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AGENDA 

 

 

1. Opening en aanstelling SNC 20:00 

2. Kandidaatstellingen en verkiezingen 20:10 

3. Pauze 20:30 

4. Bekendmaking uitslagen 20:45 

5. Presentatie concept bestuursplan 20:50 

6. Pauze en organimo indien moment 21:10 

7. Afhandeling organimo’s 21:25 

8. Afsluiting 21:40 

9. Borrel 21:45 
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OPENING  

 
 

OPENING DOOR VOORZITTER Ilse Kolmans 
 

Welkom op deze Algemene afdelingsvergadering! Ik hoop dat iedereen een fijne zomer heeft gehad, 
maar het zomerreces gaan we vanavond eindigen. Met deze AAV trappen we officieel de nieuwe 
bestuursperiode van bestuur Kolmans af. Als het aan ons ligt is dit de eerste fysieke activiteit van 
vele. Deze AAV is de allereerste activiteit die wij als nieuw bestuur hebben georganiseerd. Dus 
vanavond is wellicht net zo spannend voor de al verkozen bestuursleden als de twee interim 
bestuursleden die vandaag als kandidaat hier aanwezig zijn. Dit is ook een van de redenen waarom 
we vandaag hier aanwezig zijn. Op deze AAV zal worden gestemd op kandidaten die het nieuwe 
bestuur willen komen versterken. Daarnaast willen we als aftrap van de nieuwe bestuursperiode ook 
aan jullie vertellen wat we nou eigenlijk allemaal van plan zijn. Vandaar dat we een concept van ons 
beleidsplan aan jullie gaan presenteren. Hierin gaan we onze doelen uitleggen en alvast wat concrete 
plannen mededelen waarmee we onze doelen willen behalen. Er is natuurlijk tijdens de AAV ook 
ruimte voor inbreng van jullie als leden, dus wees niet bang om ideeën of wensen uit te spreken. Wij 
vinden jullie inbreng zeer waardevol. Blijf vooral ook na de AAV even hangen voor een borrel en een 
leuk gesprek, zodat we elkaar beter kunnen leren kennen! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ilse Kolmans 
Voorzitter Jonge Democraten Brabant 
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VERKIEZINGSBLOK 

 

 

Melvin Poos – Bestuurslid organisatie 
 

 

Naam: Melvin Poos 
 

Woonplaats: Best 
 

Geboortedatum: 14 juli 1994 
 

Beoogde functie(s): Bestuurslid Organisatie 
 

Beoogde termijn: ½ jaar 
 

Korte motivatie: 
 
Hi, ik ben Melvin en ik ben in het dagelijks leven software programmeur. De afgelopen maand  heb ik 
dit prachtige bestuur kunnen meehelpen met het organiseren van komende activiteiten. Ik merkte 
meteen dat ik energie haal uit het organiseren van activiteiten voor onze mooie afdeling. Ik ben goed 
in het overzicht te bewaren en kijk uit naar fysieke activiteiten te organiseren in alle vier de grote 
Brabantse steden. Graag hoop ik dit de komende maanden te mogen blijven doen. 
Dankjewel voor het luisteren en ik hoop dat ik jullie stem krijg. 
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Iris Vulders – Bestuurslid Intern 
 

 

Naam: Iris Vulders 
 

Woonplaats: Sint-oedenrode 
 

Geboortedatum: 8 februari 2002 
 

Beoogde functie: Bestuurslid Intern 
 

Beoogde termijn: ½ jaar 
 

Korte motivatie: 
 

Lieve Brabantse Jonge democraten, 
De afgelopen maand heb ik van het bestuur het vertrouwen gekregen om als ad interim Intern een 
hoop nieuwe leden te leren kennen. Ik heb hier al heel wat van geleerd, maar zou van jullie graag de 
kans krijgen mezelf verder te ontwikkelen als Brabants bestuurslid Intern. In het vorige bestuur 
hadden we geen Intern bestuurslid, maar bestuur Kolmans I is van mening dat een veilige omgeving 
voor zijn leden creëren van groot belang is. Het lijkt hen daarom nuttig iemand aan te stellen die zich 
hier volledig op zal foccusen. Ik hoop dat ik dat voor jullie zal mogen doen het komende half jaar. 
Naast het feit dat ik mijn uiterste best wil doen om te zorgen dat brabant een nog fijnere afdeling 
word om deel van uit te maken, wil ik ook graag inspelen op jullie persoonlijke krachten door 
cursussen aan te bieden die iedereen zullen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. De Jonge 
Democraten blijft tenslotte een leerschool voor ons allen. Persoonlijke aandacht staat bij mij stipt op 
nummer 1. Dat is dan ook waarom ik jullie graag allemaal zal leren kennen het komende half jaar.
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PRESENTATIE CONCEPT BESTUURSPLAN 
 
Motor na corona opstarten (Ilse)  
Door corona heeft JD Brabant afgelopen 1,5 jaar voornamelijk online activiteiten moeten 
organiseren. Nu een groot aantal mensen zijn gevaccineerd en de besmettingen dalen, mogen we 
eindelijk weer fysieke activiteiten organiseren. We kijken er dan ook ontzettend naar uit om de 
afdeling weer op te starten na alle corona lockdowns. Zo willen wij het contact met lokale D66 
afdelingen weer verbeteren, het gezelligheids- en politieke team weer een nieuw leven inblazen en 
de veiligheid voor leden binnen de afdeling verbeteren. Wij willen ervoor zorgen dat de JD een plek is 
waar iedereen zich welkom voelt en kan ontwikkelen. Het is daarnaast aan ons om een divers aanbod 
aan activiteiten te bieden, zodat er voor iedereen iets interessants of leuks bij zit. We hopen zoveel 
mogelijk leden te zien, spreken en leren kennen; en dan niet via Zoom! 

