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AGENDA 
 

1. Opening                                    19:30 

2. Financieel blok         19:35 

3. Verantwoording bestuur       19:50 

4. Presentatie kandidaten afdelingsbestuur     20:05 

5. Presentatie kandidaten kas commissie (KasCo)     20:20 

6. Verkiezingen & Pauze         20:35 

7. Moties, Amendementen & AR-Wijzigingen     20:50 

8. Verkiezingsuitslag                      21:05 

9. Steve Bertenstroffee        21:15 

10. Rondvraag en sluiting        21:30 

11. Borrel                                                                             21:35 
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OPENING 
 

OPENING DOOR VOORZITTER JORIS HETTERSCHEID 
 

Welkom op deze Algemene Afdelingsvergadering, en wat fijn dat het weer gewoon mogelijk is om jullie 

hier fysiek te treffen. Gelukkig liggen er steeds minder mensen in het ziekenhuis door corona, worden 

er minder mensen besmet, en wordt iedereen toch nog in rap tempo gevaccineerd. Dit betekent 

hopelijk ook dat deze activiteit het spits mag afbijten betreft alle fysieke ontmoetingen die we komend 

jaar gaan hebben. We hebben jullie, de leden, gemist en hebben dus een hoop bij te praten. Gelukkig 

is daar tijdens de borrel na afloop voldoende tijd voor.  

Maar eerst is het natuurlijk tijd voor de AAV. Tijdens deze AAV zal het huidige bestuur Hetterscheid II 

in totaliteit afzwaaien. We zullen dus kort toelichten wat we afgelopen halfjaar gedaan hebben, en er 

is natuurlijk ruimte voor bestuursvragen. Daarna zal een nieuw bestuur worden gevormd. Daarnaast 

zijn er nog enkele amendementen op ons afdelingsregelement en een organimo die we gaan 

behandelen. Tot slot zal Steve Bertens inbellen om de befaamde Steve Bertenstroffee uit te reiken. 

Een vol programma dus, dus laten we snel van start gaan.  

Met vrijzinnige groet,  

Joris Hetterscheid 

Voorzitter Jonge Democraten Brabant.  
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FINANCIEEL BLOK 
 

Het hoogtepunt van elke AAV is natuurlijk het financieel blok. Wij begrijpen dat niemand lid is 

geworden van de Jonge Democraten om jaarrekeningen en begrotingen te bekijken, maar we hopen 

alsnog dat jullie kritisch willen kijken naar alle stukken. Daarvoor hebben wij ons in ieder geval ingezet, 

door alle stukken zo overzichtelijk, simpel en compact als mogelijk te presenteren, met een toelichting 

per post.  

 

Algemene opmerkingen 

Het afgelopen halfjaar pakte anders uit dan verwacht. In november 2020, toen wij de begroting maakten, 

verwachtten wij nog dat we binnen aanzienlijke tijd fysieke activiteiten konden organiseren. Helaas viel 

onze voorspelling hierover niet goed uit en hebben we de afgelopen maanden enkel online activiteiten 

kunnen organiseren. 

 

Over het geheel genomen valt vooral op dat de uitgaven beperkt zijn gebleven. Dit komt enerzijds door 

corona, waardoor we nauwelijks zaalhuur hebben betaald en waardoor we tot op heden ook nog niet op 

bestuursweekend zijn kunnen gaan. Anderzijds is dit simpelweg te wijten aan het feit dat een aantal 

grote inkomsten- en uitgavenposten (BBQ, Kerstdiner, zomeroffensief) sowieso pas in de tweede helft 

van het jaar vallen. 

 

Onderstaand zien jullie een compacte en een uitgebreide versie van de begroting en de realisatie tot en 

met 16 juni. Verderop staat een toelichting per (compact) onderdeel.  

 

Compacte begroting en realisatie tot en met 16 juni 

 Post Inkomsten Uitgaven  Inkomsten Uitgaven 

Inkomstenpost Realisatie  Begroting 

150 Afdracht Landelijk Bestuur € 1.550,00   € 2.325,00  

170 Projectsubsidie  € 140,00   € 1.250,00  

300 Eigen bijdrage leden € 0,00   € 1.200,00  

400  Externe fondsen € 100,00   € 150,00  

Uitgavenpost Realisatie  Begroting 

500 Algemene uitgaven  € 64,33   € 820,00 

600 Activiteiten  € 123,63   € 1.415,00 

700 Evenementen  € 0,00   € 1.800,00 

800 Promotiekosten  € 383,93   € 650,00 

900 Overige kosten  € 2,88   € 240,00 
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 Fictieve afroming  € 1.215,23   € 0,00 

 Totaal € 1.790,00 € 1.790,00  € 4.925,00 € 4.925,00 

 

