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WELKOMSTWOORD
Beste Jonge Democraten,
Hartelijk welkom op dit organisatorisch congres. Voor ons als bestuur Van
Erkel is het een gek idee dat het er alweer op zit. Dit terwijl we voor veel
aanwezige mensen waarschijnlijk het eerste LB zijn dat ze hebben
meegemaakt. Als de JD een trein was, dan was ze een sprinter op een druk
traject. Voor een ieder is er een ander instapmoment en een andere
bestemming.
Voor ons het moment om afscheid te nemen, al zullen jullie van veel van
ons nog niet het laatste gehoord hebben. Inmiddels staat bestuur Brongers
te trappelen om het stokje over te nemen. Na een intensieve overdracht
hebben wij er vertrouwen in dat zij de vereniging verder omhoog kunnen
leiden.
Naast de installatie van een nieuw bestuur liggen er ook nog
organisatorische voorstellen klaar om ter stemming te komen. Vandaag
bepalen we de organisatorische koers van de vereniging voor de komende
periode.
Wij wensen een ieder in de zaal een fijn congres toe!

Bestuur Van Erkel
Wouter, Thomas, Martijn, Eric, Koen, Nienke, Mitchel en Laura
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CONGRESVOORZITTERS
Annelieke Bergink
Malu Pasman

STEM- EN NOTULENCOMMISSIE
Rik Smale
Rosanne Joosse
Michiel Lemmers
Thomas Vissers
Maarten Jan Buurman
Sjirk Bruinsma
Auke van Wersch
Rob Arts
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AGENDA ALV
Opening ALV 78
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Opening stemdoos
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 77
Verantwoording Landelijk Bestuur
Verantwoording DEMO
Verkiezingsblok
Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement
Lunch
Sluiting Stemdoos
(Actuele) Organimo's
Spreker
Pauze
Begroting
Presentatie Beleidsplan
Uitslag verkiezingen
Bestuurswissel
Sluiting ALV 78
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CONGRESPROGRAMMA
Programma
10:00 Introductiemoment: Hoe werkt een ALV?
10:30 Opening ALV 75
Opening Stemdoos
12:30 Lunch
13.30 Sluiting Stemdoos
14:00 Spreker: Jan Paternotte
15:00 Pauze
17:00 Sluiting ALV 75
Afscheid Bestuur Van Erkel
Speech Kevin Brongers
18:00 Diner bij The Floring
20:00 Feest
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LOCATIES

De locaties van het septembercongres liggen allemaal op loopafstand van
het station Utrecht Centraal.
Congreslocatie
Dit Septembercongres zal plaatsvinden in Zaalverhuur 7 – Boothstraat 7 te
Utrecht. Het is een sfeervolle 19e eeuwse kerk die is omgebouwd tot
moderne congreslocatie, ongeveer 15 minuten lopend of met de bus vanaf
Utrecht Centraal.

Adres: Boothstraat 7, 3512 BT Utrecht
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Dinerlocatie
Na het congres is er de mogelijkheid om met zijn allen een hapje te gaan
eten bij de gezellige Utrechtse pub The Florin. The Florin zal bij velen van
jullie bekend zijn als officieus tweede verenigingspand. Let wel, het is alleen
mogelijk om deel te nemen aan het diner, indien je je hiervoor hebt
ingeschreven.
Adres: Nobelstraat 2, 3512EN Utrecht

Feestlocatie
Als afsluiting van het congres zal er na het diner nog een borrel zijn in K
Sjot: de kroeg met het leukste barpersoneel van Utrecht! Tijdens het feest
(dat tot in de kleine uurtjes door zal gaan) worden er biertjes getapt door
onze kersverse LB-ers en zullen er weer genoeg foute hitjes gedraaid
worden. Kortom, het recept voor een episch JD Feest! Tijdens het feest kun
je betalen met JD munten, die van 21.00 tot 0.00 uur verkocht zullen
worden in K Sjot.

Adres: Oudegracht 155-157, 3511 AK Utrecht
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HOE WERKT

EEN CONGRES ?

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge
Democraten. Drie keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een
meerdaags politiek congres in de zomer en de winter, en een
organisatorisch eendaags congres in september. De ALV is het hoogste
orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. Binnen de
JD wordt het ‘one man, one vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat
ieder (betalend) lid mag stemmen en het woord mag voeren tijdens de ALV.
Op die manier heeft elk lid invloed op de organisatorische en inhoudelijke
koers van de vereniging. Er worden op de verschillende congressen namelijk
allerlei inhoudelijke en organisatorische zaken besproken en bepaald.
Bovendien worden er leden gekozen die de inhoudelijke en organisatorische
zaken moeten uitvoeren. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk
Bestuur en de DEMO-redactie verkozen.
Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke
onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties,
resoluties en amendementen. Op het organisatorisch congres komende de
organimo’s (organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statuten en de
financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is tevens het moment
waarop het tijdens in de zomer verkozen Landelijk Bestuur haar beleidsplan
presenteert. Daarnaast zijn er altijd interessante gasten op congressen
waarbij er altijd gelegenheid is voor discussie. Het traditionele feest op
zaterdagavond is bovendien een goede gelegenheid om veel Jonge
Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en meningen
met elkaar uit te wisselen.
Wat zijn Congresvoorstellen?
Een congresvoorstel is een voorstel aan de vereniging en kan worden
ingediend door werkgroepen, Algemene Afdelingsvergaderingen, het
Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. De regelingen voor het indienen van
voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement. Er zijn verschillende soorten congresvoorstellen:
• Wijzigingsvoorstellen
Er kunnen ook wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en
de Statuten worden ingediend. Over deze voorstellen zal tijdens het congres
worden gestemd door de leden.
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• Bestuursverantwoording en Beleidsplan
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar een beleidsplan voor het komende jaar
op. Dit plan is opgenomen in de bestuursverantwoording van het Landelijk
Bestuur. In dit verslag kijkt het Landelijk Bestuur ook terug op het
afgelopen half jaar. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering hiervan,
van te voren schriftelijk vragen indienen aan het Landelijk Bestuur. Vragen
over het beleidsplan van een nieuw Landelijk Bestuur kunnen ook tijdens
het congres zelf gesteld worden.
•

Begroting
Op het septembercongres wordt de begroting voor het volgende
kalenderjaar gepresenteerd. Het is mogelijk om door middel van
amendementen de begroting nog te wijzigen. Vervolgens zal deze door de
ALV moeten worden aangenomen.
• Moties en amendementen
Op de congresvoorstellen kunnen wederom door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden moties
en amendementen worden ingediend. De regels voor het indienen vindt je
altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk Reglement. Er zijn
verschillende moties en amendementen:
Amendementen op de begroting
Dit zijn wijzigingsvoorstellen voor de begroting van de Jonge Democraten.
Organisatorische moties (Organimo, ORG)
Een organisatorische motie is een opdracht aan het Landelijk Bestuur of een
ander orgaan van de Jonge Democraten over een organisatorische kwestie.
Tijdens het congres kan nog tot 3 uur na het bestuursblok een
organisatorische motie, gerelateerd aan in het bestuursblok behandelde
zaken, worden ingediend.
Bij organimo’s zal altijd eerst het Landelijk Bestuur een reactie geven,
vervolgens kunnen leden gaan inspreken.
Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar
die tijdens het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het
congres te rumoerig wordt of vind je dat de behandeling van moties niet
overeenstemt met de statuten, dan sta je op en roep je “Motie van Orde!”.
De congresvoorzitter zal je dan spreekrecht geven om je motie van orde
toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je motie overnemen of aan het
congres ter stemming voorleggen.
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Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal
ervaren leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige
kwinkslagen, de zaak in het gareel proberen te houden.
• Congresvoorzitters
Het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke congresvoorzitters. Zij
worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de Algemene
Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht
om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden
in de agenda te komen.
• Stem- en Notulencommissie
De mensen die zich bezighouden met de stemming over de verschillende
voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de verschillende kandidaten
voor bestuursfuncties en de DEMO worden uitgebracht. Daarnaast
notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.
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VERANTWOORDING LANDELIJK BESTUUR 2016-2017
Een bestuursjaar in een verkiezingsjaar zou een bijzondere ervaring
worden, dat konden we van tevoren bedenken. Het was daarmee ook een
intensief jaar waarin wij als bestuur, veel van onze tijd hebben geïnvesteerd
in de JD. Ook de nasleep van de verkiezingsuitslag ging met de nodige
media-aandacht en nevenactiviteiten gepaard, die wij naar onze mening
met succes hebben afgerond.
Met het overkoepelende thema Onbevangen Ontwikkelend wilden wij als
bestuur de ontwikkeling van de JD’er centraal stellen. Daarmee wilden we
laten zien dat de JD meer is dan alleen politiek; we zijn bovenal een
uitstekende leerschool waar iedereen het beste uit zichzelf kan halen. De
verkiezingen brachten veel aandacht voor de politiek. Met deze aandacht
hebben we geprobeerd het ledenbestand van de Jonge Democraten aan te
sterken. Soms omdat wij ons zorgen maakten over de continuïteit van
afdelingen, maar vooral omdat wij ervan overtuigd zijn dat ons
gedachtegoed en verenigingscultuur goed aansluit bij een breed publiek.
Een laagdrempelige cultuur is een pijler geweest gedurende het afgelopen
jaar. Ieder lid moet kunnen sparren over zijn politieke opvattingen en ieder
lid moet inspraak op de besluitvorming binnen de vereniging kunnen
hebben. Deze combinatie van een sterke organisatie en het electorale
succes van D66 heeft inderdaad geleid tot een zeer sterke groei van de
vereniging. We mogen trots zijn op ons ledenbestand, dat nog nooit zo’n
grote omvang (meer dan 6000 leden!) gekend heeft.
De zomerperiode zal wat betreft de ledengroei nog een aandeel leveren.
Gedurende de zomer hebben we een periode rust gehad. Zeker in de maand
juli was de agenda erg leeg, op een hackathon na. In de laatste maanden
hebben we vorderingen geboekt met de nieuwe website. We kijken uit naar
de lancering van de website door onze opvolgers. Verder begon de LBmachine weer wat te lopen na de Pride Amsterdam. We moeten het nu
overlaten aan onze opvolgers, die volgens ons de kwaliteiten en
mogelijkheden hebben om de functies met succes te kunnen uitvoeren. We
willen hen veel geluk en succes wensen voor het komende jaar.
Daarin gunnen wij hen het plezier en de leerzame ervaringen die ons ten
deel zijn gevallen het afgelopen jaar. Wij zijn de vereniging dankbaar voor
deze unieke kans en de vele leden die het mogelijk gemaakt hebben om
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het succesvol af te ronden. Ook willen wij D66 en haar verschillende themaafdelingen bedanken voor een succesvolle en vruchtbare samenwerking.
Dank voor jullie vertrouwen en toewijding,
Landelijk Bestuur 2016-2017

