooren

Woordvoerder:

Annelies Becker

Betreft

Artikel 20/21

Type

Toevoegen

Voeg toe/Schrap

Voeg toe: Aan het eind van het bestuurstermijn zullen er bestuursbedankjes
worden gekocht door (1) het bestuurslid dat doorgaat met bestuur, of (2) de
Algemeen Secretaris van de afdeling. Deze bestuursbedankjes worden
bekostigd conform het HR. Daarnaast legt de afdeling 5 euro per bestuurslid
per gediende termijn bij.

Toelichting:

Er nu geen regelement is voor bestuursbedankjes vanuit de afdeling.
Er budget is vanuit de landelijke begroting voor een bestuursbedankje
Dit bedrag voor elk bestuurslid hetzelfde is, ongeacht hoe lang zij zich
hebben ingezet voor de afdeling.
Je voor dit bedrag vaak niet een heel origineel cadeautje kunt kopen.
Er nu vaak een bijdrage aan de actieve leden wordt gevraagd.
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AMENDEMENTEN OP REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA
Titel:

AMRPP01 – Cultuur: Klein Kunstwerkje

Onderwerp:

Cultuur in Brabant

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant, regel 65-74

Type:

Vervangen

Schrap:

Brabant is een provincie met een hoge aanwezigheid van cultureel erfgoed,
onder andere door het feit dat Brabant van oudsher een katholieke provincie is.
Maar mede door de ontkerkelijking wordt veel onroerend cultureel erfgoed
steeds minder gebruikt. Als gevolg daarvan is er in Brabant veel leegstaand
onroerend erfgoed. Voor de Jonge Democraten Brabant is dit leegstaande
erfgoed een teleurstellende ontwikkeling.
Brabant heeft echter niet alleen maar onroerend cultureel erfgoed, Jeroen
Bosch, carnaval en de verschillende festivals behoren ook tot het Brabantse
culturele erfgoed. Het erfgoed in Brabant bepaalt voor een groot deel de
identiteit van de provincie.

Vervang Door:

Brabant is een provincie met een hoge aanwezigheid van cultureel erfgoed,
onder andere doordat Brabant van oudsher een katholieke provincie is. Dit
erfgoed bestaat uit zowel onroerend erfgoed, zoals kerken en monumentale
gebouwen, als immaterieel en roerend erfgoed, zoals carnaval, festivals en
festiviteiten, kunst en ons Brabants dialect. Het erfgoed in Brabant bepaalt voor
een groot deel de identiteit van de provincie. Mede door de ontkerkelijking
wordt een deel van het (onroerend) cultureel erfgoed steeds minder gebruikt.
Als gevolg daarvan is er in Brabant veel leegstaand onroerend erfgoed, en dit is
volgens de Jonge Democraten Brabant een teleurstellende ontwikkeling.

Toelichting:

Zin wijzigingen; compacter en mooier herschreven. Geen inhoudelijke
verandering

Titel:

AMRPP02 – Cultuur: Mooi gebouw, mooi gerenoveerd, maar door wie?

Onderwerp:

Verantwoordelijkheid voor het onroerend cultureel erfgoed in Brabant

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant, regel 65-74

Type:

Vervangen

Schrap:

Brabant is een provincie met een hoge aanwezigheid van cultureel erfgoed,
onder andere door het feit dat Brabant van oudsher een katholieke provincie is.
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Vervang Door:

Toelichting:

Maar mede door de ontkerkelijking wordt veel onroerend cultureel erfgoed
steeds minder gebruikt. Als gevolg daarvan is er in Brabant veel leegstaand
onroerend erfgoed. Voor de Jonge Democraten Brabant is dit leegstaande
erfgoed een teleurstellende ontwikkeling.
Brabant heeft echter niet alleen maar onroerend cultureel erfgoed, Jeroen
Bosch, carnaval en de verschillende festivals behoren ook tot het Brabantse
culturele erfgoed. Het erfgoed in Brabant bepaalt voor een groot deel de
identiteit van de provincie.
De Jonge Democraten Brabant vinden dat cultureel erfgoed een belangrijk
onderdeel is van de Brabantse cultuur en pleiten voor het behoud hiervan. De
overheid moet samen met verschillende marktpartijen en vrijwillige
organisaties een duidelijke visie ontwikkelen op het behoud van het cultureel
erfgoed. Het initiatief voor het creëren en realiseren van een nieuw
bestemmingsplan voor cultureel erfgoed kan bij zowel de overheid, de markt,
culturele instelling of bij burgerinitiatieven liggen. Hierbij zou de overheid, bij
signalen vanuit de samenleving en markt, in samenspraak met verschillende
partijen de voorwaarden moeten scheppen om cultureel erfgoed te behouden.
De markt moet gestimuleerd worden door de overheid om te investeren in
leegstaand onroerend cultureel erfgoed. Verder zijn de Jonge Democraten
Brabant van mening dat de overheid zich meer moet richten op de benoeming
van onroerend erfgoed tot ‘monumentaal’; zo kan het erfgoed makkelijker een
nieuwe bestemming krijgen en verkocht of verhuurd worden, maar zal de
uitstraling behouden blijven.
De focus van het de verantwoordelijkheid van behoud van cultuur erfgoed
wordt verschoven van enkel de markt naar meerdere partijen. Marktwerking wil
niet altijd het beste resultaat geven voor de maatschappij of zich volledig vanuit
zichzelf sturen, zeker niet bij minder winstgevende doch cultureel belangrijke
projecten. Projecten worden vaak alleen uitgevoerd als het financieel rendabel
is voor het bedrijf, niet zozeer wanneer het sociaal rendabel is voor de
omgeving. Initiatief vanuit meerdere belangstellingen en de overheid zal er voor
zorgen dat meerdere partijen betrokken worden, en dat burgers mogelijk ook
meer inspraak krijgen.