Uitgebreide begroting en realisatie tot en met 16 juni 

 Post Inkomsten Uitgaven  Inkomsten Uitgaven 

Inkomstenpost Realisatie  Begroting 

150 Afdracht Landelijk Bestuur € 1.550,00   € 2.325,00  

151 Vaste afdracht € 1.456,00    € 1.456,00  

152 Variabele deel afdracht € 94,00   € 869,00  

170 Projectsubsidie € 140,00   € 1.250,00  

171 Bestuursweekend € 0,00   € 600,00  

172 Twinning € 0,00   € 600,00  

173 Zomeroffensief € 0,00   € 50,00  

176 Campagne € 140,00   € 0,00  

300 Eigen bijdrage leden € 0,00   € 1.200,00  

301 Deelnemersbijdrage – Twinning € 0,00   € 400,00  

302 Deelnemersbijdrage – BBQ € 0,00   € 200,00  

303 Deelnemersbijdrage – Kerstdiner € 0,00   € 300,00  

304 Deelnemersbijdrage – Overig € 0,00   € 300,00  

400 Externe fondsen € 100,00   € 150,00  

401 Bijdrage D66 € 100,00   € 150,00  

Uitgavenpost Realisatie  Begroting 

500 Algemene uitgaven  € 64,33   € 820,00 

501 Rekeningkosten  € 47,51   € 150,00 

502 Bestuursweekend/bestuurstraining  € 16,82   € 600,00 

503 Bestuursbedankjes  € 0,00   € 70,00 

600 Activiteiten  € 123,63   € 1.415,00 

601 Zaalhuur  € 16,93   € 420,00 

602 Sprekerskosten  € 106,70   € 360,00 

651 Bitterballenbudget  € 0,00   € 110,00 

652 Gezelligheidsactiviteiten  € 0,00   € 525,00 

700 Evenementen  € 0,00   € 1.800,00 

701 Twinning  € 0,00   € 1.000,00 

702 BBQ  € 0,00   € 300,00 

703 Kerstdiner  € 0,00   € 400,00 

704 Bedankmoment  € 0,00   € 100,00 

800 Promotiekosten  € 383,93   € 650,00 
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801 Promotiemateriaal  € 3,52   € 100,00 

802 Online promotie  € 12,22   € 300,00 

803 Promotie – Zomeroffensief  € 0,00   € 100,00 

804 Promotie – Campagne   € 368,19   € 150,00 

900 Overige kosten  € 2,88   € 240,00 

901 Onvoorziene kosten  € 2,88   € 240,00 

       

 Fictieve afroming  € 1.206,15    

 Totaal € 1.790,00 € 1.790,00  € 4.925,00 € 4.925,00 

 

Toelichtingen op de (compacte) begrotingsposten 

 

Afdracht Landelijk Bestuur: op deze post zijn geen verrassingen. Zoals gebruikelijk wordt de afdracht 

over twee momenten in het jaar uitgekeerd. Het eerste deel van de afdracht (dit is 2/3 van de totale 

afdracht) is in januari ontvangen en in juli zal het resterende deel op onze rekening worden gestort. 

 

Projectsubsidie (prosu): projectsubsidies zijn financiële ondersteuning die we als afdeling voor 

specifieke activiteiten kunnen aanvragen bij het Landelijk Bestuur. Daardoor zijn projectsubsidies altijd 

direct gelinkt aan een bepaalde uitgave. Alle projectsubsidies die begroot zijn/waren, zijn onder 

voorbehoud. Het is dus niet zo dat de projectsubsidies die begroot zijn al goedgekeurd zijn door het 

Landelijk Bestuur. Door COVID-19 is ons bestuur niet in staat geweest om een volwaardig 

bestuursweekend te houden. Daarnaast is er door COVID-19 nog geen mogelijkheid geweest om een 

twinning (een bezoek aan een politieke jongerenorganisatie in het buitenland) te organiseren, hopelijk 

is deze mogelijkheid er wel in de tweede helft van dit jaar. Als laatste, hebben we vanuit het Landelijk 

Bestuur een projectsubsidie ontvangen van €140,00 voor het PJO-debat (de uitgaven hiervan staan 

toegelicht onder Promotiekosten) wat we rondom de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen 

hebben georganiseerd. Deze projectsubsidie was vooraf niet begroot, aangezien we in november nog 

niet wisten dat dit debat zou plaatsvinden. 

 

Eigen bijdrage leden: voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een twinning) kan er door de afdeling 

een bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers. Net als in het geval van de projectsubsidies, zijn de 

eigen bijdrages van leden direct gelinkt aan een bepaalde uitgave. Door COVID-19 hebben we geen 

gezelligheidsactiviteiten georganiseerd waarbij een bijdrage nodig was van de leden zelf. Daardoor is 

de post Deelnemersbijdrage – Overig nog nul. Verder zullen de BBQ en het Kerstdiner in de tweede 

helft van het jaar plaatsvinden. Datzelfde geldt hopelijk ook voor de twinning. 
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Externe fondsen: voor het organiseren van het eerdergenoemde PJO-debat hebben we vanuit D66 

Noord-Brabant een bijdrage van €100,00 gekregen. Het is zeer aannemelijk dat tenminste de resterende 

€50 die begroot was, gerealiseerd kan worden. 

 

Algemene uitgaven: helaas zijn we niet in staat geweest om een volwaardig bestuursweekend te 

organiseren, waardoor deze uitgaven tot op heden wegvielen. Deze is gelinkt aan een projectsubsidie 

welke daarom ook niet aangevraagd is. De Rekeningkosten voor de bankrekening vallen tot op heden 

iets lager uit dan verwacht. De uitgaven aan Bestuursbedankjes zijn nog niet meegenomen in de 

realisatie.  

 

Activiteiten: doordat we nog een lopend Zoom-contract hadden tot en met 6 mei, hebben we voor de 

eerste helft van het jaar nauwelijks uitgaven hoeven doen aan Zaalhuur. Vanaf 6 mei hebben we besloten 

om als bestuur maandelijks een besluit te nemen over de verlenging van het Zoom-contract, welke 

€16,93 per maand kost. Tot op heden hebben we het contract zowel in mei als juni verlengt (de 

verlenging van juni is niet in de realisatie opgenomen). Daarnaast hebben we, zoals gebruikelijk de 

sprekers een bedankje van €7,50 aangeboden. Op deze post (Sprekerskosten) liggen we relatief gelijk 

met de begroting. Tot onze grote spijt, hebben we jullie nog geen borrelhapjes kunnen voorschotelen. 