Wouter
Het afgelopen jaar is een hectisch maar zeer bijzonder jaar geworden. De
combinatie met mijn studie en woonsituatie was onzeker en heeft op
sommige momenten voor de nodige lasten gezorgd. Ik ben blij dat ik alles
positief heb afgesloten. Ik ben mijn bestuursgenoten dankbaar voor hun
zelfstandigheid en voor hun professionele houding binnen en buiten de
vereniging. De lange afstanden naar Groningen zorgden er voor dat ik soms
meer dan 30 uur per week in de trein zat, tijd die snel verloren ging.
Daardoor heb ik het gevoel dat ik mij soms meer mocht laten gelden op
detailniveau; een leerdoel dat ik overhoud voor mijn volgende avontuur.
Ik kijk positief terug op het afgelopen jaar. We hebben als bestuur onze
verwachtingen voor de groei in ledenaantal meer dan overtroffen en
ervaren met trots een laagdrempelige en openlijke sfeer binnen de
vereniging. Ik laat het dan ook aan onze leden over om deze kwaliteiten
vast te houden en zich open te stellen voor de nieuwe gezichten. Dat is voor
mij altijd de unieke kwaliteit van de Jonge Democraten geweest en dat zal
het ook absoluut blijven.
Waar ik vooral tegenaan ben gelopen is dat wij als vereniging soms de
slagkracht missen om ideeën te realiseren. Er zijn tijdens de verkiezingen
veel ideeën geboren maar daar blijft op de langere termijn weinig van over.
Met het groeiende ledenbestand, waarmee wij nu de grootste zijn in PJOland, ben ik er van overtuigd dat we meer zouden kunnen bereiken als we
uitvoerend talent beter weten te mobiliseren.
Sinds het laatste zomercongres valt er naast een paar media-optredens
weinig te rapporteren. Op het persoonlijke front heb ik mijn studie afgerond
en heb ik een baan gevonden; daar lag mijn prioriteit in de zomerstop. Ook
ik heb nagedacht over hoe ik mij wil inzetten voor de vereniging. Ik zie
daarin bij de DEMO een mooi leerpad waarin ik mij verder kan ontwikkelen.
Ik hoop hiervoor ook op jullie vertrouwen te kunnen rekenen.
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Bedankt voor jullie vertrouwen, het ga jullie goed.
Thomas
De zomerperiode is altijd vrij rustig. Afdelingen liggen stil en ook landelijk
is de vereniging een stuk minder actief. Wel zijn er nog een paar dingetjes
gebeurd in de zomer: We hadden natuurlijk het verenigingsweekend, het
zomeroffensief, de congresvoorbereidingen en de overdracht. Ook was er
nog een minihackathon. Bij de organisatie van het verenigingsweekend ben
ik persoonlijk niet echt betrokken geweest, maar tijdens het zomeroffensief
(dat op het moment van schrijven eigenlijk nog moet beginnen) ga ik
natuurlijk wel een aantal afdelingen bezoeken.
De overdracht verloopt tot nu toe wel soepel geloof ik. Pauline neemt in
stapjes al mijn taken over. Ik geloof dat ik haar alle belangrijke dingen heb
laten zien op heb uitgelegd, maar als er nog onduidelijkheden zijn, blijf ik
natuurlijk het hele jaar beschikbaar voor vragen. Ik had gedacht dat ik het
moeilijk zou vinden om alles los te laten, maar een opvolger hebben in wie
je alle vertrouwen hebt, maakt loslaten een heel stuk makkelijker.
In de zomer hebben we nog een minihackathon gehad die in het teken stond
van de nieuwe website. Het ICT-team (vooral Bart, waarvoor dank!) heeft
nauwkeurig in kaart gebracht welke dingen allemaal moeten gebeuren
voordat de website online is en daarna hebben we de taken verdeeld.
Iedereen kan deze zomer aan de slag met de implementatie.
Het was een fantastisch jaar. Het septembercongres is the end of an era,
althans in mijn leven. Ik heb heel veel gedaan en geleerd en ik hoop dat
jullie een beetje tevreden zijn over mijn functioneren het afgelopen jaar.
Hoe dat ook zij, ik wil graag nog even alle leden bedanken, en dan in het
bijzonder het ICT-team, de congresvoorzitters en de stem- en
notulencommissies van de afgelopen drie congressen en niet te vergeten
alle afdelingssecretarissen. Heel veel dank voor jullie inzet en toewijding.
Ik heb ervan genoten. Tot snel!

Martijn
Het was mij een genoegen, en de dagelijkse routine van een frisse duik in
het JD-geldpakhuis ga ik zeker missen. Net als jullie, uiteraard. Maar
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anderzijds is de cirkel rond, ik merkte gedurende de zomer al dat Bram met
veel enthousiasme en toewijding taken direct overnam.
Het was een mooi en maf jaar, met voice-overs die wel/niet in de smaak
vielen, een verkiezingscampagne die nergens over ging behalve over iedere
autosnelweg en zeker 40.000 treinkilometers. Verder waren er nog twee
topcongressen, die keer dat ik mensen ervan overtuigde dat frikandellen
ook eetbaar zijn via een kampvuur, een twinning die met spoed op
Carnavalsmaandag geboekt moest worden en het promohok dat er
meermaals uitzag alsof er een bom was ontploft, want wat bestellen die
afdelingen toch veel! Menig agendastuk met een belachelijke naam (anders
leest niemand ze), maniakale reisjes waar ik veel te veel dingen meesleepte
op de fiets en in de trein, een beleidsplan geschreven bij een temperatuur
van zeker 35 graden en ook waren er vele, vele momenten op kantoor die
me nog altijd te binnen schieten als iemand de JD een ‘professionele
organisatie’ noemt.
Wat nu? Ik denk dat het grote-mensen-leven op mij wacht. Ik merkte
gedurende het jaar ook steeds meer dat ik het gezellige JD-leven wel
waardeerde, maar niet als day-to-day job zag. Op het moment van
schrijven ben ik nog niet aangenomen, dus mocht je dit lezen en als je iets
weet...
Verder wil ik Luisa, Serap, Marcelien, Michiel, Remco, Rob, David, Marijn,
Hilko, Jelke, Remco, Lars, Xander, Evan, Gust, Nico, Erwin, Wouter, Anton,
Henk, Joery, Gerard en Bram als Penningmeesters en Jeanne, Gaibar,
Robert, Gust, Tim, Rob, Charley als Kasco hartelijk bedanken voor het
samenwerken. We zien elkaar op een volgend congres, je vindt me achter
in een hoek met speciaalbier binnen handbereik.
Eric
Met de zomer op haar eind komt ook aan het bestuursjaar een einde. Een
jaar waar ik niet tevreden op terug kan kijken. De doelen die ik mijzelf had
gesteld aan het begin van het jaar heb ik stuk voor stuk niet weten te halen.
Het is mij niet gelukt om voor de vereniging belangrijke thema’s voor het
voetlicht te krijgen en ook de output vanuit het PKO was niet zoals ik die
had gewild. Ik reken mijzelf dat zwaar aan. Te vaak heb ik dit jaar gekozen
voor zaken buiten de JD. Studie en privé kregen voorrang en de JD had
hieronder te lijden. Zaken die mijn aandacht vereisten en verdienden
kregen deze onvoldoende of niet terwijl andere zaken vaak gehaast en
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tussendoor moesten. Mijn inzet en motivatie kan ik dan ook alleen
omschrijven als ondermaats. Dat valt mijn bestuursgenoten in geen geval
aan te rekenen; zij hebben steeds geprobeerd mij te activeren, maar zijn
hier buiten hun schuld om niet in geslaagd.
Er rest mij dan ook niets anders dan mijn excuses aan te bieden aan een
vereniging die meer van haar bestuurders vraagt en ook mag verwachten,
dan ik heb kunnen bieden.
Koen
Op persgebied is relatief weinig gebeurd deze zomer. Een nieuw wapenfeit
rond de formatie sluit ik tussen het schrijven van dit stuk en het congres
echter niet uit. Een enkele keer heeft er een persbericht stand-by gestaan
om op de formatie te reageren, maar gelukkig bleek dit bericht op dat
moment niet nodig te zijn. Stilzitten heb ik echter in de zomer zeker niet
gedaan. Met Mitchel heb ik de coördinatie voor het zomeroffensief gedaan.
Zo heb ik me bezig gehouden met de distributie van de promotiematerialen,
het faciliteren van afdelingen en het zorgen dat er LB’ers aanwezig zijn
geweest bij de afdelingen.
Daarnaast heb ik veel energie in de overdracht gestoken. Het nieuwe LB
gaat fulltime aan de slag en wil zich meer focussen op output. Daarom leek
het mij logisch om de overdracht uitgebreider te doen dan normaal
gesproken de bedoeling zou zijn geweest.
Nienke
Alweer de laatste bestuursverantwoording van dit bestuursjaar, het zit er
bijna op. De zomer stond vooral in het teken van overdracht. Ik heb er alle
vertrouwen in dat het nieuwe bestuurslid Organisatie en Scholing (of is het
Scholing en Organisatie?), maar ook de rest van het nieuwe Landelijk
Bestuur, het erg goed gaat doen! Naast de overdracht ben ik bezig geweest
met
het
organiseren
van
het
Verenigingsweekend
en
het
Septembercongres. Ook zal ik een aantal afdelingen langsgaan om te
ondersteunen bij het Zomeroffensief, iets wat ik altijd leuk vind om te doen.
Dat is ook meteen iets wat ik het afgelopen jaar vaker had willen doen:
afdelingen bezoeken, maar door de drukte van het LB en drukte van de
studie is dat er helaas niet vaker van gekomen.
Verder ben ik in de vakantie vooral bezig geweest met solliciteren. Wonder
boven wonder en ondanks alle stress heb ik een voldoende gehaald voor
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m’n scriptie en dus ook nog tijdens dit LB-jaar afgestudeerd. Laat het
werkende leven maar beginnen!
Een bestuursjaar bij de Jonge Democraten heeft me heel veel gebracht:
nieuwe vrienden, nieuwe liefde. Ik ben in een jaar heel erg gegroeid, niet
alleen op het gebied van praktisch dingen organiseren, maar ook
persoonlijk. Ik wil daarom ook iedereen met wie ik dit jaar heb
samengewerkt bedanken, twee top congresteams, lieve bestuursgenootjes,
iedereen bij de afdelingen. Maar ook wil ik alle leden nogmaals bedanken
voor de steun die jullie mij ruim een jaar geleden gaven, want ik had dit
jaar niet willen missen!
Mitchel
Het einde van ons bestuursjaar is nabij. Het Zomercongres voelt als
eergisteren maar het is alweer tijd om de bestuursverantwoording voor ons
Septembercongres te schrijven. Vlak na het Zomercongres ging ons
zomerreces van start, maar dat weerhield me er niet van nog enkele zaken
op te pakken. Zo heb ik het verenigingsweekend mede georganiseerd en
heb ik met Koen samen de coördinatie van het zomeroffensief opgepakt.
Daarnaast stond de zomerperiode in het teken van overdracht met het
nieuwgekozen Bestuurslid Organisatie en Scholing Danny.
Met een tevreden gevoel kijk ik terug op afgelopen jaar. Een jaar waarin ik
de kans heb gekregen om de Jonge Democraten, maar zeker ook mijzelf
verder te ontwikkelen. Op een heel aantal vlakken is de JD verder volwassen
geworden. Ook zijn we zichtbaar geweest naar buiten toe en ben ik er trots
op dat we onze successen zichtbaar hebben gevierd. Dat had ik alleen niet
gekund en daarom wil ik eenieder met wie ik heb samengewerkt via deze
weg nogmaals bedanken: trainers, coaches, afdelingsbestuursleden en
natuurlijk mijn lieve Landelijk Bestuursgenootjes. We hebben onszelf
daadwerkelijk onbevangen ontwikkeld.