 

Lokaal contact D66 verbeteren (Michiel) 
Een van de opdrachten die wij hebben meegekregen van de leden op de AAV in juni was het 
verbeteren van het contact met D66. Dat was tijdens corona nogal verwaterd. Dat is jammer, want 
als politieke jongerenorganisatie is één van de meest effectieve middelen om ons geluid te laten 
horen, naast het opzoeken van de publiciteit, natuurlijk het inspreken bij/bijsturen van D66. Wij 
hopen dan ook dat we het komende halfjaar de JD dichter in contact te zetten met D66. Dit kunnen 
wij echter niet alleen, en wij hopen dat wij onze leden kunnen motiveren om zelf ook vooral 
fractievergaderingen bij te wonen en contact te zoeken met D66.  

VB activiteit: komende met lijsttrekkers 
 

Gezelligheidsteam opstarten (Melvin) 
Door corona heeft het gezelligheidsteam helaas tijdelijk niks kunnen organiseren. Het doel is dit de 
komende tijd nieuw leven in te blazen en voor elke maand een gezelligheids activiteit te organiseren.  
 

Politiek team herstarten (Michiel / Ilse) 
Het politiek team is net voor Corona opgericht door Marit, maar net zoals vele andere activiteiten, 
was het moeilijk om het aan te passen aan de quarantine. Het heeft zeker nog enkele dingen weten 
op te zetten, zoals een debatavond over online onderwijs, maar helaas is het uiteindelijk stilgevallen. 
Wij willen dit team nieuw leven inblazen. Enkele ideeën die wij hiervoor hebben zijn:  

1. Een grotere focus op lokale politiek 
2. Het aanbieden van meer trainingen  
3. Meer aanschuiven bij lokale/provinciale D66-fracties(zie 1.a) 
4. Een grotere focus op concrete output 

(opiniestukken/protesten/acties)   
 

Voorbereiding gemeenteraadsverkiezingen (Michiel)    
Komende Maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen weer. Landelijk heeft de JD afgelopen zomer al 
ingezet op het promoten van deelname aan de verkiezingen onder jongeren. Ook wijzelf hebben hier 
al een avond voor opgezet. In de loop van de tijd zal de campagne langzaam steeds meer op gang 
komen, en daar zullen we uiteraard ook aan meedoen. Hier hebben wij twee prioriteiten: Meer 
jongeren in de gemeenteraden én een sterker Sociaal-Liberaal geluid. Houd hierbij echter rekening 
dat een deel van de campagne buiten de huidige bestuursperiode valt.  
 

Fysieke activiteiten (Melvin) 
Door corona zijn de activiteiten van fysiek naar online verschoven, maar nu met de huidige 
versoepelingen willen we graag weer fysieke activiteiten organiseren. Ons doel is daarbij om één 
activiteit per week te plannen. Wij willen ook nog online activiteiten aan blijven bieden voor mensen 
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die niet dicht bij de steden wonen. Wij gaan proberen dit één keer per maand aan te bieden, wellicht 
in een hybride vorm. Verder gaan wij er voor om minstens 3 keer in de maand een fysieke activiteit 
te organiseren. 
 

Limburg zelfstandige afdeling maken (Ilse) 
 
1. De provincie Limburg valt nog onder de afdeling Brabant. Hier willen wij graag verandering in 

brengen. Limburg heeft een eigen regiobestuur en wij willen als bestuur Brabant het 
regiobestuur ondersteunen en begeleiden, zodat Limburg weer een zelfstandige afdeling kan 
worden. Wij willen ervoor zorgen dat het regioteam de volgende taken zelfstandig gaan 
uitvoeren: 

• Eigen ledenbeleid voor Limburgse leden 
• Activiteiten organiseren in Limburg voor Limburgse leden 

 

Nieuw ledenbeleid (Iris) 
 
a. Bestuur Kolmans I vind veiligheid binnen de vereniging en afdeling wellicht wel het 

allerbelangrijkste doel het komende half jaar. Op het zomercongres van 2021 hebben we 
gemerkt dat er binnen de vereniging een hoop interesse is in een veiligere omgeving maken voor 
iedereen. Zo willen wij een plek creeeren waarin iedereen zijn zegje durft en mag zeggen. En ook 
niet bang is om problemen aan te kaarten. We willen dit realiseren doormiddel van regelmatige 
ontwikkelings activiteiten, waarin we aan de persoonlijke ontwikkeling van mensen werken met 
cursussen. Maar ook door avonden waar we in kaart brengen wat de issues binnen onze afdeling 
zijn, denk daarbij aan leden evalutatie.  Ook vinden we het erg belangrijk een prettigere 
omgeving te maken voor diversere leden. Daarover in punt 5 meer.  