Dat biedt wel perspectief voor de tweede helft van het jaar. Hopelijk kunnen we als afdeling snel onze 

monden weer branden aan te hete borrelhapjes. Zoals al eerder vermeld, zijn er door COVID-19 geen 

grotere gezelligheidsactiviteiten georganiseerd. Oorspronkelijk zou deze post gedekt worden door 

€300,00 aan deelnemersbijdrage en €225,00 vanuit de afdeling zelf. Er is dus nog ruim voldoende budget 

voor deze gezelligheidsactiviteiten in de tweede helft van het jaar. 

 

Evenementen: in principe is er op de post Evenementen niet veel aan te merken. De meeste 

evenementen zullen nog plaatsvinden in de aankomende tijd. 

 

Promotiekosten: in het eerste half jaar hebben we op gebied van promotie vooral kosten gemaakt voor 

de campagne rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Deze post is overschreden, ten opzichte van de 

begroting, dat komt omdat hierin ook de kosten van het PJO-debat zijn opgenomen. Daarbij moet 

worden gezegd dat de kosten hiervoor grotendeels zijn gefinancierd door een projectsubsidie (€140,00) 

en de bijdrage van D66 Brabant (€100,00), de afdeling Brabant heeft hieraan zelf €48,33 uitgegeven. 

Daarnaast hebben we ook voor €79,86 campagne gevoerd op Instagram en Facebook, de kosten hiervan 

zijn ook meegenomen in deze post. De post online promotie is relatief laag momenteel, deels doordat 

we online promotie tijdens de campagne meegenomen hebben in de post campagne. Anderzijds, hebben 

we nog niet actief activiteiten (buiten PJO-debat/nieuwe leden moment) gepromoot via 

Instagram/Facebook, onder meer omdat het om onlineactiviteiten gaat. De verwachting is overigens dat 

de Promotiekosten als geheel hoger uit gaan vallen, wat mogelijk is omdat we ook extra bijdrages 
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hebben ontvangen. Momenteel wordt er gewerkt aan het Zomeroffensief en de verwachting is dat deze 

kosten ongeveer €250,00 zullen bedragen, waarbij een bijdrage vanuit het Landelijk Bestuur wordt 

verwacht die hoger zal zijn dan de inbegrote projectsubsidie en ook eventuele bijdrages vanuit lokale 

D66-afdelingen kunnen worden verwacht.  

 

Overige kosten: er zijn nog weinig overige kosten gemaakt, dit komt voornamelijk omdat we door de 

aanhoudende, strenge maatregelen weinig risicovolle uitgaven met onvoorziene componenten hebben 

gedaan. Wellicht dat de aankomende maanden waarin we langzamerhand weer meer mogelijkheden 

hebben voor fysieke activiteiten, meer onvoorziene kosten gemaakt moeten worden, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan zelftesten of eventuele annuleringskosten.  

 

Fictieve afroming: als afdeling kunnen we geen winst maken of eigen vermogen opbouwen. Dus aan 

het einde van het jaar stort elke afdeling het resterende geld op haar bankrekening terug naar het 

Landelijk Bestuur, dit is de ‘afroming’. Op dit moment zou deze afroming (deze is dus fictief) €1.215,23 

zijn. 
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BESTUURSVERANTWOORDING 
 

JORIS HETTERSCHEID – VOORZITTER 
 

Het jaar begon zo mooi, met een aantal fysieke activiteiten zoals een barbecue, pubquiz en het 

vrouwen in de top debat. Helaas nam Corona het al snel over en zijn we de rest van het bestuursjaar 

genoodzaakt geweest alles online plaats te laten vinden. Van online activiteiten en AAV’s tot online 

bestuursweekend, alles was weer anders. Dat vond ik soms erg lastig, ideeën die we hadden bleven in 

de koelkast en het persoonlijke contact met (bestuurs)leden veranderde. Maar toch ben ik blij wat we 

wel hebben kunnen doen, ondanks corona. En dat we als bestuur hebben gekeken naar wat wel kon. 

Afgelopen jaar heb ik het enorm naar mijn zin gehad als voorzitter van onze mooie afdeling. Ik heb een 

leuke tijd gehad met het bestuur én heel veel (nieuwe) leden, ik heb mijzelf kunnen ontwikkelen door 

onder andere het meewerken aan opinies en het doen van een verkiezingsdebat. Daarnaast ben ik 

bezig geweest met het binnenhalen van het zomercongres en het opstarten van de regiocommissie 

Limburg, ik ben ontzettend blij dat dat allebei is gelukt. Ook ben ik heel trots hoe we toch online onze 

eigen campagne hebben kunnen voeren, met onder andere Instagram livesessies en betaalde 

advertenties. 

We zijn als bestuur door het jaar heen gegroeid, zowel persoonlijk als in groepsvorm, dat vind ik erg 

leuk om te zien. Ik hoop dat we de afdeling een stukje mooier achterlaten, met meer mogelijkheden 

voor leden om actief te worden en een goede basis voor het volgende bestuur om op verder te 

bouwen.  

Tot slot wil ik mijn bestuursleden bedanken, dat ze zich afgelopen jaar enorm hard hebben ingezet 

voor de vereniging en het met mij hebben weten uit te houden. Ook wil ik alle leden bedanken, voor 

alles wat zij hebben gedaan voor onze afdeling en dat ze ondanks dat iedereen de hele dag al online 

is, toch naar de activiteiten zijn gekomen.  

Al met al heb ik een fijne tijd gehad en veel geleerd, ik hoop dat komend jaar op een andere plek binnen 

de JD te mogen doen. 
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GOAN BOOIJ – ALGEMEEN SECRETARIS 
 

Beste Democraten, 

Ee klein jaar geleden ben ik als vrij nieuw lid begonnen met mijn JD-avontuur, met in eerste instantie 

dus 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 niemand. Hier is in slechts één jaar veel verandering in gekomen. Ik ben met open armen ontvangen, 

waarvoor ik jullie allereerst wil bedanken.  