Laura
Toch even een sentimenteel momentje, zo aan het einde van het jaar.
Helaas zie ik jullie niet op het Septembercongres om afscheid te nemen als
LB. Daarom wil ik jullie via deze weg laten weten heel dankbaar te zijn voor
deze prachtige kans, het fantastische jaar en de mooie samenwerking met
jullie allen. We hebben veel gedaan dit jaar, ook op internationaal gebied.
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Ik heb veel nieuwe gezichten mogen begroeten in de delegaties, wilde
verhalen van twinnings teruggehoord en vier internationale teams hun
eigen weg zien gaan. Bedankt lieve JD, dat ik dit jaar als Bestuurslid
Internationaal voor jullie mocht rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan. Na een leuke overdrachtsperiode geef ik nu het
stokje over aan het nieuwe Bestuurslid InterPol: Dennis, zet ‘m op!
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BELEIDSPLAN LANDELIJK BESTUUR 2017-2018: VOLTIJD VOL
ENERGIE!
Voorwoord
Lieve leden,
Het gaat ontzettend goed met de Jonge Democraten (JD). We zijn groter
en actiever dan ooit tevoren en we groeien nog steeds als kool. Die groei is
gepaard gegaan met een drastische hervorming van het Landelijk Bestuur
(LB). Als jullie eerste fulltime bestuur staan ons dan ook grote uitdagingen
te wachten. De verdere ontwikkeling van onze vereniging, zichtbaarheid in
het politieke en maatschappelijk debat en het neerzetten van een knallende
campagne zijn hiervan enkele zwaartepunten. Jullie mogen wat van ons
verwachten! Deze zomer hebben we daarom niet stil gezeten. Vol energie
en enthousiasme presenteert het nieuwe LB in dit beleidsplan de plannen
voor het komende jaar.
Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2017-2018
Kevin Brongers, Voorzitter
Pauline Gerth van Wijk, Secretaris
Bram van Wickeren, Penningmeester
Lysanne van Schaik, Bestuurslid Pers & Promotie
Dennis van Driel, Bestuurslid Politiek & Internationaal
Danny Hoogstad, Bestuurslid Organisatie & Scholing
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Vereniging & Organisatie
De JD is niet alleen een politieke organisatie, maar ook een vereniging.
Naast politieke inhoud is de JD een plaats waar jongeren samenkomen voor
plezier en fijne contacten. Een gezonde verenigingscultuur bevordert het
soepel functioneren van onze organisatie. Daarom willen wij ons stevig
inzetten voor een prettige landelijke verenigingscultuur.
Interne Zichtbaarheid
Met een open houding, heldere communicatie en zichtbare aanwezigheid
zullen wij ons komend jaar inzetten als jullie LB. We willen dit bereiken door
onder andere meer gebruik te maken van de bestaande sociale media
accounts. Daarnaast starten wij met het bijhouden van een snapchataccount, bedoeld om volgers een ‘kijkje in het leven van het LB’ te geven.
Uiteraard willen wij als LB zo toegankelijk mogelijk zijn voor leden, door
altijd bereikbaar te zijn en alle afdelingen te bezoeken.
Het kader is essentieel voor onze vereniging. Daarom willen we extra
investeren in contact met onze kaderleden. Daarbij gaat het om proactief
contact leggen en ondersteuning bieden, maar ook om het vragen van input
bij het maken van nieuwe plannen en beslissingen. Deze input zullen we
uiteraard ook zoeken bij andere betrokken leden.
Verder willen we actief onder de aandacht brengen dat leden ook gebruik
kunnen maken van het landelijk pand (de Haagsche Bluf) en de
huiskamerfunctie uitbouwen. Omdat wij doordeweeks tussen 10.00 en
17.00 aanwezig zijn kunnen we jullie van harte uitnodigen om langs te
komen voor een drankje en een praatje. Bovendien willen we
vrijdagmiddagborrels organiseren om informele contacten tussen leden te
bevorderen. Omdat we ons realiseren dat de afstand naar Den Haag voor
sommige leden groot is, zullen we deze vrijdagmiddagborrels in
samenwerking met de afdelingen regelmatig op andere plaatsen
organiseren.
Evaluatie structuur LB
Met de combinatie van verschillende functies en een grotere tijdsinspanning
die van het huidige LB verwacht wordt, is het van belang om te evalueren
of de nieuwe structuur daadwerkelijk bijdraagt aan de beoogde doelen.
Tijdens dit bestuursjaar zal een rapportage aangeboden worden met daarin
een evaluatie.
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Verduidelijking interne regels en richtlijnen
Interne regels en richtlijnen zijn noodzakelijk voor de vereniging, maar
tegelijkertijd complex en soms onduidelijk. Om de toegankelijkheid van de
vereniging te verhogen en verwarring te voorkomen zullen wij, samen met
geïnteresseerde leden, toelichtingen schrijven op het Huishoudelijk
Reglement en de Statuten. Daarnaast zullen we zorgen voor duidelijke
richtlijnen voor moties.
ICT
Uiteraard is onze ICT niets zonder het ICT-team. Samen zullen we eraan
werken om technische infrastructuur toekomstbestendig te maken en te
houden. Verder zijn er ook nieuwe ontwikkelingen: de website zal eindelijk
in een nieuwe jasje worden gestoken. Behalve het uiterlijk zullen we ook de
inhoud van de site updaten. Verder gaan we de mogelijkheden van een
webshop onderzoeken.
Financiën
Er kan een betere en transparantere informatievoorziening worden
geboden. Dit kan door vooraf processen te bespreken en tijdige
contactmomenten. Verder zullen het declaratiereglement en het reglement
voor het aanvragen van projectsubsidies geüpdatet worden.
De afdelings-KasCo’s worden, gezien het belang van hun functie,
toegevoegd aan het kader. Hierdoor wordt het mogelijk om KasCo leden
beter bij de vereniging te betrekken en meer uit hun functie te kunnen
halen.
Verenigingsactiviteiten
Het nieuwe LB erkent de meerwaarde van verenigingsactiviteiten als het
verenigingsweekend. Om een breder deel van de vereniging een niet
politiek-inhoudelijke activiteit te bieden zetten wij ons ervoor in om naast
het verenigingsweekend in samenwerking met enthousiaste leden een JDgala te organiseren
Inclusieve vereniging
Tot slot wil het nieuwe LB zich sterk maken voor een inclusieve vereniging
waar iedereen zich thuis voelt. Samen met besturen, teams en leden nemen
we onze verantwoordelijkheid door actief op zoek te gaan naar groepen die
binnen onze vereniging ondervertegenwoordigd zijn. Ervaring uitwisselen