b. In het komende half jaar wil het bestuur zich niet alleen inzetten om nieuwe leden te werven, 
maar ook om nieuwe actieve leden te werven. Wij zijn van mening dat we nieuwe maar ook 
zeker bestaande leden kunnen activeren om zo een sterkere en hechtere afdeling te creëren. Dit 
gaan we doen door middel van persoonlijke aandacht voor iedereen bijvoorbeeld in de vorm van 
koffie gesprekjes maar ook door het aanbieden van trainingen op persoonlijk niveau. 

c. Actief in plaats van passief ledenbeleid. Als bestuur willen we ons inzetten om leden actief aan te 
sporen om deel te nemen aan activiteiten en teams zoals onder andere het politiek- en 
gezelligheidsteam. Dit willen we bereiken door leden persoonlijk uit te nodigen om kennis te 
maken met de teams. En door regelmatig intresse activiteiten zoals bijvoorbeeld een bbq te 
organiseren. ook willen we zorgen dat de teams een hechte band krijgen door middel van 
teambuilding. 

 

Bestuurswerving (Ilse) 
1. Een deel van het huidige bestuur heeft zich gekandideerd voor een half jaar in plaats van een 

jaar. Een aantal leden lijken wel een jaar lang een bestuurslid te willen zijn, maar dan met een 
andere functie dan de huidige functie. Verder zijn er ook leden die (misschien) compleet stoppen 
met het bestuur na een half jaar. Het is daarom verstandig om gedurende het bestuursjaar leden 
met interesse voor een bestuursjaar te spreken en informeren.  

 

Diversiteit van leden uitbreiden (Ilse/Iris) 
1. In onze bestuursperiode willen wij ons inzetten voor meer diversiteit onder de leden van de 

Jonge Democraten. De JD moet een plek zijn waar elk individu zichzelf kan ontwikkelen en 
ontplooien, ongeacht van iemands identiteit of achtergrond. Toch blijkt dit in de realiteit niet zo 
te gaan. Ook de JD heeft in diversiteit onder (actieve) leden nog geen representatieve 
weerspiegeling van de samenleving bereikt. In onze afdeling willen wij hier verandering in 
brengen door meer aandacht te creëren voor onder andere vrouwen, MBO'ers, LHBTI ers en 
mensen met een migratieachtergrond. Wij willen ervoor zorgen dat mensen met deze 
achtergronden zich meer welkom voelen in onze afdeling en ook meer welkom voelen om actief 
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te worden binnen onze afdeling en bijvoorbeeld deel te nemen aan het afdelingsbestuur of aan 
een van de werkgroepen.  

Enkele ideeën om dit te bereiken zijn: 
• De JD promoten bij MBO’s  
• Activiteiten organiseren die onderwerpen aankaarten als seksisme, 

discriminatie en racisme.  
• Een diverser beeld uitstralen op social media 

 

Meer zicht op social media (Sam) 
1. Als politieke jongerenorganisatie wil je gehoord worden. Het bereiken van zoveel mogelijk 

politieke enthousiastelingen is misschien wel dé belangrijkste taak van een PJO, de JD is daarbij 
zeker geen uitzondering. We gebruiken daarom instagram en facebook om onze activiteiten aan 
te kondigen en te promoten. Hier blijft het eigenlijk wel bij. Social media is een platform met zo 
ongekend veel mogelijkheden maar tot nu toe hebben we nog niet onder het puntje van de 
ijsberg gekeken. Social Media moet meer zijn dan promotie, het moet een verlichte snelweg zijn 
naar actieve politieke betrokkenheid. Een aanspreekpunt waar mensen terecht kunnen voor 
vragen, met updates over wat de JD nu precies aan het doen is. Social Media is dus hét platform 
om mensen te bereiken en aan ons te binden. Om dit te bereiken willen wij meer updates geven 
op instagram en facebook, maar ook de verdere mogelijkheden van deze applicaties ontdekken, 
een instagram-live debat met de JOVD? Misschien wel een twitter waar we onze stem laten 
horen, of een ouderwetse spellen-avond op discord? Mogelijkheden zijn er genoeg en wij willen 
deze graag zo veel mogelijk verkennen. 

 

Activiteiten dichtbij voor iedereen (Melvin) 
1. Gezien we weer fysieke activiteiten gaan organiseren willen we deze wel toegankelijk 

houden voor alle leden binnen de provincie Brabant. Misschien wel het enigste voordeel aan 
online activiteiten was dat geen reistijd kosten en dus veel toegankelijker was voor iedereen. 
Daarom is het doel dat we zoveel mogelijk de activiteiten spreiden tussen de vier grote 
Brabantse steden; Den Bosch, Tilburg, Breda en Eindhoven. Hierdoor zal het makkelijker zijn 
om mee te doen met een activiteit waar je ook woont binnen Brabant. 
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AFSLUITING 
 

 