Na eerst een halfjaar met Hetterscheid I door het JD-labyrint gebanjerd te hebben, zijn we in januari 

versterkt met twee zeer competente bestuursleden – wat natuurlijk op haar beurt weer een nieuwe 

dynamiek veroorzaakte. Voor mij veroorzaakte dit voornamelijk dat ik een stuk mínder werk had. David 

heeft immers de volledige ledenbinding op zich genomen. Daardoor heb ik me vooral weer gefocussed 

op de doorgaande taken die een Algemeen Secretaris heeft: het schrijven van nieuwsbrieven, het 

notuleren en het zorgen dat alles op de website komt. Het is aan jullie om te evalueren of dit naar 

behoeven is gegaan.  

Als ik terugdenk aan het afgelopen jaar bestuur, dan zullen een paar dingen me zeker bijblijven. 

Uiteraard weet ik inmiddels precies hoe de ZOOM-interface eruit ziet, en hoe creatief Tom kan zijn 

met het kiezen van achtergronden daarvan. Joris geeft ons bijna dagelijks updates van de menukaart 

van de McDonalds, en Bart’s droge humor tovert op een vreemde reden altijd een lach op mijn gezicht. 

David’s inzettingsvermogen en Bastiaans onuitputbare bron van enthousiasme wil je eigenlijk stiekem 

voor altijd bij je houden. Én dan heb je natuurlijk Marit, die ik misschien iets te snel na mijn toetreding 

tot het bestuur mijn vriendin mag noemen.  

Bedankt dat jullie mij het vertrouwen hebben gegeven. Dit zou ik voor geen goud hebben willen 

missen.  

Met vrijzinnige groet, 

Goan 
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BART KESSELS – PENNINGMEESTER 
 

Het afgelopen jaar was ik penningmeester voor deze afdeling. Eerst in Hetterscheid I, met Marit, Goan, 

Joris en Tom, en daarna in Hetterscheid II, met daarbij ook Bastiaan en David. Toen ik een jaar geleden 

gekozen werd, had ik me dit bestuursjaar iets anders voorgesteld. Niemand kon vermoeden dat we 

bijna een jaar lang alleen maar online activiteiten konden organiseren. 

Financieel gezien heeft Covid-19 ook het afgelopen half jaar bepaald. Waar wij in november 2020, toen 

we de begroting opstelden, nog verwachtten dat we binnen afzienbare tijd weer fysieke activiteiten 

konden organiseren, bleek dat dus net iets anders te gaan. Door de aanhoudende coronabeperkingen 

zijn de uitgaven een stukje lager uitgevallen dan vooraf gedacht. Daardoor is er ook weer meer ruimte 

om in het aankomende halfjaar, zodra de maatregelen opgeheven zijn, topactiviteiten te organiseren. 

Verder ben ikzelf blij dat er geen grote, onverwachte uitgaven gedaan zijn en dat we alle uitgaven 

netjes hebben kunnen verantwoorden. 

Tijdens het afgelopen half jaar waren de taken rondom het penningmeesterschap beperkt. Hierdoor 

was er voor mij ook ruimte om andere taken op te pakken. Zo heb ik samen met David en het 

Campagneteam invulling gegeven aan de campagne rondom afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. 

Hierop kijk ik met een heel goed gevoel terug. Voor mij was dit ook zeer leerzaam, omdat ik nog weinig 

campagne-ervaring had. Als laatste heb ik me de afgelopen maanden beziggehouden met het 

aankomende Zomercongres, als onderdeel van het Congresteam. Zoals het er nu naar uit ziet, wordt 

het een superleuk en interessant congres, waar ik in ieder geval erg naar uitkijk.  

Al met al kijk ik terug op een geslaagd jaar. Een jaar waarin we ontzettend veel gezoomd hebben, maar 

desalniettemin was het een enorm leerzaam en een heel gezellig jaar. Daarvoor wil ik in ieder geval 

mijn medebestuursleden, het campagneteam, de KasCo en iedereen met wie ik samen heb mogen 

werken, bedanken. Hopelijk gaat het avontuur nu verder in het Landelijk bestuur, dat zullen we over 

enkele weken weten. 
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TOM URBASCHEK – BESTUURSLID ORGANISATIE 
 

Hoogachtende JD’ers,  

Het afgelopen kalenderjaar heb ik het genoegen gehad de functie Bestuurslid Organisatie te bekleden 

namens JD Brabant. Ook deze tweede termijn heb ik als een succes ervaren!  

Ten eerste had ik mijn voorgenomen de handen in een te slaan met andere afdelingen en 

werkgroepen, om zo kwalitatief hoogwaardige activiteiten te organiseren. Met verschillende grote 

activiteiten, zoals de ‘In gesprek met D66-kandidaten’ en ‘Van Aandeel tot Z’ is dit dan ook gelukt. Ook 

ben ik uitermate tevreden over de komst van Wouter Koolmees en Jan Paternotte.  

Afgelopen bestuursperiode heb ik mezelf tevens ten doel gesteld een PJO-debat te organiseren 

omtrent de landelijke verkiezingen. Dit heeft als resultaat gehad een bovenal succesvol debat, met 

veel kijkers, positieve feedback vanuit de leden en profilering van onze partij.  

Het proces weegt voor mij persoonlijk even zwaar als het resultaat. Het nauw samenwerken met 

individuen met ieder hun eigen belang, is een uitdaging die ik opzocht. Met mijn communicatieve 

vaardigheden en mijn constante toepassing van structuur, heb ik effectief de belangen behartigt van 

onze afdeling.  