20

Septembercongres der Jonge Democraten
ALV 78 te Utrecht 2017
over best practices om nieuwe doelgroepen te bereiken, maar ook actief
benaderen van personen om mee te doen kan bijdragen aan een meer
inclusieve cultuur binnen de vereniging.
Politiek & Campagne
Het uitdragen van de politieke visie van de JD is uiteraard heel belangrijk.
De gemeenteraadsverkiezingen bieden een goede kans zoveel mogelijk
jongeren met onze politieke visie kennis te laten maken. Om ons
gedachtegoed nog beter te kunnen uitbouwen, wordt het aanwakkeren van
interne discussie, waar het Politiek Kernoverleg (PKO) een groot deel van
uitmaakt, aangemoedigd.
Interne discussie
Een politieke vereniging kan niet zonder interne discussie. Een centrale rol
daarin speelt het PKO. Onze portefeuillehouders kunnen geïnformeerd een
discussie binnen de vereniging aanwakkeren, zodat wij het progressiefliberale gedachtegoed verder kunnen uitbouwen. Daartoe is het
noodzakelijk dat, in goed overleg met de betrokkenen , de opzet van het
PKO wordt aangepast. Dit LB zal inzetten op meer politieke input vanuit het
PKO, bijvoorbeeld door met kleinere groepjes portefeuillehouders bij elkaar
te zitten. De organisatorische vergaderingen van het gehele PKO tijdens de
kaderweekenden blijven in de huidige vorm bestaan. Om te garanderen dat
de werkgroepen organisatorisch goed functioneren zal met elke
portefeuillehouder een evaluatiegesprek worden gevoerd waarin ook de
plannen van de werkgroep worden uitgelicht.
Politiek-inhoudelijke (PI) momenten dragen ook bij aan de interne discussie
en daarmee aan de ontwikkeling van leden en onze visie. Om de inhoud
met gezelligheid te combineren zal naast een PI-dag ook weer een PIweekend worden georganiseerd.
Externe Zichtbaarheid
Het LB streeft naar grote zichtbaarheid van de JD in het politiek en
maatschappelijk debat. Op die manier kunnen we een zo groot mogelijke
impact hebben met onze visie. Waar mogelijk zullen we samenwerking
zoeken met andere PJO’s, maatschappelijke organisaties en D66 om de
aandacht op onze standpunten te vestigen. We zullen in het bijzonder de
werkgroepen betrekken bij het uitzetten van de politieke lijn.
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De standpuntenlijst zal worden geüpdatet en daarna worden bijgehouden.
Zo wordt onze politieke visie per thema duidelijk en inzichtelijk voor
geïnteresseerden, leden en externen. Samen met leden en betrokkenen
willen we ook nog verder kijken hoe we de zichtbaarheid van onze visie
verder kunnen vergroten
GR2018
Een van de hoogtepunten van komend bestuursjaar zijn de
gemeenteraadsverkiezingen (#GR18). Wij vinden het belangrijk dat de JD,
onze idealen en jongeren in het algemeen hierbij zo goed mogelijk op de
kaart worden gezet. Het LB wil Jonge Democraten aanmoedigen die
overwegen zich te kandideren voor een politiek vertegenwoordigende
functie. Hoewel vertegenwoordigers met een JD-achtergrond zonder last en
ruggespraak worden verkozen en de lijn van D66 of een lokale partij dienen
te volgen, nemen zij hun waardevolle JD-bagage mee in de uitvoering van
hun functie. Het LB kan daarom in overleg met de betrokken afdeling
besluiten individuele kandidaten met een JD-achtergrond te steunen. Deze
steun kan bijvoorbeeld bestaan uit het helpen vormen van een unieke visie,
samenstellen van een campagneteam, aanbieden van diverse trainingen en
verkrijgen van promotiemateriaal.
De campagneleider zal naar aanloop van en tijdens de campagnetijd de
landelijke lijn coördineren en een landelijk campagneteam aansturen. De
autonomie van de afdelingen staat hierbij hoog in het vaandel. Door goede
ondersteuning aan en communicatie met de afdelingen zetten we in op een
succesvolle campagne waarin de afdelingen goed in hun kracht worden
gezet en de JD zowel in de media als in het maatschappelijke debat goed
zichtbaar is. Ook kunnen afdelingen op kortere termijn subsidie aanvragen
om spontane acties te ontplooien tijdens de campagne.
Relatie met D66
D66 zien wij vooral als een partner om onze visie om te zetten in beleid.
Daarom willen we investeren in een nauwe samenwerking om de invloed
van onze standpunten te vergroten. Als onafhankelijke jongerenorganisatie
blijven we echter uiterst kritisch de koers van onze moederpartij volgen.
We zullen niet aarzelen intern en extern stelling te nemen wanneer D66 te
ver afdrijft van onze kernwaarden. Overigens is Alexander Pechtold een
brood.
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Internationaal
De JD is misschien wel de meest internationaal georiënteerde PJO ter
wereld. JD’ers dragen bij aan de ontwikkeling van het progressief-liberale
gedachtegoed over de hele wereld en halen veel kennis terug naar
Nederland. Een sterke en intern zichtbare internationale vleugel is daarom
in het belang van de hele vereniging.
Internationale teams
Onze internationale teams bezitten veel kennis en organisatorische
slagkracht. Zij stellen zelf hun agenda op en het LB zal hen ondersteunen
waar nodig. Zij krijgen de ruimte om met hun taken door te gaan.
Terugkoppelingen van twinnings en internationale teams in de vorm van
een activiteit hebben een grote meerwaarde voor de gehele vereniging.
Deze vorm van terugkoppeling zal dan ook de voorkeur genieten.
Internationale koepelorganisaties
De JD is lid van twee koepelorganisaties, IFLRY en LYMEC. Hun halfjaarlijkse
congressen worden bezocht door JD-delegaties. Om voor diversiteit en
laagdrempeligheid te zorgen zal het LB de uitnodigingen ook doorsturen
naar de afdelingen, zodat zij zelf promotie kunnen maken voor deze
evenementen. Ook zal het LB de afdelingen bezoeken om leden te
enthousiasmeren. Onze input voor deze congressen zullen wij samen met
de landelijke werkgroepen vaststellen, zodat zij ook betrokken raken bij hun
beleidsterrein op het Europese of internationale niveau.
Internationale activiteiten
Bij een internationaal georiënteerde vereniging als de JD horen ook
internationale activiteiten, niet alleen in het (verre) buitenland, maar ook
in eigen land en onze directe buurlanden. Zo wil dit LB de zevende editie
van BeNeLiberales organiseren, een bijeenkomst van liberalen uit de gehele
Benelux. Ook gaan we naar Straatsburg om de Europese instellingen te
bezoeken. Tevens zetten wij erop in om leden van onze zusterorganisaties
naar Nederland te halen, zoals naar onze congressen, maar ook een
internationaal zomerkamp.
Om JD’ers nog laagdrempeliger met het internationale aspect van de
vereniging in aanraking te laten komen is het van belang dat we
grensoverschrijdend samenwerken. Afdelingen worden aangemoedigd en
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gefaciliteerd om binnen de grensregio aan de slag te gaan met regionale
politieke thema’s en uitwisselingen.
Ledenontwikkeling
Scholing
Onze vereniging kent veel mogelijkheden op het gebied van scholing, zoals
bijvoorbeeld de landelijke academiedag. Verder zijn er verschillende
trainingen te volgen dankzij onze enthousiaste trainers. Samen met de
trainers gaat het LB kijken of het aanbod van trainingen nog voldoende
aansluit bij de behoefte van de vereniging. Daarnaast zal ook gekeken
worden naar de ontwikkelmogelijkheden voor de trainers zelf. Het
doorgeven van kennis en continueren van kwaliteit staan hierbij centraal.
Het coachingstraject zal komend jaar verder gestalte gegeven worden
binnen de vereniging. Er zal geïnvesteerd worden in bekendheid van de
coaches en de mogelijkheden van het coachingstraject. Samen met de
coaches zal ook gewerkt worden aan een evaluatie van het traject.
Onderwijspakket
Om jongeren meer bij de politiek te betrekken, is er door een aantal
Politieke Jongerenorganisaties een scholenpakket samengesteld. Het LB
gaat komend jaar inzetten op het promoten van het lespakket en het
verzorgen van de lessen op scholen. Samen met afdelingen zal een planning
en strategische afweging gemaakt worden op welke scholen ingezet zal
worden.
MBO
Het LB gaat de uitdaging aan om meer jongeren van verschillende
opleidingsniveaus kennis te laten maken met de Jonge Democraten en ze
enthousiasmeren om lid te worden. Een groep die structureel
ondervertegenwoordigd is binnen de vereniging zijn jongeren met een MBO
achtergrond. Door een extra focus op deze doelgroep verwachten wij meer
jongeren aan te spreken. Daarnaast wil het LB inzetten op het delen van
kennis over het bereiken van deze doelgroep.
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BEGROTING 2018

MET TOELICHTING

Een nieuw jaar, een nieuwe begroting. Er komen weer grote verkiezingen aan, ditmaal de lokale. Uiteraard worden
daarvoor apart kosten begroot. Verder groeien we als vereniging, onder andere terug te zien op de congressen.
Logischerwijs moeten er hierdoor grotere budgetten beschikbaar worden gesteld voor landelijke en lokale
activiteiten. Aan de inkomstenkant is ook goed nieuws, door de grote verkiezingswinst van D66 kunnen we een
hogere afdracht verwachten. Per categorie zal de begroting besproken worden en de belangrijkste wijzigingen
toegelicht.
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Begroting 2016
Huisvesting-, kantoor- en administratiekosten
1

Realisatie 2016

€

90,200.00 €

96,784.00

Begroting 2017
€

78,700.00

Laatste verwachting 2017
€

81,150.00

Begroting 2018
€

78,600.00

Doorbel a s te kos ten D66

1a

Huisvesting

€

27,200.00

€

35,058.00 €

27,000.00 €

28,000.00 €

27,000.00

1b

Administratie- en Personeelskosten

€

23,000.00

€

24,100.00 €

24,100.00 €

24,900.00 €

24,900.00

2

Portokos ten

€

1,750.00 €

3

Abonnementen en documentatie

€

-

4

Accountants kos ten

€

6,000.00 €

9,075.00

€

8,000.00

€

5

Ba nkkos ten

€

1,750.00 €

1,719.00

€

1,750.00

6

ICT

€

13,000.00 €

5,616.00

€

8

Verzekeri ngs premi e

€

-

€

596.00

9

Overi ge Ka ntoorkos ten

€

17,500.00 €

15,902.00

9a

Archi ef NPP

€

-

•
•
•
•
•
•

€

1,927.00

€

€

2,500.00

€

500.00

9,000.00

€

9,000.00

€

2,750.00

€

2,500.00

6,000.00

€

7,000.00

€

4,000.00

€

1,500.00

€

1,250.00

€

1,200.00

€

3,500.00

€

4,000.00

€

4,000.00

€

6,000.00

€

3,000.00

€

3,000.00

2,791.00 €

€

-

850.00

€

-

€

1,250.00
-

Post 1a en post 1b: bestaan uit vaste kosten uit contract.
Post 2: bevat een uitgavenpost (€1900) voor verzending kerstkaarten.
Post 3: aparte vermelding van deze post, is uit post 9 gehaald.
Post 5: is naar beneden bijgesteld naar aanleiding van realisaties.
Post 6: in 2018 worden er geen grote eenmalige uitgaven aan ICT verwacht.
Post 9a: het project Archief NPP wordt naar verwachting voor de helft in 2017 afgerond, de andere helft in
2018.
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Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Bestuurskosten

€

18,250.00 €

26,308.00

€

22,500.00

€

31,000.00

€

49,250.00

10

Rei s kos ten La ndel i jk Bes tuur

€

8,000.00 €

14,098.00

€

12,000.00

€

11,500.00

€

10,000.00

11

Rei s kos ten a fdel i ngen & l a ndel i jk ka der

€

6,000.00 €

8,216.00

€

7,000.00

€

6,500.00

€

8,000.00

12

Va ca ti egel d

€

-

€

10,000.00

€

30,000.00

12a

(Onkos tenvergoedi ng) Bes tuurs tel efoon

€

3,000.00 €

2,689.00

€

13

Huur verga derrui mte LB

€

250.00 €

332.00

€

14

Beda nkjes LB, D66, l a ndel i jk ka der & a fdel i ngen

€

1,000.00 €

973.00

€

15

Ja a rl i jks e reüni s tenbi jeenkoms t

€

-

-

€

•

•
•

€

€

-

€

2,250.00

€

250.00 €
1,000.00
-

€
€

1,750.00 €

-

-

-

1,250.00
-

€
€
€

1,250.00
-

Post 10: deze uitgave is geschat op basis van de goedkoopste reisvergoeding om de reizen gemaakt voor
de vereniging te dekken. Op basis van de samenstelling en verwachte reizen door het nieuwe LB zal dit
gaan om 6 dal-vrij abonnementen (€7200), een opslag voor noodzakelijk vervoer van materialen met een
auto en incidentele reiskosten buiten abonnement.
Post 11: meer landelijke activiteiten, een nieuw en duidelijker declaratieregelement en meer bekendheid
met declaratiemogelijkheden van reiskosten leiden tot een hogere verwachte uitgaven van post 11.
Post 12: in lijn met de hervorming van het Landelijk Bestuur is er ook vacatiegeld vrijgemaakt voor de
begroting van 2018.
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Begroting 2016