Titel:

AMRPP03 - Cultuur: verantwoorder dan het al is

Onderwerp:

Pleidooi voor een duurzamere cultuur sector

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant - culturele instellingen; regel 94

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Daarom pleiten de Jonge Democraten voor een nieuwe duurzamere visie op het
culturele leven in Brabant. Enerzijds zal de overheid culturele instellingen
aanmoedigen om een duurzamer bedrijfsplan te ontwikkelen met een bredere
invulling van activiteiten en samenwerking met de markt, waardoor zij minder
afhankelijk worden van subsidie. Anderzijds zal de overheid ook flexibeler
optreden met het verstrekken van vergunningen voor evenement en
bedrijfsplannen.
Het bedrijfsplan van culturele instellingen en de rol van de overheid wordt
uitgebreid naar een meer duurzamere vorm.

Toelichting:
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Titel:

AMRPP04: Cultuur: verantwoorder dan het al is; de uitbreiding

Onderwerp:

Pleidooi voor een duurzamere cultuur sector

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant - culturele instellingen; regel 96-112

Type:

Vervangen

Schrap:

De overheidsbijdragen aan culturele instellingen zijn volgens de Jonge
Democraten Brabant niet goed overdacht. Veel Brabantse instellingen zijn
afhankelijk van overheidssubsidies, terwijl er ook andere mogelijkheden zijn.
Verliesgevende musea zouden een vergaande samenwerking met andere
instellingen en bedrijven aan moeten gaan, om hiermee de kosten omlaag te
brengen. Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Brabant voor het loslaten van
de openingstijden van culturele instellingen. Hierdoor is het mogelijk om ’s
avonds een bezoek te brengen, waardoor een andere doelgroep bereikt kan
worden. Dit zal ook voor meer inkomsten zorgen. De Jonge Democraten Brabant
pleiten voor culturele instellingen die erin worden gestimuleerd om creatief op
zoek te gaan naar extra inkomsten, een voorbeeld hiervan is het promoten van
de ANBI onder Brabantse culturele instellingen en de bevolking.
De Jonge Democraten Brabant zien bij het behoud van culturele instellingen een
belangrijke taak weggelegd voor de markt. Culturele instellingen zorgen voor
een positief effect op de aantrekkingskracht van een stad, waar ook
ondernemers en bedrijven van profiteren. Een positieve impuls op de
aantrekkingskracht zorgt voor een groei van het toerisme en aantal inwoners,
wat positieve gevolgen voor de lokale economie met zich meebrengt. Mogelijke
vormen van samenwerking met bedrijven en lokale ondernemers zijn onder
andere sponsoring en het, door culturele instellingen, beschikbaar stellen van
werk- en ontmoetingsplekken.
De overheidsbijdragen aan culturele instellingen zijn volgens de Jonge
Democraten Brabant in de huidige vorm niet goed overdacht. Veel Brabantse
instellingen zijn afhankelijk van overheidssubsidies, maar worden niet genoeg
gestimuleerd om andere mogelijkheden te onderzoeken. Verliesgevende musea
zouden een samenwerking met andere instellingen en bedrijven aan moeten
gaan, om hiermee de kosten omlaag te brengen, of moeten hun bedrijfsplan
uitbreiden of heroverwegen. Denk hierbij aan het openen van een café of
restaurant, het organiseren van een festival of het hosten van bedrijfsuitjes of
borrels. Daarnaast pleiten de Jonge Democraten Brabant voor het loslaten van
de openingstijden van culturele instellingen. Hierdoor is het mogelijk om ’s
avonds een bezoek te brengen, waardoor een andere doelgroep bereikt kan
worden. Dit zal ook voor meer inkomsten zorgen. Ook kan de overheid het ANBI
actiever promoten. Belangrijk hierbij is dat de overheid de culturele instellingen
tegemoet komt omtrent het verstrekken van vergunning voor nieuwe bedrijfsen bestemmingsplannen.
De Jonge Democraten Brabant zien bij het behoud van culturele instellingen een
belangrijke taak weggelegd voor de markt. Culturele instellingen zorgen voor
een positief effect op de aantrekkingskracht van een stad, waar ook
ondernemers en bedrijven van profiteren. Een positieve impuls op de
aantrekkingskracht zorgt voor een groei van het toerisme en aantal inwoners,
wat positieve gevolgen voor de lokale economie met zich meebrengt. Mogelijke
vormen van samenwerking met bedrijven en lokale ondernemers zijn onder