Dit project is tevens mijn leerpunt gebleken. Het omarmen van individuele werkwijzen, schept een 

gezond verwachtingsmanagement. Zo heb ik persoonlijk ervaren dat ik met deze werkhouding effectief 

kan opereren.  

Ten slotte zou ik graag mijn dank willen uitspreken naar de leden van deze unieke afdeling. Met jullie 

exceptionele motivatie verzetten jullie bergen werk, waarvan wij zowel als afdeling als vereniging 

constant de vruchten plukken.  

Ik ben ervan overtuigd dat, met mijn expertise in bestuur en beleid, ik na twee bestuurstermijnen deze 

unieke afdeling nóg beter heb achtergelaten voor mijn opvolger. Zo ben ik uitermate dankbaar voor 

het vertrouwen dat jullie gedurende deze periode in mij hebben geplaatst.  

Bedankt en ongetwijfeld tot ziens!  

Met democratische groet,  

Tom Urbaschek 
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MARIT KROESE – BESTUURSLID POLITIEK 
 

Lieve JD’ers,  

Mijn bestuursjaar zit er bijna op. Het was een bijzonder jaar, dat ondanks de vreemde omstandigheden 

voorbij is gevlogen. Toen ik een jaar geleden als bestuurslid pers en politiek begon kende ik nog niet 

veel mensen binnen deze vereniging, maar heb ik 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 en ben ik met veel plezier actief geweest in bij JD Brabant. Ondanks de teleurstelling dat zovele 

activiteiten online waren en we elkaar al enige tijd niet fysiek meer hebben gesproken kijk ik met een 

goed gevoel terug op het afgelopen jaar. De online activiteiten gaven ons namelijk de mogelijkheid om 

een nieuwe invulling te geven aan de activiteiten, en sprekers uit te nodigen die anders niet mogelijk 

waren.  Zo hadden we verscheidene grote sprekers te gast zoals Wouter Koolmees, Matthijs Le Loux 

en Jan Paternotte, maar wisten we ook diverse onderwerpen te behandelen, zoals social media in de 

klas of digitalisering in het onderwijs, en trainingen in de economie en de beurshandel. En dat is iets 

waar ik, samen met mijn bestuur, trots op mag zijn. Daarom wil ik ook Joris, Goan, Bart, Tom, David en 

Bastiaan bedanken voor hun inzet en gezelligheid afgelopen jaar. Ook wil ik de leden bedanken voor 

het hartelijke welkom en het enthousiasme richting ons.  

Aangaande mijn bestuursjaar had ik meerdere ambities en doelen voor mijzelf als bestuurslid pers en 

politiek, later enkel bestuurslid 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. Het onderdeel pers is naar Bastiaan gegaan, nadat ik na mijn eerste bestuurstermijn 

realiseerde dat het schrijven van persstukken toch minder bij mij paste dan ik had voorzien. Een deel 

van de andere ambities heb ik wel weten te realiseren. Hier wil ik ook kort op in gaan. 

Tom Melis is al een tijd de voorzitter van het politiek team, en het team kent meer leden dan het ooit 

heeft gekend. Het is een enthousiast team vol met goede inspirerende ideeën en een kritische blik op 

diverse onderwerpen. Ondanks de uitdagingen van online vergaderen is het team bij elkaar gebleven, 

gegroeid, en zijn er zelfs sub teams gekomen die zich richten op verschillende onderwerpen. Dit is iets 

waar wij als afdeling trots op mogen zijn. Daarom wil ik ook Tom Melis bedanken voor zijn inzet het 

afgelopen jaar, en de leden voor hun bijdrage aan het team.  

Aangaande het organiseren van activiteiten ben ik ook tevreden met wat ik dit jaar heb neergezet. 

Zeker in het begin van het jaar heb ik meerdere activiteiten georganiseerd, waar ook leden actief bij 

betrokken werden. Denk hierbij aan de debat avond over vrouwen aan de top en de avond waarbij wij 

als JD met meerdere afdelingen en werkgroepen de mening gingen vormen omtrent online onderwijs. 

In het tweede deel kwamen er vele samenwerking met andere afdelingen, waardoor er minder 

activiteiten per bestuurslid georganiseerd werden. Daardoor heb ook ik minder activiteiten 

georganiseerd.  

Aangaande het contact met D66 heb ik helaas niet bereikt wat ik wilde bereiken. Al het contact was 

online, evenals de raads- en fractievergaderingen. Online contact leent zich echter niet voor smalltalk, 

netwerken en contact aanleggen. Ook het drinken van koffie met D66 leden was helaas niet een van 

de opties. Zelf voelde ik niet veel voor de online alternatieven. Dit kwam onder andere door een corona 

dip die ik deze winter helaas toch sterk heb gehad, die onder andere werd veroorzaakt door de grote 

hoeveelheid online onderwijs en vergaderingen die ik had. Gelukkig kreeg ik op het einde wat beter 
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contact met D66 Eindhoven, doordat wij met het politiek team betrokken waren bij het inspreken 

rondom de studentenhuisvesting in Eindhoven.  

Achteraf vind ik het jammer dat ik minder heb bereikt dan ik wilde bereiken. Een tijd vond ik dit lastig, 

maar ik kan het goed relativeren door de uitdagingen die dit corona jaar ons gaf, en ik ben blij dat het 

bestuur mij zo goed heeft opgevangen. Dat neemt niet weg dat ik niet alsnog trots ben op wat ik heb 

bereikt. Ik kijk positief terug op dit jaar en ben blij dat ik mijn bestuur en de afdeling heb leren kennen. 