•
•

•

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Internationaal

€

19,000.00 €

37,424.00

€

35,000.00

€

18,500.00

€

41,500.00

16

Li dma a ts cha p LYMEC & IFLRY

€

3,000.00 €

3,043.00

€

3,000.00

€

3,000.00

€

3,000.00

17

Congres s en LYMEC & IFLRY

€

4,500.00 €

2,465.00

€

4,500.00

€

4,500.00

€

4,500.00

18

Excurs i e Europa rl ement

€

4,000.00 €

€

5,000.00

€

5,000.00

€

5,000.00

19

Projecten Interna ti ona a l

€

7,500.00 €

€

5,000.00

€

6,000.00

€

1,500.00

19a

Bes tuurs l i d Interna ti ona a l

€

-

€

20

Euro-Ara b Semi na r

€

-

€

20a

Interna ti ona l e Summer School

€

-

€

15,351.00
16,565.00
-

€

-

€

-

€

4,000.00

€

17,500.00 €

-

€

18,000.00

€

-

-

€

5,500.00

€

Post 18 en post 20: deze posten worden bijna geheel gedekt door subsidie.
Post 19 en post 19a: hier is in het kader van transparantie een splitsing gemaakt. Post 19a bevat het
budget van het bestuurslid internationaal om reizen die ten gunste van de vereniging worden gemaakt te
betalen. Post 19 bevat het budget van eventuele reisgenoten van het bestuurslid internationaal. Deze
budgetten zijn geschat op basis van voorgaande jaren en de toevoeging van nieuwe zusterorganisaties.
Post 20a: dit is een nieuw initiatief van het LB. In het beleidsplan is meer informatie over deze activiteit te
vinden.
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Begroting 2016

21

•
•
•

•
•

Realisatie 2016

Landelijke bijeenkomsten

€

93,400.00 €

Congres s en

€

-

89,736.00

€

-

Begroting 2017
€
€

92,250.00

Laatste verwachting 2017
€

84,438.00

Begroting 2018
€

94,800.00

-

21a

Wintercongres

€

24,000.00

€

30,737.00 €

24,000.00 €

26,438.00 €

26,000.00

21b

Zomercongres

€

26,000.00

€

24,993.00 €

26,000.00 €

27,000.00 €

28,000.00

21c

Septembercongres

€

5,000.00

€

4,918.00 €

6,000.00 €

6,000.00 €

5,500.00

€

-

€

-

€

-

5,107.00 €

-

€

-

21d

Extra ALV

€

-

22

Introductie ni euwe l eden

€

6,750.00 €

23

Pol i tiek Inhoudel i jk

€

23a

Pol i tiek Inhoudel i jk Weekend

€

23b

Vereni gi ngs weekend

€

-

24

Dra nkomzet l a ndel i jke bi jeenkoms ten

25

Overi ge kos ten l a ndel i jke bi jeenkoms ten

-

-

€

6,300.00
10,500.00

€

-

€

-

€

€

7,105.00

€

-

€

-

€

€

2,605.00

€

2,000.00

€

2,000.00

€

2,500.00

€

15,000.00 €

9,336.00

€

16,000.00

€

12,000.00

€

14,000.00

€

10,650.00 €

4,935.00

€

18,250.00

€

5,000.00

€

2,000.00

6,000.00

€

6,000.00

€

-

Post 21a en post 21b: de congressen zijn groter dan ooit. Gebleken uit de afgelopen congressen is het niet
meer dan logisch dat het budget verhoogt wordt voor het winter- en zomercongres.
Post 21c: het septembercongres kan blijkens realisaties van de afgelopen congressen wel door met een
soortgelijk budget.
Post 22 tot en met post 25: over de jaren heen zijn de landelijke bijeenkomsten op verschillende wijzen
begroot. Voor de duidelijkheid van de begroting van 2018 zal per post afgegaan worden welke
bijeenkomsten hieronder vallen.
Post 22: hieronder vallen een intro-weekend en een intro-dag.
Post 23: hieronder vallen een PI-Weekend en een PI-dag. Verder vallen onder deze post debat dagen, het
PJO parlement, masterclasses en een Model United Nations.
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Post 24: de drankomzet viel iets tegen afgelopen jaar. Wel is er iets meer begroot dan de laatste
verwachting omdat er meer activiteiten worden begroot.
Post 25: deze post heeft nog geen specifieke bestemming. Deze ruimte is ingebouwd omdat de rest van de
activiteiten duidelijk zijn inbegroot. Deze ruimte is voor een eventuele nog nader te bepalen landelijke
bijeenkomst.
Post 26: naar boven bijgesteld door realisaties 2017 en een groter kader.

•

•

Begroting 2016

•
•
•

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Scholing en Vorming

€

19,000.00 €

18,208.00

€

23,000.00

€

25,000.00

€

28,000.00

26

Ka derbi jeenkoms ten

€

14,000.00 €

11,324.00

€

15,500.00

€

17,500.00

€

17,500.00

27

Bes tuurs tra i ni ngen La ndel i jk

€

4,000.00 €

5,387.00

€

4,500.00

€

5,500.00

€

6,000.00

28

Tra i ni ngs bi jeenkoms ten

€

1,000.00 €

1,497.00

€

3,000.00

€

2,000.00

€

3,000.00

28a

Aca demi eda g

€

-

€

1,500.00

€

-

€

-

€

-

Post 27: hieronder vallen vaste kosten uit contract met een externe trainer, bestuursweekend en andere
trainingen (bijvoorbeeld de BHV cursus).
Post 28: hieronder vallen vaste kosten uit contract met een externe trainer en andere kosten gemaakt door
trainingen die door externen worden gegeven.
Post 28a: deze post is in 2017 voor het eerst georganiseerd. Voor deze begroting is de academiedag
verplaatst naar Scholing en Vorming.
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Begroting 2016
29

•

Ledenblad DEMO

€

Realisatie 2016

22,000.00 €

•
•

€

22,000.00

Laatste verwachting 2017
€

4,000.00

Begroting 2018
€

11,000.00

Post 29: deze begroting gaat uit van een DEMO die twee keer per jaar op papier wordt opgeleverd en twee
keer per jaar digitaal. De kosten van de DEMO zitten voornamelijk in druk- en verspreidingskosten. Er
zullen op deze begroting amendementen worden ingediend met opties voor nog andere hervormingen van
de DEMO.
Begroting 2016

•

10,538.00

Begroting 2017

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Promotie

€

14,000.00 €

18,032.00

€

32,500.00

€

25,050.00

€

24,500.00

30

Promoti ema teri a a l

€

10,000.00 €

9,884.00

€

7,500.00

€

8,000.00

€

7,000.00

31

Acti es

€

971.00

€

2,000.00

€

1,750.00

€

2,000.00

32

Ca mpa gne verki ezi ngen

€

-

€

1,989.00

€

20,000.00

€

13,500.00

€

12,500.00

33

Overi ge kos ten Promoti e

€

4,000.00 €

5,188.00

€

3,000.00

€

1,800.00

€

3,000.00

Post 30: deze post betreft de algemene promotiematerialen die worden aangeschaft buiten de verkiezingen
om. Hieronder valt dus voornamelijk de materialen voor het zomeroffensief. Ook vallen andere kosten van
het zomeroffensief hieronder.
Post 31: dit budget wordt beschikbaar gesteld voor acties die spontaan rondom de campagne worden
georganiseerd.
Post 32: deze post wordt gefinancieerd door de verkiezingsreserve. Omdat de lokale verkiezingen relatief
grote verkiezingen zijn wordt er 12500 onttrokken om de promotiematerialen en de overige
projectsubsidies rondom de campagne te betalen. Dit bedrag is geschat op basis van de vorige
verkiezingen.
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Post 34: in verband met de groei van de activiteit bij veel afdelingen wordt de standaardafdracht 1500 euro
Begroting 2016

•

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Afdelingen

€

43,500.00 €

43,694.00

€

47,000.00

€

48,000.00

€

51,000.00

34

Sta nda a rda fdra cht a fdel i ngen

€

30,000.00 €

29,680.00

€

31,500.00

€

31,500.00

€

33,000.00

35

Projects ubs i di es

€

13,500.00 €

14,014.00

€

7,500.00

€

8,500.00

€

10,000.00

36

Afdra cht bes tuurs weekenden

€

8,000.00

€

8,000.00

€

8,000.00

37

Lustrum

€

-

groter.
Post 35: ondanks een lagere verwachte realisatie van projectsubsidies in het afgelopen jaar wordt deze post
weer begroot op 10000 euro. Dit heeft te maken met de focus van het nieuwe LB om meer internationaal te
stimuleren bij de afdelingen.
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Begroting 2016
Opbrengsten uit bedrijfsvoering
38

€

Realisatie 2016

44,000.00 €

57,819.00

Begroting 2017
€

58,250.00

Laatste verwachting 2017
€

42,676.00

Begroting 2018
€

64,150.00

Bi jdra gen Congres s en

39

Bijdragen Wintercongres

€

7,000.00

€

8,245.00 €

6,500.00 €

8,000.00 €

8,000.00

40

Bijdragen Zomercongres

€

7,000.00

€

6,828.00 €

6,500.00 €

7,500.00 €

8,500.00

41

Bijdragen Septembercongres

€

1,500.00

€

1,369.00 €

750.00 €

750.00 €

1,250.00

609.00 €

750.00

€

2,000.00

€

1,500.00

42

Bi jdra gen Introductie

€

1,750.00 €

-

€

43

Bi jdra gen PI-Weekend

€

2,250.00 €

43a

Bi jdra gen a nder Pol i tiek Inhoudel i jk

€

1,750.00

43b

Bi jdra gen Vereni gi ngs weekend

€

1,000.00

43c

Bi jdra ge Interna tiona l e Summers chool

44

Bi jdra gen Excurs i e Europa rl ement

45

Bi jdra gen Interna tiona l e Rei zen

46

Bi jdra gen Lus trum

47

Bi jdra gen Euro-a ra b s emi na r

48

Bi jdra gen overi ge l a ndel i jke bi jeenkoms ten

49

1,119.00

€

1,400.00

4,000.00 €

4,000.00

€

5,000.00

€

1,926.00

€

5,000.00

€

5,165.00

€

2,000.00

€

4,500.00

€

1,000.00

€

14,929.00

€

€

16,000.00

€

3,500.00 €

2,562.00

€

4,500.00

€

2,500.00

€

1,250.00

Muntverkoop

€

16,000.00 €

11,993.00

€

16,000.00

€

16,000.00

€

14,000.00

50

Advertentie-opbrengs ten DEMO

€

-

51

Omzet webs hop

€

1,000.00 €

•

•

€

€

1,000.00

€
€

16,000.00 €

1,000.00

-

€

-

€

€

750.00

€

1,500.00

Post 39 tot en met post 48: gemiddeld genomen is er gekozen voor een lagere eigen bijdrage voor politiek
gerelateerde activiteiten, zoals een PI-weekend, en een hogere eigen bijdrage voor andere activiteiten zoals
het verenigingsweekend.
Post 51: de webshop zal direct beschikbaar worden via de website. Hierdoor wordt een hoger verkeer
verwacht.
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Subsidies en contributies