Vervang Door:
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Toelichting:

andere sponsoring, het door culturele instellingen beschikbaar stellen van werken ontmoetingsplekken, en een samenwerkingsverband omtrent evenementen.
De focus van de verantwoordelijkheid van behoud van culturele instellingen
wordt uitgebreid naar meer partijen dan enkel de markt. De overheid krijgt een
stimulerende rol om culturele instellingen duurzamer en breder te maken, om
zo de instellingen winstgevender, financieel onafhankelijker te maken. De markt
blijft een aansporende en stimulerende rol behouden, en samenwerking wordt
meer aangemoedigd.

Titel:

AMRPP05 – Cultuur: Down the Rabbit Rol voor omwonenden

Onderwerp:

Festivals met een liberaal beleid, overwegende de impact voor mensen die in
de buurt wonen

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant – festivals; regel 118

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Hierbij staat wel tegenover dat de plaatselijke overheid een weloverwogen
afweging moet maken, in samenspraak met de bewoners van het gebied waar
een festival zich afspeelt, over de regelmaat waarmee een buitenevenement
wordt georganiseerd. Daarbij zijn factoren als het soort festival, de doelgroep
en de soort wijk bepalend voor het aantal uren of dagen aan evenementen per
wijk of gebied. Dit om overlast te beperken en een goede relatie tussen de
evenementensector en omwonenden te faciliteren.
Wij als Jonge Democraten zijn voor meer vrijheid en een kleinere overheid
omtrent bureaucratie, zeker voor de culturele sector, die soms door lastige
bochten moet wringen. Echter is dit niet zonder enige vrijbrief voor de
evenementensector. Vandaar deze toevoeging.

Toelichting:

Titel:

AMRPP06 – Cultuur: Feesten in het museum; ja graag

Onderwerp:

Culturele instelling is er ook in de vrije markt

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Cultuur in Brabant - stimuleren cultuur bezoek; regel 151

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Ook het bedrijfsleven kan van een gesubsidieerde of overheid gestimuleerde
korting genieten als het zijn evenement organiseert bij een culturele instelling.
Dit amendement is in lijn met eerdere amendementen, en is voor het
aanmoedigen van samenwerking tussen culturele instellingen en de markt

Toelichting:

Titel:

AMRPP07 – Leven: In Brabant ademt men frank en vrij
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Onderwerp:

Luchtkwaliteit en diens effect op de gezondheid in Brabant

Woordvoerder:

Tom Melis

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Leven in Brabant – nieuw subhoofdstuk; regel 178

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Schone lucht

Toelichting:

Verschillende onderzoeken laten zien dat luchtvervuiling schadelijk is voor de
volksgezondheid en tot luchtweginfecties kan leiden. In Brabant heeft hoge
luchtvervuiling mogelijk bijgedragen aan het hoge sterftecijfer van COVID19 en
de Q-koorts. In Brabant wordt luchtvervuiling vooral veroorzaakt door
intensieve veehouderijen en door verkeer en industrie. De Jonge Democraten
Brabant steunen het lopende RIVM onderzoek naar de invloed van deze
sectoren op de luchtvervuiling en de volksgezondheid in Brabant. Omdat dit
onderzoek nog enkele jaren zal duren, willen de Jonge Democraten dat er uit
voorzorg nu al stappen worden genomen om luchtvervuiling in Brabant zoveel
mogelijk terug te dringen
Uit verschillende onderzoeken blijkt een verband tussen luchtvervuiling en
doden door longziekten. In gebieden met hoge luchtvervuiling maakt
bijvoorbeeld corona 15% tot 20% meer dodelijke slachtoffers.
In het oude RPP was er geen aandacht voor de schadelijke effecten van
luchtvervuiling.
Onderstaand artikel uit het Brabants Dagblad beschrijft een studie gedaan door
wetenschappers uit Birmingham naar het hoge aantal coronadoden in Brabant:
https://www.bd.nl/brabant/onderzoekers-zien-overtuigend-verband-tussenbrabantse-coronadoden-en-viezelucht~ab9b713c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fnieuws%2F
buitenland%2Fartikel%2F5171327%2Fluchtvervuiling-coronavirus-brabantlimburg-uitstoot-verkeer
Het onderzoek waar ik naar verwijs is een Harvard-studie uit 2020, hier de link
naar
het
beschrijvende
artikel
in
de
Guardian:
https://www.theguardian.com/environment/2020/apr/07/air-pollutionlinked-to-far-higher-covid-19-death-rates-study-finds
En
een
rapport
van
de
Wereldbank:
http://documents.worldbank.org/curated/en/462481587756439003/pdf/Inci
dence-of-COVID-19-and-Connections-with-Air-Pollution-Exposure-Evidencefrom-the-Netherlands.pdf