Daarom wil ik nogmaals mijn bestuur en de leden bedanken. Ik kijk uit naar de AAV en naar volgend 

jaar, waar wij elkaar hopelijk vaker fysiek zullen zien.  
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BASTIAN VAN HOORN – BESTUURSLID ALGEMEEN 
 

Beste Democraten, 

Ik begon in januari voor de 2e keer aan een termijn van een half jaar, deze keer als bestuurslid Pers en 

scholing. De eerste stap was het opduiken en opfrissen van de perslijst, waarna er ook een tweetal 

opiniestukken vanuit het politiek team naar lokale media zijn gestuurd. Helaas zijn deze allebei niet 

geplaatst. Ik merkte toen ik ook eenmaal met mijn perstaak bezig was ik hier niet veel energie uit 

haalde. Dit werd versterkt doordat, zoals sommigen van jullie waarschijnlijk al weten, ik sinds een 

maand voor de verkiezingen lid ben van Volt. Dit alles bij elkaar zorgde ervoor dat ik moeite had met 

motivatie vinden voor politieke inspanningen namens de JD.  

Gelukkig heb ik hier goed met Joris over kunnen praten, en ben ik mij daarna meer gaan focussen op 

de mijn scholingstaak. In de praktijk kwam dit erop neer dat ik samen met David de werving van het 

nieuwe bestuur heb gedaan, en verantwoordelijk ben voor de kersverse Orco. Daarnaast ben ik samen 

met Joris bezig met het in elkaar zetten van een overdrachtsweekend voor het nieuwe bestuur.  

Het was een plezier om nog een voorjaar voor de JD aan de slag te kunnen, en zal ik ontzettend blij 

vanuit Stockholm terugkijken op mijn tijd bij de JD. 
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DAVID VLOT – BESTUURSLID ALGEMEEN 
 

Beste leden, 

Toen ik in augustus 2020 lid werd van de JD raakte ik al snel onder de indruk van de vereniging. Ik was 

verrast door de inhoudelijk gave activiteiten, de aansluiting die ik vond met andere JD’ers en de sfeer 

binnen de afdeling. Al snel merkte ik dat de JD veel voor mij begon te betekenen, en dat ik ook graag 

een steentje wilde bijdragen aan de ontwikkeling van JD Brabant. Dit leidde uiteindelijk ertoe dat ik 

met veel genoegen heb deel mogen nemen aan het bestuur Hetterscheid II. 

Voor mijzelf had ik legio ideeën voor ogen waar ik de afdeling mee kon verbeteren. Zo wilde ik de 

zichtbaarheid van JD Brabant verbeteren, door onder andere de aanwezigheid van de afdeling op social 

media flink te vergroten. Het resultaat was onder andere dat er een uitgebreide online campagne 

tijdens de verkiezingstijd op poten kwam, inclusief adviezen voor bij het stemmen, interviews met 

kandidaat-Kamerleden en verkondigingen van de standpunten van de JD en D66.  

Ook wilde ik onze leden en de afdeling dichter bij elkaar brengen. Door de verkiezingswinst van D66 

was dit een verrassend grote opgave: gedurende de maand maart hadden wij een onverwacht grote 

toestroom aan nieuwe leden. De belangrijkste bijdrage die ik hierbij heb kunnen leveren is door om de 

week een nieuwe ledenmoment te organiseren, waarbij ik nieuwe leden een kort overzicht bood van 

onze afdeling en de JD. Dit bood mij de mogelijkheid om in een paar maanden tijd veel JD’ers te leren 

kennen, wat ik als zeer waardevol ervaarde. 

Er zijn zeker nog dingen die ik na deze bestuurstermijn had willen verwezenlijken, zoals het verder 

doorontwikkelen van onze socials en het organiseren van meer activiteiten. Helaas stel ik mij niet 

opnieuw verkiesbaar, voornamelijk doordat ik voor een vervolgstudie naar Delft verhuisd ben. Jullie 

zijn daarmee echter niet van mij af, ik blijf graag zo nu en dan op bezoek komen bij de activiteiten van 

JD Brabant! 

Tot slot wil ik graag mijn medebestuursleden in het zonnetje zetten. Naast alle werkzaamheden heb ik 

vooral ook veel genoten van het samenwerken, vergaderen en afspreken met het voltallige bestuur. Ik 

heb mij altijd welkom gevoeld binnen de groep, en met elk ander bestuurslid had ik een eigen goede 

klik. In het bijzonder wil ik hierbij Joris’ gave om iedereen klaar te kunnen stomen voor een 

bestuurstermijn alle lof geven. Al met al wil ik Joris, Goan, Bart, Marit, Tom en Bastiaan super bedanken 

voor de afgelopen zes maanden die we samen beleefd hebben, en voor mij staat het buiten kijf dat 

Joris, Bart en Tom hun plekje in het LB dubbel en dwars verdienen! 

Stiekem vind ik het best wel jammer dat bestuur Hetterscheid II nu tot een einde komt, immers heb ik 

het unieke groepsgevoel dat ik binnen ons team ervaarde al volledig omarmd. Desalniettemin kijk ik 

terug op een geslaagde bestuurstermijn, en ik ben trots op het nieuwe bestuursteam dat klaarstaat 

om ons werk over te gaan nemen. Ik wens hen succes maar bovenal ook veel plezier toe! 