€

252,000.00 €

52

Contri buti e

€

55,000.00 €

66,193.00

€

65,000.00

€

72,500.00

€

72,500.00

53

Subs i di e l opend boekjaar

€

185,000.00 €

190,810.00

€

190,800.00

€

218,800.00

€

218,800.00

54

Verrekeni ng s ubs i di e vori g boekjaar

€

-1,274.00

55

Bi jdrage D66 aan expl oi tati e

€

8,500.00 €

8,360.00

€

8,500.00

€

8,000.00

€

8,500.00

56

Schenki ngen en gi ften i ncl VJD

€

3,500.00 €

3,034.00

€

3,000.00

€

3,000.00

€

3,000.00

•

267,300.00 €

302,300.00 €

302,800.00

Post 52 en post 53: de contributie is geschat met de meest recente ledenaantallen. De subsidie is gestegen
door de verkiezingswinst van D66.
Begroting 2016

•
•

267,123.00 €

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Financiële baten en lasten

€

3,250.00 €

3,250.00 €

500.00 €

1,100.00 €

1,600.00

57

Rente bank

€

3,250.00 €

1,106.00

500.00

1,100.00

€

1,000.00

58

Rente opbrengs ten en kos ten (RC D66)

€

1,229.00

€

600.00

€

€

Post 57: hier wordt een stijging verwacht door een hogere rentestand en een groter vermogen.
Post 58: jaarlijks zit er een vertraging in de af te dragen subsidie door D66, hierover is rente verschuldigd
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Begroting 2016

•

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Totaal uitgaven

€

319,350.00 €

340,724.00

€

352,950.00

€

317,138.00

€

378,650.00

Totaal inkomsten

€

299,250.00 €

328,192.00

€

326,050.00

€

346,076.00

€

368,550.00

Inkomsten - uitgaven exclusief ontrekkingen

€

-20,100.00 €

-12,532.00 €

28,938.00 €

-10,100.00

-26,900.00 €

Algemeen: de begroting van 2018 laat wederom een hogere uitgavenkant dan inkomstenkant zien. Dit
heeft voornamelijk te maken met de extra uitgaven die beschikbaar worden gemaakt voor de lokale
verkiezingen (€12500). De laatste verwachting van de begroting van 2017 laat zien dat er sprake is van
grote meevallers. Dit is met name het gevolg van het lager uitvallen van uitgavenposten en de grote
verkiezingswinst van D66. Dit biedt te mogelijkheid om een aanvulling van het verkiezingsfonds mogelijk te
maken aan het einde van 2017 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
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Begroting 2016

Realisatie 2016

Begroting 2017

Laatste verwachting 2017

Begroting 2018

Ontrekkingen reserves
59

Afromi ng Afdel i ngen

€

2,000.00

€

4,000.00

€

4,000.00

60

Verki ezi ngs fonds

€

12,500.00

€

20,000.00

€

12,500.00

61

Lus trumfonds

62

Weers tands vermogen

63

Al gemene res erve

€

2,650.00

€

12,500.00

€

4,000.00

€

4,000.00

€

2,400.00

€

20,100.00 €

12,532.00

Donaties reserves
64

Verki ezi ngs fonds

€

2,500.00 €

2,500.00

65

Lus trumfonds

€

4,000.00 €

4,000.00

66

Weers tands vermogen

€

-

€

-

67

Al gemene res erve

€

-

€

-

•
•

€
€

4,000.00
-

€
€

37,500.00

Post 59: de afroming is geschat op basis van een stijging van de afgelopen jaren.
Post 67: deze begroting levert per saldo een donatie aan de algemene reserve van 2400 euro op.
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Realisatie 2016

Begroting 2018

Balans

€

-

€

-

€

-

68

Vorderi ngen D66

€

55,309.00 €

-

€

-

69

Vorderi ngen Mi n. BZK

€

38,162.00 €

-

€

-

70

Overi ge vorderi ngen en overl opende a ctiva

€

16,068.00 €

-

€

-

71

Li qui de mi ddel en

€

222,961.00

€

349,334.00

€

343,234.00

Totaal activa

€

332,500.00

€

349,334.00

€

343,234.00

€

•

Laatste verwachting 2017

-

€

-

72

Al gemene res erve

€

223,396.00

€

259,834.00

€

262,234.00

73

Weers tands vermogen

€

60,000.00

€

60,000.00

€

60,000.00

74

Verki ezi ngs fonds

€

20,000.00

€

12,500.00 €

75

Lus trumfonds

€

13,000.00

€

17,000.00

76

Credi teuren

€

6,389.00 €

-

€

-

77

Overi ge s chul den en overl opende pa s s i va

€

9,715.00 €

-

€

-

Totaal passiva

€

332,500.00

€

349,334.00

€

€

21,000.00

343,234.00

Algemeen: in verband met de overzichtelijkheid wordt alleen de laatste gerealiseerde balans van 2016, de
laatst verwachte balans van 2017 en de begrote balans van 2018 getoond.
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Bijlage I: Uitgaven
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Begroting 2016
Opbrengsten uit bedrijfsvoering
38

Realisatie 2016

€

44,000.00

€

57,819.00

Begroting 2017
€

58,250.00

Laatste verwachting 2017
€

42,676.00

Begroting 2018
€

64,150.00

Bi jdra gen Congres s en

39

Bijdragen Wintercongres

€

7,000.00

€

8,245.00 €

6,500.00 €

8,000.00 €

8,000.00

40

Bijdragen Zomercongres

€

7,000.00

€

6,828.00 €

6,500.00 €

7,500.00 €

8,500.00

Bijdragen Septembercongres

1,369.00 €

750.00 €

750.00 €

1,250.00

750.00

€

2,000.00

€

1,500.00

41

€

1,500.00

€

42

Bi jdra gen Introducti e

€

1,750.00

€

609.00

43

Bi jdra gen PI-Weekend

€

2,250.00

€

1,119.00

43a

Bi jdra gen a nder Pol i ti ek Inhoudel i jk

€

1,750.00

43b

Bi jdra gen Vereni gi ngs weekend

€

1,000.00

43c

Bi jdra ge Interna ti ona l e Summers chool

€

1,400.00

44

Bi jdra gen Excurs i e Europa rl ement

45

Bi jdra gen Interna ti ona l e Rei zen

46

Bi jdra gen Lus trum

47

Bi jdra gen Euro-a ra b s emi na r

48

Bi jdra gen overi ge l a ndel i jke bi jeenkoms ten

49
50
51

€

4,000.00

€

€

€

4,000.00

€

5,000.00

€

1,926.00

€

5,000.00

€

5,165.00

€

2,000.00

€

4,500.00

€

1,000.00

€

14,929.00

€

16,000.00

€

€

16,000.00

€

2,562.00

€

4,500.00

€

2,500.00

€

1,250.00

€

11,993.00

€

16,000.00

€

16,000.00

€

14,000.00

€

3,500.00

Muntverkoop

€

16,000.00

Advertenti e-opbrengs ten DEMO

€

Omzet webs hop

€

1,000.00

€

1,000.00

€

Subsidies en contributies

€

252,000.00

€

267,123.00

€

52

Contri buti e

€

55,000.00

€

66,193.00

53

Subs i di e l opend boekja a r

€

185,000.00

€

190,810.00

54

Verrekeni ng s ubs i di e vori g boekja a r

€

-1,274.00

55

Bi jdra ge D66 a a n expl oi ta ti e

€

8,500.00

€

56

Schenki ngen en gi ften i ncl VJD

€

3,500.00

€

-

-

€

-

€

-

-

€

-

€

1,000.00

€

750.00

€

1,500.00

-

267,300.00

€

302,300.00

€

302,800.00

€

65,000.00

€

72,500.00

€

72,500.00

€

190,800.00

€

218,800.00

€

218,800.00

8,360.00

€

8,500.00

€

8,000.00

€

8,500.00

3,034.00

€

3,000.00

€

3,000.00

€

3,000.00

Financiële baten en lasten

€

3,250.00

€

3,250.00

€

500.00

€

1,100.00

€

1,600.00

57

Rente ba nk

€

3,250.00

€

1,106.00

€

500.00

€

1,100.00

€

1,000.00

58

Rente opbrengs ten en kos ten (RC D66)

€

1,229.00

€

600.00

€

328,192.00

€

368,550.00

Totaal inkomsten

€

299,250.00

€

40

326,050.00

€

346,076.00
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Bijlage II: Inkomsten
Opbrengsten uit bedrijfsvoering
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Begroting 2016