Titel:

AMRPP08 - Landouw: Trots op landbouw, trotser op innovatie

Onderwerp:

Landbouw is niet enkel een grootproducent voor Brabant, het heeft ook een
toegevoegde waarde omtrent duurzaamheid en innovatie

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant – intro; regel 245
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Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Traditionele landbouw moet plaatsmaken voor moderne landbouw, waarin
duurzaamheid en innovatie centraal staan, tegenovergesteld aan enkel
grootschalige productie. Omwille de leefbaarheid en de stikstofcrisis is een
sanering van de landbouwsector en specifiek de traditionele landbouw
noodzakelijk. De focus ligt hierbij op de hoeveelheid dieren en de omvang van
uitstoot. Deze sanering moet zo gunstig mogelijk verlopen voor de
ondernemers, met kansen voor hen om zich te ontwikkelen, om hun
onderneming uit te breiden met nevenbedrijven, of om financiële middelen
beschikbaar te stellen waardoor ondernemers kunnen stoppen met hun bedrijf
en zich kunnen laten omscholen.
Een toevoeging op de intro is in deze tijd relevant; de landbouw is niet enkel de
grote trots van Brabant en de grootste exportsector, maar vormt ook een
probleem in de stikstofcrisis en de leefbaarheid van de provincie. Deze
toevoeging op de intro kaart de laatste twee problemen aan.

Toelichting:

Titel:

AMRPP09– Landbouw: Duurzame boeren boeren beter

Onderwerp:

Landbouw is niet enkel een grootproducent voor Brabant, het heeft ook een
toegevoegde waarde omtrent duurzaamheid en innovatie

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant – intro; regels 242-245

Type:

Vervangen

Schrap:

Boeren met innovatieve en vooruitstrevende plannen moeten de kans krijgen
hun vrijheid als ondernemer uit te oefenen en niet in hun onderneming beperkt
worden. Ondernemende en innoverende boeren maken de sector in Brabant
mooier en sterker.
Boeren met innovatieve, vooruitstrevende en verduurzamende plannen
moeten de kans krijgen hun vrijheid als ondernemer uit te oefenen en niet in
hun onderneming onnodig beperkt worden. Ondernemende en innoverende
boeren maken de sector in Brabant mooier, groener en sterker. Belangrijk
hierbij is om deze plannen te sturen richting een meer duurzame en groene
onderneming, in afstemming is met de omgeving.
Wij zijn niet het CDJA. Boeren zijn belangrijk in deze provincie, maar
duurzaamheid staat ook hoog in het vaandel. Beide onderdelen moeten daarom
in dit hoofdstuk aangekaart worden.

Vervang Door:

Toelichting:

Titel:

AMRPP10 – Landbouw: Breed ontwikkelde boeren boeren beter

Onderwerp:

Een duurzamere bedrijfsvoering voor boeren

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - de sector in de toekomst; regel 252
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Type:

Toevoegen

Voeg toe:

De Jonge Democraten Brabant geloven in een bredere invulling van het
boerenbedrijf, waardoor de landbouwsector onafhankelijker, flexibeler en
socialer wordt. Waar de focus nu vrijwel uitsluitend ligt op het exporteren van
voedselproducten, geloven de Jonge Democraten dat ondernemers zich moeten
ontwikkelen op het gebied van export van kennis en expertise, al dan niet in
samenwerking met techbedrijven en wetenschappelijke instituten.
Ondernemers moeten ook de ruimte krijgen om bij te dragen aan de Brabantse
maatschappij, door het aanbieden van sociale werkplekken, dagbesteding,
recreatie en kinderdagverblijven. Op beide onderwerpen kan de overheid een
belangrijke stimulerende rol innemen.
Wij zijn niet het CDJA. Boeren zijn belangrijk in deze provincie, maar kunnen veel
meer betekenen op het vlak van duurzaamheid, innovatie en sociale cohesie.
Innovatie is al een belangrijk exportproduct van Brabant met de Brainport, en
wij voorzien hier een belangrijke samenwerking met de agrarische sector. Ook
is het belangrijk dat boeren hun onderneming diverser maken, om zo
standvastiger, flexibeler en meer maatschappelijk betrokken te zijn, en om
minder afhankelijk te zijn van enkel hun landbouwproduct.