Met een vriendelijke én vrijzinnige groet, 

David Vlot 
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VERKIEZINGSBLOK 
 

MICHIEL VAN ALST - PENNINGMEESTER  
 

Naam: Michiel van Alst  

Woonplaats: Veldhoven  

Geboortedatum: 25 april 2002  

Beoogde functie(s): Penningmeester  

Beoogde termijn: ½ jaar  

Studie:  

- Bsc International Relations and Organisations, Universiteit Leiden  

- Ik werk enkele dagen per week bij een magazijn tijdens de zomervakantie  

Nevenactiviteiten:  

- Ik geef elke dinsdag zwemles bij Den Ekkerman  

- Ik zit bij het JD-zomercongresteam  

- Ik zit bij de Brusselexcursie-commissie van mijn studievereniging  

Korte motivatie:  

Hallo, Ik ben Michiel van Alst en ik zou me graag willen kandideren voor de positie van penningmeester 

binnen de JD Brabant. Ik zit nu al iets meer dan een halfjaar bij de JD en zou graag wat meer willen 

bijdragen aan de organisatie, zeker nu we (hopelijk) weer snel uit de lockdown komen. Ik denk zelf dat 

ik dit zeker aan kan en ik zal het penningmeesterschap dan ook met veel enthousiasme aangaan, mocht 

ik gekozen worden. 
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ILSE KOLSMANS - VOORZITTER 
 

Naam: Ilse Kolmans 

Woonplaats: Elshout 

Geboortedatum: 05-05-2000 

Beoogde functie: Voorzitter 

Beoogde termijn: ½ jaar 

Studie:  

- Liberal Arts and Sciences met de major cognitieve en neurobiologische psychologie. 

Nevenactiviteiten: 

- Facilitair medewerker woon-zorgcentrum 

- Amnesty International Student Group Utrecht (AISU) 

Korte motivatie: 

Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in maatschappelijke onderwerpen en politiek. Dit is de 

reden dat ik lid ben geworden van de jonge democraten. In mijn korte periode als lid heb ik 

gemerkt dat de jonge democraten een hechte organisatie is waar veel mogelijkheden liggen 

om jezelf te ontwikkelen. Dit is ook de reden dat ik mij kandidaat wil stellen als voorzitter. Ik 

kijk ernaar uit om de organisatie, zijn leden en ook mijzelf beter te leren kennen. Ik hoop als 

voorzitter mijn passie en enthousiasme te kunnen delen met mede bestuursleden en samen de 

uitdagingen aan te gaan die op ons pad liggen. Zo maken we als organisatie weer de 

terugkomst uit de coronacrisis door wederom fysieke activiteiten te organiseren. Het lijkt mij 

een eer om hier een rol in te spelen, mocht ik gekozen worden. Ik kijk ernaar uit om samen in 

gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen over de toekomst van de organisatie. 
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IRIS GOUVERNE – KASCO-LID  
 

Naam: Iris Gouverne  

Woonplaats: Heerlen 

Geboortedatum: 11-11-2001 

Beoogde functie(s): KasCo-Lid 

Beoogde termijn: 1 Jaar  

Studie/beroep: Rechtsgeleerdheid  

Korte motivatie: 

Toen David mij een appje sturen met de vraag of deze commissie paste bij wat ik zocht binnen de JD 

wist ik meteen dat de afwisseling tussen de controlerende taken en de adviserende taken precies 

hierbij aansluiten. De verantwoordelijkheid die hierbij komt kijken is iets dat ik graag op me zou willen 

hebben en er samen met de andere commissieleden zorg voor zou willen dragen dat deze taken dan 

ook goed uitgevoerd worden. Doordat de commissie uit meerdere leden bestaat, vind ik het aspect 

van samenwerking ook weer juist een geruststelling, anders dan bij het bestuur dragen we namelijk 

samen de verantwoordelijkheid van een rol. Het adviserende aspect is iets dat ik ontzettend leuk vind 

om te doen, terwijl de controlerende rol iets is waar ik graag in willen groeien en me meer eigen kan 

maken, want het is voor mij ook de eerste keer dat ik iets in deze richting wil gaan doen. Ik denk dat ik 

bij de JD hier het beste in kan groeien, omdat ik de sfeer als  fijn en veilig ervaar en ik graag wíl groeien 

binnen de JD. Ik zie deze commissie als een start van een actievere toekomst binnen de JD, en ik wil 

hier graag alles uit mezelf halen om dit samen met de andere commissieleden uitmuntend te doen!  
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HUGO UITDEHAAG – KASCO-LID 
 

Naam: Hugo Uitdehaag 

Woonplaats: Tilburg 

Geboortedatum: 03-03-2002 

Beoogde functie(s): KasCo-lid 

Beoogde termijn: ½ jaar  

Studie/Beroep: BSc Econometrie en Operationele Research 

Korte motivatie:  

Nu ik al een tijdje lid ben van de JD zou ik graag actiever gaan participeren. De Kas- en Controle 

Commissie past naar mijn idee erg goed bij mijn studie en ervaring Het werk spreekt me erg aan omdat 

ik financiële structuren erg interessant vind en omdat ik denk gezien mijn studie en mijn interesse voor 

bedrijfseconomie dat ik ook echt een bijdrage kan leveren. Met betrekking tot relevante ervaring heb 

al wat eerder werk gedaan bij commissies buiten de JD, ik ben namelijk nu studenten voorzitter van 

de onderwijsraad Econometrie/Economie. Daarnaast ben ik ook actief bij ECCO, een faculteitspartij 

waarvoor ik komend jaar een zetel in zal nemen in de faculteitsraad van de Tilburg School of Economics 

and Management. Specifiek financieel heb ik naast mijn studie, die natuurlijk veel met financiën doet 

ook een profielwerkstuk over de Dienst Justitiële Inrichtingen gedaan waarbij ik de hele organisatie op 

het gebied van kasstromen heb doorgespit om te kijken waar het geld vandaan komt en waar het 

naartoe gaat. 

Met betrekking tot de termijn, zou ik nu graag opteren voor een half jaar. Ik kan dan ervaren hoe dit 

werk zich verhoudt tot mijn andere activiteiten en wil dan ofwel mezelf kandideren voor een 

bestuursfunctie, ofwel voor tweede halfjaar kiezen. 
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MOTIES, AMENDEMENTEN & AR-WIJZIGINGEN 
 

AMAR01  

Titel: AMAR01: Vies hè? 