Realisatie 2016

€

44,000.00

€

57,819.00

Begroting 2017
€

58,250.00

Laatste verwachting 2017
€

42,676.00

Begroting 2018
€

64,150.00

Bi jdra gen Congres s en

39

Bijdragen Wintercongres

€

7,000.00

€

8,245.00 €

6,500.00 €

8,000.00 €

8,000.00

40

Bijdragen Zomercongres

€

7,000.00

€

6,828.00 €

6,500.00 €

7,500.00 €

8,500.00

Bijdragen Septembercongres

1,369.00 €

750.00 €

750.00 €

1,250.00

750.00

€

2,000.00

€

1,500.00

41

€

1,500.00

€

42

Bi jdra gen Introducti e

€

1,750.00

€

609.00

43

Bi jdra gen PI-Weekend

€

2,250.00

€

1,119.00

43a

Bi jdra gen a nder Pol i ti ek Inhoudel i jk

€

1,750.00

43b

Bi jdra gen Vereni gi ngs weekend

€

1,000.00

43c

Bi jdra ge Interna ti ona l e Summers chool

€

1,400.00

44

Bi jdra gen Excurs i e Europa rl ement

45

Bi jdra gen Interna ti ona l e Rei zen

46

Bi jdra gen Lus trum

47

Bi jdra gen Euro-a ra b s emi na r

48

Bi jdra gen overi ge l a ndel i jke bi jeenkoms ten

49
50
51

€

4,000.00

€

€

€

4,000.00

€

5,000.00

€

1,926.00

€

5,000.00

€

5,165.00

€

2,000.00

€

4,500.00

€

1,000.00

€

14,929.00

€

16,000.00

€

€

16,000.00

€

2,562.00

€

4,500.00

€

2,500.00

€

1,250.00

€

11,993.00

€

16,000.00

€

16,000.00

€

14,000.00

€

3,500.00

Muntverkoop

€

16,000.00

Advertenti e-opbrengs ten DEMO

€

Omzet webs hop

€

1,000.00

€

1,000.00

€

Subsidies en contributies

€

252,000.00

€

267,123.00

€

52

Contri buti e

€

55,000.00

€

66,193.00

53

Subs i di e l opend boekja a r

€

185,000.00

€

190,810.00

54

Verrekeni ng s ubs i di e vori g boekja a r

€

-1,274.00

55

Bi jdra ge D66 a a n expl oi ta ti e

€

8,500.00

€

56

Schenki ngen en gi ften i ncl VJD

€

3,500.00

€

-

-

€

-

€

-

-

€

-

€

1,000.00

€

750.00

€

1,500.00

-

267,300.00

€

302,300.00

€

302,800.00

€

65,000.00

€

72,500.00

€

72,500.00

€

190,800.00

€

218,800.00

€

218,800.00

8,360.00

€

8,500.00

€

8,000.00

€

8,500.00

3,034.00

€

3,000.00

€

3,000.00

€

3,000.00

Financiële baten en lasten

€

3,250.00

€

3,250.00

€

500.00

€

1,100.00

€

1,600.00

57

Rente ba nk

€

3,250.00

€

1,106.00

€

500.00

€

1,100.00

€

1,000.00

58

Rente opbrengs ten en kos ten (RC D66)

€

1,229.00

€

600.00

€

328,192.00

€

368,550.00

Totaal inkomsten

€

299,250.00
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326,050.00

€

346,076.00
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AMENDEMENTEN OP DE BEGROTING

AMBEG01

Hervorming DEMO I

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Kevin Brongers, Pauline Gerth van
Wijk

Woordvoerder:

Bram van Wickeren

Betreft:

Ledenblad DEMO

Schrap:

Schrap:
€ 5000 van post 29 (Ledenblad DEMO)
Voeg toe:
€ 5000 aan post 67 (Algemene Reserve)

Toelichting:

De ongewijzigde begroting gaat uit van een DEMO met
twee keer een papieren oplage en twee keer een digitale
oplage. Dit amendement digitaliseert de DEMO verder tot
maximaal één papieren oplage per jaar.

AMBEG02

Hervorming DEMO II

Indieners:

[Landelijk Bestuur] Kevin Brongers, Pauline Gerth van
Wijk

Woordvoerder:

Bram van Wickeren

Betreft:

Ledenblad DEMO

Schrap:

Schrap:
€ 10000 van post 29 (Ledenblad DEMO)
Voeg toe:
€ 10000 aan post 67 (Algemene Reserve)

Toelichting:

De ongewijzigde begroting gaat uit van een DEMO met
twee keer een papieren oplage en twee keer een digitale
oplage. Dit amendement brengt een volledige digitale
revolutie bij de DEMO en laat de gratis papieren versie
verdwijnen.
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ORGANISATORISCHE MOTIES
ORG01

Was het LB maar meer zoals Danny

Indieners:

Peet Wijnen, Rutger Broer, Michiel Ruland, Esther van
Egmond, Christiaan Wever, Okkie Apeldoorn, Belle van de
Kerke, Foris Ephraim, Ruben Kuijper

Woordvoerder: Ruben Kuijper
Constaterende Er weinig LB’ers aanwezig waren op de jaarlijkse JDdat
Duathlon
De JD-Duathlon een van de leukste activiteiten van het jaar
is
De JD relatief weinig sportieve activiteiten organiseert
Overwegende
dat

Sport een belangrijke plek inneemt in de Nederlandse
samenleving
Sport binnen de Jonge Democraten een (politiek)
ondergeschoven kindje is
Sport een preventieve werking heeft op toekomstige
gezondheidsproblemen
Het belangrijk is dat onze LB’ers ondanks hun drukke fulltime functie fysiek gezond blijven
Zelfs op een OV-fiets de JD-Duathlon uit te rijden (of te
winnen) is

Spreekt uit dat Het landelijk bestuur aanwezig dient te zijn bij de jaarlijkse
JD-Duathlon welke wordt georganiseerd door de
werkgroep sport
Toelichting:

In de voorgaande edities van de JD-Duathlon is gebleken
dat er een verbroederende (of verzusterende, zo u wilt)
werking uit gaat van dit evenement.
De JD-Duathlon is naast een gezond ook een
laagdrempelige manier voor LB’ers om leden te leren
kennen bij dit eerste landelijke evenement na het
zomercongres. Deelnemers reizen van heinde (Limburg) en
verre (Friesland) af naar Scheveningen.
Daarnaast blijkt uit statistische analyse dat het een
evenement is dat relatief veel niet-leden trekt, welke dan

43

Septembercongres der Jonge Democraten
ALV 78 te Utrecht 2017

weer een uitgelezen moment is voor LB’ers om te
voorkomen dat zij zich in een PJO-bubbel terugtrekken.

ORG02

Wat doen jullie met mijn gegevens?

Indieners:

Martin van Montfort, Ramon Janssen, Remco Trijsburg,
Rob Welling, Tjoek Korenromp

Woordvoerder: Martin van Montfort
Constaterende Op 25 mei 2018 nieuwe (zeer strenge) Europese
dat
wetgeving ingaat rondom privacy.
Deze wetgeving ook impact heeft op de Jonge
Democraten.
Een groot deel van de persoonsgegevensverwerkingen
zijn uitbesteed aan D66.
Overwegende
dat

Zowel de JD als D66 nog niet klaar zijn voor de nieuwe
privacywetgeving.
De JD privacy altijd hoog in het vaandel heeft staan.
Eventuele negatieve publiciteit op dit thema enorm
schadelijk is voor de reputatie van de JD en D66.

Spreekt uit dat Het Landelijk Bestuur er zorg voor draagt dat de JD zo
snel mogelijk, maar uiterlijk 24 mei 2018, voldoet aan
de nieuwe privacywetgeving.
Het Landelijk Bestuur met D66 in gesprek gaat over de
privacy maatregelen bij de gegevensverwerkingen die zij
namens de JD uitvoeren in het kader van leden- en
financiële administratie.
Het Landelijk Bestuur de mogelijkheden verkent voor het
aanstellen
van
een
“Functionaris
Gegevensbescherming”, bij voorkeur gezamenlijk met
D66.
Toelichting:

Op 25 mei 2018 treedt nieuwe privacywetgeving in
werking. Deze wetgeving is veel strenger dan bestaande
wetgeving over het bijhouden en verwerken van
persoonsgegevens.
Voor
bepaalde
bijzondere
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persoonsgegevens, waaronder politieke voorkeur, zijn
ook aanvullende maatregelen nodig. Ook mogen
gegevens niet onbeperkt worden bewaard. Overtreding
van de wetgeving kan leiden tot enorme boetes.
Een
“Functionaris
Gegevensbescherming”
is
verantwoordelijk voor de (interne) controle op de
naleving van de privacywetgeving. Voor een aantal
organisaties is deze wettelijk verplicht. Voor politieke
organisaties lijkt deze verplichting niet te bestaan, al is
het wel verplicht voor organisaties die hoofdzakelijk
“bijzondere persoonsgegevens” verwerken. Aangezien
een lidmaatschap van een politieke organisatie als
“bijzonder persoonsgegeven” wordt gezien, kan
beargumenteerd
worden
dat
bijna
alle
persoonsgegevens die de JD beheert “bijzonder” zijn en
daarmee wel een verplichting ontstaat op een
“Functionaris Gegevensbescherming” te hebben.
ORG03

Online archief is gratis en lief

Indieners:

Charley van Enckevort, Malu Pasman, Ingrid Weerts,
Mitchel Eijkemans, Jasper van den Hof, Bob Goessen,
Mark de Groot, Jelle Dobbelaar, Jitske Steigenga, Ruben
Kuijper, Belle van de Kerke

Woordvoerder: Charley van Enckevort
Constaterende Congresboeken nu na afloop van het congres van ‘de
dat
voorkant’ van de JD (congres) website worden gehaald.
Overwegende
dat

Congresboeken ook na afloop van een congres een
belangrijk naslagwerk blijven, aangezien notulen niet op
zichzelf genoeg informatievoorzienend zijn.
De wolk niet voor iedereen vrij toegankelijk is.
De privacy in een eerder stadium al weg valt, aangezien
de congresboeken al online hebben gestaan.

Spreekt uit dat Congresboeken minimaal 2 jaar na afloop van het
congres op een toegankelijke plek op de website van de
Jonge Democraten gepubliceerd blijven.
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Toelichting:

Het is nu niet makkelijk na te zoeken wat er in het
verleden ingediend is. Sommige congresboeken zijn wel
via google vindbaar, maar niet via een normale weg op
de website.

ORG04

Power to the people

Indieners:

Mitchel Eijkemans, Jasper van den Hof, Wouter van
Erkel, Casper de Jong, Jantine Meister

Woordvoerder: Mitchel Eijkemans
Constaterende Trainers verdeeld zijn in vakgroepen en deze
dat
vakgroepen in theorie aangestuurd worden door
coördinatoren;
Er in de praktijk weinig structureel overleg tussen
trainers plaatsvindt.
Overwegende
dat

Trainers een belangrijk onderdeel zijn van de scholende
pijler van de vereniging;
Het voor individuele trainers lastig kan zijn om contact
en
overlegmomenten
met
andere
trainers
te
onderhouden of in te plannen en er wel behoefte is naar
meer structureel overleg, zowel vanuit het Landelijk
Bestuur als vanuit trainers.
De taken van vakgroepcoördinatoren niet duidelijk zijn
neergezet;
Een
duidelijk
en
serieus
takenpakket
voor
vakgroepcoördinatoren het bestuurslid Organisatie &
Scholing kan ontlasten in haar werkzaamheden.