Toelichting:

Titel:

AMRPP11 – Landbouw: Verduurzaam het platteland met het Brabantse
boerenverstand

Onderwerp:

Soepelere regelgeving voor boeren, zo lang ze maar binnen de normen blijven

Woordvoerder:

Michiel van Ast

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - innovatie in de veehouderij en toepassing BZV; regels
257-258
Vervangen

Type:
Schrap:
Vervang Door:

Toelichting:

De Jonge Democraten Brabant vinden dat deze onnodige regelgeving uit de weg
genomen moet worden.
De Jonge Democraten Brabant vinden dat deze onnodige regelgeving uit de weg
genomen moet worden; regelgeving moet focussen op het resultaat van
doelstelling voor de sector en niet zozeer op de manier waarop dit resultaat
wordt behaald. De boer moet vrij zijn om zijn eigen kennis en expertise toe te
passen op zijn eigen bedrijfsvoering.
De oude tekst laat het klinken alsof we enkel regels weg willen halen, maar wij
zijn van mening dat JD Brabant verduurzaming en regelgeving daaromheen nog
steeds belangrijk vindt. Echter is de manier waarop doelstellingen worden
behaald niet aan ons, en past dat ook niet in ons liberale denkbeeld. Laat de
boer vrij en zijn eigen kennis en expertise toevoegen.

Titel:

AMRPP12 – Landbouw: Laat de tekst het werk doen

Onderwerp:

Zinswijziging

Woordvoerder:

Marit Kroese
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Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - innovatie in de veehouderij en toepassing BZV; regels
263-266
Vervangen

Type:
Schrap:

Toelichting:

Agrariërs dienen hierbij zo min mogelijk beperkt te worden in de uitvoering van
hun activiteiten en innovaties, mits zij aan de doelstelling van de provincie
voldoen. Daarbij dient echter wel sterk rekening gehouden te worden met de
belangen van omwonenden.
Agrariërs dienen hierbij zo min mogelijk beperkt te worden in de uitvoering van
hun activiteiten en ontwikkelen van innovaties, mits zij aan de doelstelling
gesteld door de provincie voldoen. Daarbij dient echter ook sterk rekening
gehouden te worden met de belangen van omwonenden.
Zinswijzigingen; op bepaalde zaken wordt een grotere nadruk gelegd.

Titel:

AMRPP13 – Landbouw: Focus pijnverlichting sectorverandering

Onderwerp:

Drukvermindering landbouwsector

Woordvoerder:

Michiel van Ast

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - nieuwe subsectie; regel 285

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Drukvermindering landbouwsector
De laatste jaren is er steeds meer druk op de landbouwsector komen te staan.
Bedrijven groeien, maar door de stikstofcrisis wordt het ook noodzakelijk dat
wij als Nederland minder landbouwproducten gaan produceren. De huidige
situatie is onhoudbaar en de druk op de boeren wordt steeds groter. De Jonge
Democraten Brabant willen deze druk op meerdere manieren proberen te
verlichten in samenwerking met de boeren. De Jonge Democraten zijn echter
wel realistisch: de sector is té groot en zal moeten slinken om de druk te
verminderen. Zij realiseren zich dat dit een pijnlijk proces zal zijn voor veel
ondernemers: dit zijn hardwerkende mensen die vaak al generaties een
familiebedrijf onderhouden. De Jonge Democraten Brabant pleiten dan ook dat
alle hulp geboden wordt om de overgang naar andere sectoren zo makkelijk
mogelijk te maken. Denk hierbij aan hulp bij het afbetalen van
bedrijfshypotheken, hulp bij de verkoop of ombouwen van bedrijven en
subsidies voor omscholing.
De Provincie moet alle steun bieden aan boeren die willen stoppen met hun
bedrijf. Deze ondernemers bevinden zich namelijk in een lastige situatie: ze
werken vaak lange dagen en hebben veel geïnvesteerd in hun bedrijf. Door dat
de sector zo groot is geworden, is het aanbod voor supermarkten ook groot en
worden boeren gedwongen hun producten voor een lage prijs te verkopen.
Boeren kan alleen maar winst maken door nog meer te gaan produceren, met
een desastreuze impact op het milieu en klimaat als gevolg.
Om deze cirkel te doorbreken moet de sector kleiner worden. Als er minder
boeren zijn, neemt de concurrentiepositie van de individuele boer toe. Het
gevolg daarvan is dat boeren hun producten tegen een hogere prijs kunnen
verkopen, waardoor ze het zich kunnen veroorloven om minder te produceren.
Wij willen boeren die de sector willen verlaten daarom alle steun bieden om een

Vervang Door:

Toelichting:
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carrièreswitch te maken. Niet alleen om de sanering van de landbouwsector te
stimuleren, maar ook omdat deze hardwerkende ondernemers niets anders
verdienen.

Titel:

AMRPP14 – Landbouw: Boeren in het lab; bij ons geen grap

Onderwerp:

Een duurzamere bedrijfsvoering voor boeren

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - innovatie in de veehouderij en toepassing BZV; regel 266

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Verder zien de Jonge Democraten Brabant een uitgelezen kans om innovatie
binnen de agrarische sector in samenwerking te laten verlopen met scholen en
het bedrijfsleven. Denk hierbij aan de HAS, de TU/e en Brainport Eindhoven.
In lijn met eerder genoemde amendementen; een toevoeging van kennis en
expertise als exportproduct zal positief zijn voor de landbouwsector.

Toelichting:

Titel:

AMRPP15 – Landbouw: Minder voorwaardelijk doch vrijer boeren; zo boert
het toch?