Onderwerp: Toevoeging vice-functies 

Woordvoerder: Bart Kessels 

Indieners: Bart Kessels, Joris Hetterscheid, Goan Booij, Tom Urbaschek, Marit Kroese, 
David Vlot, Bastiaan van Hoorn 

Betreft: Artikel 13 

Type: Toevoegen 

Voeg toe/schrap: Voeg toe: 
6. Het Afdelingsbestuur benoemt één van haar bestuursleden, niet zijnde de 
voorzitter, tot vicevoorzitter van de afdeling. 
7. Het Afdelingsbestuur benoemt één van haar bestuursleden, niet zijnde de 
secretaris, tot vicesecretaris van de afdeling. 
8. Het Afdelingsbestuur benoemt één van haar bestuursleden, niet zijnde de 
penningmeester, tot vicepenningmeester van de afdeling. 

Vervang Door:  

Toelichting: Het is praktisch om binnen het Afdelingsbestuur vicefuncties te hebben om 
onverwachtheden te kunnen opvangen. Daarnaast is een vicesecretaris 
noodzakelijk voor toegang tot het ledenbestand, wat zeer praktisch is voor een 
bestuurslid welke bijvoorbeeld voor de ledenbinding verantwoordelijk is. Een 
vicepenningmeester is noodzakelijk voor het controleren van declaraties en 
eventueel om de verantwoordelijkheden van de penningmeester op te vangen. 

 

AMAR02 

Titel: AMAR02: Check, check, dubbelcheck 

Onderwerp: Declaraties penningmeester 

Woordvoerder: Bart Kessels 

Indieners: Bart Kessels, Joris Hetterscheid, Goan Booij, Tom Urbaschek, Marit Kroese, 
David Vlot, Bastiaan van Hoorn 

Betreft: Artikel 15 

Type: Toevoegen 

Voeg toe/schrap: Voeg toe 
4. De vicepenningmeester controleert en keurt de declaraties van de 
penningmeester zelf goed alvorens de penningmeester de declaraties aan 
zichzelf uitbetaalt.  
 

Vervang Door:  
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Toelichting: Om te voorkomen dat de penningmeester geld, in de vorm van declaraties, aan 
zichzelf uitbetaald, is het nuttig om een slot achter de deur te hebben in de vorm 
van de vicepenningmeester. 

 

AMAR03 

Titel: AMAR03: Het bestuur wordt al genoeg bedankt 

Onderwerp: Bestuursbedankjes 

Woordvoerder: Bart Kessels 

Indieners: Bart Kessels, Joris Hetterscheid, Goan Booij, Tom Urbaschek, Marit Kroese, 
David Vlot, Bastiaan van Hoorn 

Betreft: Artikel 20 

Type: Schrappen 

Voeg toe/schrap: Schrap 
3. Daarnaast legt de afdeling 5 euro bij per bestuurslid per gediend halfjaarlijks 
termijn. 
 

Vervang Door:  

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

 

ORGANIMO01 

Titel: ORGANIMO1: Wie let er op opa en oma? 

Onderwerp: Relatie lokale D66 fracties 

Woordvoerder: Tom Melis 

Indieners: Tom Melis, Bastiaan van Hoorn, Melvin Poos, Tom Urbaschek, Soufian Kappé 

Constaterende dat: • Er zowel bij JD Brabant als de lokale D66 fracties behoefte is aan meer contact 
en samenwerking tussen de JD en D66  
• Het contact tussen de JD en D66 tot een minimum gedaald is tijdens corona 

Overwegende dat: • Het de taak van de Jonge Democraten is om de stem van jongeren te laten horen 
binnen D66 

 • Het ook de taak van de JD is om D66 te controleren en scherp te houden  

• JD Brabant meer invloed kan uitoefenen op de lokale politiek als we betrokken 
zijn bij lokale D66 fracties  

• JD Brabant op die manier beter de stem van jongeren kan laten horen 

 • De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 het nog belangrijker maken dat de JD 
komend half jaar haar stem laat horen  
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• Nauwere samenwerking ook voordelig is voor D66, omdat zij zo meer input krijgt 
van jongeren  

Spreekt uit dat: Het volgende bestuur van JD Brabant de contacten met de lokale D66 fracties in 
Brabant aanhaalt, door komend half jaar minimaal één keer een 
fractievergadering van D66 bij te wonen, in ieder geval in elk van de vier grote 
Brabantse gemeentes – Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda. 

Toelichting: 
De JD is opgericht om de stem van jongeren te laten horen binnen D66 en meer 
in het algemeen, om D66 scherp te houden door een kritisch geluid te laten horen. 
Afgelopen jaar is er weinig contact geweest met de lokale D66 fracties in Brabant. 
Hierdoor heeft de JD weinig invloed kunnen uitoefenen op de lokale politiek en 
heeft D66 minder input op kunnen halen bij jongeren. Contact leggen begint met 
simpelweg aanwezig zijn daar waar de politieke besluitvorming wordt gemaakt; 
bij de fractievergaderingen. Door deze fractievergaderingen te bezoeken 
begrijpen de Jonge Democraten Brabant beter welke onderwerpen lokaal spelen 
en kunnen zij hierin het geluid van jongeren beter laten horen. Het bestuur van 
JD Brabant kan dit contact het meest effectief leggen, omdat zij het 
aanspreekpunt vormen van de afdeling, het beste op de hoogte zijn van de 
dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling en indien nodig het snelste nieuwe 
initiatieven kunnen starten. 
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STEVE BERTENSTROFFEE 
 

Steve Bertens zal wederom de eeuwige roem geven aan een Brabantse JD’er die zich uitermate heeft 

ingezet voor de afdeling.  
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AFSLUITING 
 

 