Onderwerp:

Regelgeving en gezondheidsrisico’s

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Landbouw in Brabant - Een gezond en mooi Brabants buitengebied; regel 268

Type:

Vervangen

Schrap:

Bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om gezondheidsrisico’s van
bedrijven in besluitvorming mee te nemen.
Provinciale en regionale bestuurders moeten de mogelijkheid krijgen om
gezondheidsrisico’s van agrarische bedrijven op de omgeving in besluitvorming
mee te nemen. Ondernemers dienen daarvoor openheid te geven omtrent
gezondheidsrisico’s die hun bedrijf vormt voor de omgeving. De provincie zet de
normen omtrent gezondheidsrisico’s voor agrarische bedrijven; ondernemers
zijn vrij om zelf de manier waarop zij die normen behalen in te vullen.
De oude tekst had te weinig aandacht voor de gezondheidsrisico's die de
agrarische sector veroorzaakt bij de bevolking. In de nieuwe tekst wordt
scherper, definitiever en minder voorwaardelijk op dit punt ingegaan.

Vervang Door:

Toelichting:

Titel:

AMRPP16 – Landbouw: Wij zijn niet het CDA

Onderwerp:

Landbouw is niet onze enige trots, Brabant heeft nog veel meer te bieden!

Woordvoerder:

Marit Kroese

Indieners:

Politiek Team
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Betreft:

Landbouw in Brabant - Landbouw weer Brabants Trots; regel 293

Type:

Schrappen

Schrap:

Toelichting:

Landbouw weer Brabants trots
Brabant is een provincie met een lange traditie in de productie van voedsel. De
Jonge Democraten Brabant zijn daar trots op en willen dat die traditie meer
uitgedragen wordt. Koplopers in de productie van gezond en duurzaam voedsel
moeten de waardering krijgen die zij verdienen. Deelname van
vooruitstrevende en innovatieve agrarische bedrijven aan Brabant Branding
draagt hieraan bij.
Wij zijn het CDA niet. Deze tekst impliceert dat landbouw een van de
belangrijkste onderwerpen is binnen Brabant, maar wij zijn van mening dat deze
opvatting niet meer treffend is. De huidige landbouw is grootschalig en nog niet
altijd voldoende duurzaam of sociaal geïntegreerd. Wij zijn meer in een nieuwe
moderne vorm van landbouw, tegenover de traditionele landbouw. Ook mag de
landbouw binnen Brabant kleinschaliger. Dat gezegd hebbende; deze tekst
voegt niet veel toe aan wat al in het hoofdstuk staat en een toevoeging is niet
wenselijk, zie eerder genoemde argumenten.

Titel

AMRPP17 – Landbuw: Old MacDonald doesn’t have a farm anymore.

Onderwerp

Herbestemming landbouwgrond na krimpen van de Agrarische Sector

Woordvoerder

Hugo Uitdehaag

Indiener

Politiek Team

Betreft

Landbouw – nieuwe subsectie; regel 292

Type

Toevoegen

Voeg toe:

Herbestemming landbouwgrond
Bij het krimpen van de agrarische sector zal naar verwachting veel grond
vrijkomen. Het is belangrijk dat deze op een duurzame maar ook een rendabele
manier een herbestemming vindt. Recreatie, innovatie en natuurherstel zijn
daarbij de eerste ideeën waar de Jonge Democraten toekomst in zien. Er zou
bijvoorbeeld groene energie opgewekt kunnen worden, maar ook andere
duurzame bedrijven zouden de grond in gebruik kunnen nemen.

Toelichting

Het uitbreiden van veehouders en intensieve landbouw is niet meer van deze
tijd. De sector zal moeten verduurzamen om gezond te blijven maar zal
onvermijdelijk ook moeten krimpen om een gezonde Brabantse natuur te
garanderen. Met deze krimp komt grond vrij, waar een nieuw bestemmingsplan
voor nodig is.
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Titel:

AMRPP18: Grensoverschrijdende samenwerking politie

Onderwerp:

Grensoverschrijdende samenwerking politie

Woordvoerder:

Michiel van Ast

Indieners:

Politiek Team

Betreft:

Grensoverschrijdende samenwerking in Brabant; regel 407

Type:

Toevoegen

Voeg toe:

Toelichting:

Verder is Brabant helaas nog steeds grootschalig producent en transporthub
van illegale drugs. Het is belangrijk voor de bestrijding van internationale
criminaliteit, waaronder drugssmokkel, dat Nederlandse politie en
veiligheidsdiensten intensief contact houden met veiligheidsdiensten in
buurlanden.
Wij hebben goede relaties met onze buurlanden en het is dan ook
vanzelfsprekend dat wij willen voorkomen dat illegale substanties via ons bij hun
terecht komen. Tevens helpt het ook bij de binnenlandse bestrijding van illegale
drugsproductie. Ik voeg dit als aparte paar zinnen toe omdat wij in Brabant toch
wel een unieke situatie hebben tegenover bijvoorbeeld Drenthe of Friesland,
waardoor het gepast is voor het RPP.

Titel

AMRPP19 – Economie: Seize the means of production

Onderwerp

Bescherming Jongeren tegen Uitbuiting

Woordvoerder

Hugo Uitdehaag

Indiener

Politiek Team

Betreft

Economie - arbeidsmarkt; regel 51

Type

Toevoegen

Schrap/Voeg toe

Verdere vinden de Jonge Democraten het erg belangrijk om de positie van
jongeren op de arbeidsmarkt te beschermen. Het komt helaas nog vaak voor dat
jongeren oneerlijk behandeld worden zonder dat ze daar veel aan kunnen doen.
Of dat werkgevers zich niet aan de arbeidsregels houden. Het is daarom
belangrijk dat de provincie zich meer gaat inzetten om slechte arbeidspraktijken
te bestrijden. Bijvoorbeeld door werkgevers na te gaan kijken en sneller
klachten van (ex-)werknemers op te pakken.

Toelichting

-
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Titel

AMRPP20 – Economie: Het Marshallplan

Onderwerp

Brabantse Economie Post-Corona

Woordvoerder

Hugo Uitdehaag

Indiener

Politiek Team

Betreft

Economie – nieuwe subsectie; regel 28

Type

Toevoegen

Voeg toe

Post-Corona
Na het eindigen van de lockdown is het belangrijk dat de provincie gaat denken
aan hoe zij de economie herop gaat starten. De Jonge Democraten pleiten
ervoor dat de aandacht hierbij vooral uitgaat naar het midden- en klein bedrijf.
Ook zijn de Jonge Democraten van mening dat er een permanente rol voor
duurzaamheid moet zijn in de economie en dat steun voornamelijk naar
duurzame bedrijven of bedrijven met een duurzame ambitie moet gaan.
Bij het heropenen van al bestaande bedrijven vinden de Jonge Democraten dat
de focus moet liggen op ondernemen lonend maken. Dit door bijvoorbeeld de
betaling van uitgestelde belasting niet direct te koppelen aan de heropening van
een bedrijf. Zo kunnen we heropenen rendabel maken voor ondernemers en de
economie op gang helpen.

Toelichting

-

Titel

AMRPP21 – Economie: ‘Meneer, wat bedoelt u?’

Onderwerp

Verduidelijking Afkortingen

Woordvoerder

Hugo Uitdehaag

Indiener

Politiek Team

Betreft

Economie – High Tech maakindustrie; regel 55 en 59

Type

Vervangen

Schrap/Voeg toe

[55] R&D
[59] OV

Vervang door

[55] Research and Development (R&D)
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[59] Openbaar Vervoer (OV)

POLITIEKE MOTIES
Titel

PM01: 30 is veel te oud

Onderwerp:

Uitstrijkjes vanaf een jongere leeftijd

Indieners:

Annelies Becker, Jelle Heijne, Josien van Elsen, Loes Klaren en Linda Mooren

Woordvoerder:

Annelies Becker

Constaterende dat

vrouwen pas vanaf 30 jaar worden opgeroepen voor het landelijke
bevolkingsonderzoek.
De leeftijd in Nederland hoger ligt dan in de rest van de EU.

Overwegende dat

iedereen die seksueel actief is, besmet kan worden met het HPV-virus. 80%
van alle vrouwen zijn ooit besmet met HPV. Wanneer de baarmoederhals
besmet wordt met het virus ruimt het afweersysteem in 80 tot 90 op 100
besmettingen dit virus op. Bij 10 tot 20 van de 100 vrouwen die besmet raken,
blijft HPV sluimeren.
meisjes gemiddeld rond hun 15e jaar seksueel actief worden. Vanaf dan
kunnen ze besmet raken met HPV. Als de HPV-infectie zich ontwikkelt
tot baarmoederhalskanker, duurt dit gemiddeld 10 tot 15 jaar.
volgens gynaecoloog Ruud Bekkers hier zeker wat voor te zeggen is. Ongeveer
20% van alle baarmoederhalskanker (cervixcarcinoom) wordt namelijk voor
het 35ste jaar gevonden en daarnaast nog eens 6% voor het 30ste. Bekkers:
“Voor al deze vrouwen begint screening te laat omdat het voorstadium 5-10
jaar eerder gevonden had kunnen worden.”

Spreekt uit dat

het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker in Nederland de ondergrens
leeftijd moet verlagen naar 25 jaar.

Toelichting:

Het verhaal van Janna Opperman verscheen in 2017 in Women’s Health. Na
behandelingen met chemotherapie en bestralingen overwon Opperman op
24-jarige leeftijd baarmoederhalskanker. Ze benadrukt in de reportage dat de
leeftijd van het bevolkingsonderzoek omlaag moet en dat een eerste
uitstrijkje met dertig jaar voor haar te laat zou zijn geweest.
Leontien werd ook voor haar 30ste gediagnosticeerd met
baarmoederhalskanker. Ze zegt hierover het volgende: “Bij een vroegere
screening was er waarschijnlijk een verhoogde PAP (beoordelingsmethode
voor het uitstrijkje) waargenomen en dan had daarop ingespeeld kunnen
worden. Er had een hoop ellende voorkomen kunnen worden denk ik. Als ik
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naar mezelf kijk, vind ik het belangrijk voor vrouwen om ook voor het 30ste
levensjaar regelmatig te laten screenen. Ik ben van mening dat wanneer
vrouwen vanaf hun 25ste worden gescreend er een hoop gevallen van
baarmoederhalskanker voorkomen kunnen worden.”

Titel

PM02: Niet middelbaar; maar treffend

Onderwerp:

Verandering van de negatieve naamgeving van de onderwijsstromen in het huidige
Nederlandse educatieve stelsel

Indieners:

Marit Kroese, Bart Kessels, David Vlot, Joris Hetterscheid, Bastiaan van
Hoorn, Goan Booij

Woordvoerder:

Marit Kroese

Constaterende dat

de huidige naamgeving van vmbo/mbo en havo/hbo een hiërarchie
impliceert; namelijk “middelbaar” en “hoger”
steeds meer leerlingen vanuit hun ouders druk ervaart om een hoger niveau
onderwijs te halen (Hooge, Maassen van den Brink, & van 't Veen, 2019). Dit
omdat dat niveau “beter” zou zijn, ook al past het niet per se beter bij de
desbetreffende leerling
de JD voor gelijke kansen is
de JD voorstander is van een onderwijsvorm gericht op praktisch,
beroepsgericht en theoretisch niveau

Overwegende dat

mbo studies een relatief negatief imago hebben t.o.v. hbo en wo, ondanks dat
ze waardevol zijn voor de maatschappij
de huidige naamgeving, “hoger” en “middelbaar” (beroeps)onderwijs niet de
essentie van de onderwijsvorm weergeeft én een negatief onderscheid maakt
een nieuwe naamgeving zoals “praktisch onderwijs” en “beroepsgericht
onderwijs” de onderwijsvorm adequater weergeeft
deze nieuwe naamgeving studenten motiveert om een niveau te kiezen die
echt bij ze past, i.p.v. een niveau te kiezen vanwege verwachtingen vanuit
ouders of de maatschappij

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten pleiten voor een naamsverandering voor het
middelbaar en hoger (beroeps)onderwijs naar een naam die de
onderwijsvorm beter reflecteert en geen hiërarchie impliceert. De nieuwe
namen zullen het praktische en theoretische karakter van respectievelijk
mbo/vmbo en hbo/havo bevatten.
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Toelichting:

De JD is voor gelijke kansen binnen het onderwijs en voor volledige vrijheid
van de leerling om zelf te kiezen naar welk niveau onderwijs hij of zij wilt gaan.
Echter is er een trend gaande waarbij ouders een druk op hun kind leggen om
een hoger niveau te halen en kiezen dan dat bij ze past, o.a. door het
faciliteren van bijles en schaduwonderwijs. Het enigszins negatieve imago van
het vmbo en mbo tegenover de havo en het hbo draagt hier niet aan bij. De
implicatie van “hoger” tegenover “middelbaar” is dan ook niet gewenst, en
treft niet de kern van het onderwijs. Met een naamswijziging zal een leerling
zich meer herkennen in het onderwijs dat hij of zij kiest, met als gevolg dat
een leerling hopelijk een niveau kiest dat past bij zijn of haar karakter, en niet
vanwege de verwachting van ouders of de maatschappij.

Voor een nieuwe naam kan men denken aan “praktisch onderwijs”,
“beroepsgericht onderwijs” en “wetenschappelijk onderwijs” voor de drie
huidige stromingen. De JD benoemt de niveaus al op deze manier in haar
politiek programma. Echter is de precieze invulling van de nieuwe naam voor
de niveaus in deze motie niet van belang; de focus ligt op het veranderen van
de negatieve hiërarchie in de huidige naamgeving. Daarbij moet ook vermeld
worden dat een naamsverandering in de huidige vorm van het
onderwijsstelsel voor het vwo en wo niet per se nodig is; deze weergeven de
onderwijsvorm al adequaat. Ook opereren universiteiten internationaal.
Bron: Hooge, E., Maassen van den Brink, H., & van 't Veen, C. (2019).
Doorgeschoten differentiatie in het onderwijsstelsel. Den Haag:
Onderwijsraad.
https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/adviezen/2019/02/22/d
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BIJLAGEN

Ledenaantallen door de jaren heen
Periode

Aantal leden
periode

2015 - I
2015 - II
2016 - I
2016 - II
2017 - I
2017 - II
2018 - I
2018 - II
2019 - I
2019 - II
2020 - I
2020 - II

start Nieuwe
Opgezegd (incl. verhuisd
Verhuisd uit Leden eind periode Verschil
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uit)
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33
3
473
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FIGUUR 1: GROEI BRABANT T.O.V. LANDELIJK

49