Spreekt uit dat De
taken
en
verantwoordelijkheden
van
vakgroepcoordinatoren kritisch worden bekeken en waar
nodig worden uitgebreid of aangepast.
Toelichting:

Afgelopen jaar heb ik gemerkt dat de balans tussen
trainers, vakgroepcoordinatoren en het Bestuurslid
Scholing lastig te duiden is. Trainingen worden
vanzelfsprekend gegeven door trainers, en de
eindverantwoordelijkheid ligt bij het bestuurslid, maar
zaken als materiaalontwikkeling en -updates, het delen
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van ervaringen et cetera is wat minder duidelijk. Nu het
Bestuurslid Scholing ook de portefeuille Organisatie erbij
krijgt lijkt het mij een wenselijke situatie de taken en
verantwoordelijkheden van de vakgroepcoordinatoren
nog eens goed te bekijken.
Met dit organimo beoog ik om meer taken dan nu het
geval is neer te leggen bij de vakgroepcoördinatoren
(beheer en ontwikkeling materiaal, maar wellicht ook
deel ontwikkeling trainers binnen je vakgroep, promotie
van trainingsaanbod et cetera), en dus weg te halen bij
het verkozen Bestuurslid Organisatie en Scholing. Dat is
een beleidswijziging ten opzichte van de afgelopen tijd,
en daarover laat ik graag de leden hun zegje doen.
ORG05

Hervorm het PKO

Indieners:

[Politiek Kernoverleg] Paul Bijenhof, Wimer Heemskerk,
Jetske Steenstra, Ingmar Garrah, Ingrid Weerts, Michiel
Lemmers, Nishi Kesharie, Bas ter Brugge, Bas Buise,
Peet Wijnen, Maarten Veld, Sam van Dijck, Guido Laman

Woordvoerder: Paul Bijenhof
Constaterende Menig lid der vereniging gefrustreerd is met het huidige
dat
functioneren van het PKO.
Het PKO deze frustratie erkent en onderschrijft.
Overwegende
dat

Het PKO al enige tijd de hervorming van het PKO als
agendapunt heeft staan.
Daar tot nu toe geen concrete voortgang mee is.

Spreekt uit dat Het PKO en het bestuurslid politiek kritisch de interne
structuur van het PKO evalueren.
Hiervan schriftelijk en mondeling verslag doen aan de
ALV op het wintercongres in 2018
Op dit congres met voorstellen komen om de
bevindingen te verwerken in het HR, indien dit
noodzakelijk is
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ORG06

Je bent een Rund als je met het klimaat stunt!

Indieners:

Ruben van den Bulck, Bas Buise, Jara van den Bogaerde,
Gerwin Beukhof, Bob Vermeent

Woordvoerder: Ruben van den Bulck
Constaterende De productie van vlees veel schade toebrengt aan het
dat
milieu.
Er op de congressen van de Jonge Democraten vlees
wordt gegeten.
Overwegende
dat

Wij als Jonge Democraten voorstander zijn dat belasting
op sterk milieubelastend voedsel moet worden
verhoogd.
Het hypocriet is om geen uitvoering te geven aan ons
gedachtegoed als dat mogelijk is.

Spreekt uit dat Bij congressen van de Jonge Democraten er een
vleestaks wordt geheven en dit geld gestoken wordt in
CO2 compenserende maatregelen.
Toelichting:

Het is makkelijk uit te voeren door op de stempas niet
alleen de lunch opties te printen, maar ook de optie of
er betaald is voor het consumeren van vlees. Plus heb
een beetje vertrouwen in andere JD’ers dat ze geen vlees
eten als ze er niet voor betaald hebben.
Er zijn genoeg projecten die zorgen voor CO2
compensatie
zoals:
https://www.treesforall.nl/projecten/smart-forest/
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WIJZIGINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT
HR01

Al het goede komt in 7 - I

Indieners:

Edwin Kaptein, Jasper van den Hof, Mark de Groot,
Mitchel Eijkemans, Michiel Lemmers, Charley van
Enckevort, Ingrid Weerts, Yvonne van der Meulen

Woordvoerder: Edwin Kaptein
Betreft:

Hoofdstuk II, Artikel 12, lid 2

Schrap:

Het Landelijk Bestuur plaatst de definitieve versie het
congresboek inclusief de congresvoorstellen, de moties
en de kandidaturen uiterlijk vijf dagen voor de Algemene
Ledenvergadering op de internetpagina’s van de Jonge
Democraten.

Vervang door: Het Landelijk Bestuur plaatst de definitieve versie van
het congresboek inclusief de congresvoorstellen, de
moties en de kandidaturen uiterlijk zeven dagen voor de
Algemene Ledenvergadering op de internetpagina’s van
de Jonge Democraten.
Toelichting:

Het werken aan de voorbereiding van het congres en de
congresboeken vergt veel tijd en planwerk. Dan is het
fijn als alle deadlines op elkaar afgestemd zijn.
5 dagen voor aanvang van de ALV kunnen kandidaten
zich nog terugtrekken. Dit zorgt voor erg krappe tijd om
congresboeken te laten drukken. Deze 2 dagen geven
extra tijd om dit te regelen. Bovendien mag van een
kandidaat voor full-time LB wel verwacht worden dat
hij/zij meer dan 5 dagen voor aanvang van de ALV weet
of hij/zij zich anoniem wil terugtrekken.

HR02

Ook SNC en CVZ in het gelid

Indieners:

Edwin Kaptein, Jasper van den Hof, Mark de Groot,
Mitchel Eijkemans, Michiel Lemmers, Martin van
Montfort, Charley van Enckevort, Ingrid Weerts,Yvonne
van der Meulen

Woordvoerder: Edwin Kaptein
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Betreft:

Artikel 13, lid 2

Schrap:

De selectie voor Congresvoorzitters en de Stem- en
Notulencommissie gaat via een sollicitatieprocedure die
uitgevoerd wordt door het Landelijk Bestuur. Sollicitaties
moeten 40 dagen voor aanvang van de ALV binnen zijn
bij het Landelijk Bestuur waarna op zijn laatst 15 dagen
voor aanvang van de ALV tot een voordracht wordt
besloten. De uiteindelijke benoeming geschiedt door de
ALV.

Vervang door: De selectie voor Congresvoorzitters en de Stem- en
Notulencommissie gaat via een sollicitatieprocedure die
uitgevoerd wordt door het Landelijk Bestuur. Sollicitaties
moeten 42 dagen voor aanvang van de ALV binnen zijn
bij het Landelijk Bestuur waarna op zijn laatst 21 dagen
voor aanvang van de ALV tot een voordracht wordt
besloten. De uiteindelijke benoeming geschiedt door de
ALV.
Toelichting:

Het werken aan de voorbereiding van het congres en de
congresboeken vergt veel tijd en planwerk. Dan is het
fijn als alle deadlines op elkaar afgestemd zijn.
De sollicitatie van congresfunctionarissen lopen nu uit de
pas met andere deadlines van indienen en publiceren,
zonder duidelijke reden. Dit aanpassen stroomlijnt het
proces.

HR03

Al het goede komt in 7 - II

Indieners:

Edwin Kaptein, Jasper van den Hof, Mark de Groot,
Mitchel Eijkemans, Michiel Lemmers, Charley van
Enckevort, Ingrid Weerts

Woordvoerder: Edwin Kaptein
Betreft:

Artikel 18, lid 1

Schrap:

De kandidaatstellingstermijn sluit veertien dagen voor
aanvang van de Algemene Ledenvergadering waarop de
bestuursverkiezingen plaatsvinden;
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Vervang door: De kandidaatstellingstermijn sluit eenentwintig dagen
voor aanvang van de Algemene Ledenvergadering
waarop de bestuursverkiezingen plaatsvinden.
Toelichting:

Het werken aan de voorbereiding van het congres en de
congresboeken vergt veel tijd en planwerk. Dan is het
fijn als alle deadlines op elkaar afgestemd zijn.
Als ‘al het goede komt in 7 I’ is aangenomen, dan is er
nog maar 1 week tijd tussen de deadline voor
kandidaatstellingen
en
de
publicatie
van
kandidaatstellingen in het congresboek. In die tijd moet
de Advieskant van de Oriëntatiecommissie nog haar
werk verrichten en praten met kandidaten, hun advies
met de kandidaten delen en de kandidaten nog de
mogelijkheid bieden zich (anoniem en voor publicatie
van het definitieve congresboek) terug te laten trekken.
Dat moet allemaal dus binnen 7 dagen. Dat is erg krap.
Laten we dat gewoon wat ruimer doen.

HR04

Al het goede komt in 7 - III

Indieners:

Edwin Kaptein, Jasper van den Hof, Mark de Groot,
Mitchel Eijkemans, Michiel Lemmers, Charley van
Enckevort, Ingrid Weerts, Yvonne van der Meulen

Woordvoerder: Edwin Kaptein
Betreft:

Artikel 18, lid 8

Schrap:

Het Landelijk Bestuur publiceert de gegevens van alle
kandidaten, minimaal vijf dagen voor aanvang van de
Algemene Ledenvergadering en tenminste nadat de
gesprekken
met
de
Advieskant
van
de
Oriëntatiecommissie zijn afgerond.

Vervang door: Het Landelijk Bestuur publiceert de gegevens van alle
kandidaten, uiterlijk zeven dagen voor aanvang van de
Algemene Ledenvergadering.
Toelichting:

Het werken aan de voorbereiding van het congres en de
congresboeken vergt veel tijd en planwerk. Dan is het
fijn als alle deadlines op elkaar afgestemd zijn.
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Deze wijziging is in lijn met de vorige 2 delen van ‘al het
goede komt in 7’. Behalve het verschuiven van de
deadline maakt deze wijziging dit artikel ook duidelijker.
Het hebben van gesprekken met de Advieskant van de
Oriëntatiecommissie is niet verplicht (maar wel gebruik)
en zou dus geen formele eis voor het publiceren van
kandidaatstellingen moeten zijn.
HR05

De toekomst van de DEMO?

Indieners:

Thomas Wielders, Eric Stok, Jasper van den Hof, Yvonne
van der Meulen, Arvid Plugge

Woordvoerder: Thomas Wielders
Betreft:

Artikel 26

Schrap:

Artikel
26.
De
Redactie
van
de
DEMO
1. Er is een verenigingsblad genaamd DEMO.
2. Verantwoordelijkheid en bevoegdheden van DEMO
worden geregeld in een Redactiestatuut, dat als Bijlage
C: “Redactiestatuut DEMO” deel uitmaakt van dit
Huishoudelijk
Reglement.
3. Het Landelijk Bestuur zorgt voor het bijhouden en het
op tijd beschikbaar stellen van het leden- en
abonneebestand (ten behoeve van verzending) aan de
redactie.

Toelichting:

De DEMO is het afgelopen jaar nauwelijks verschenen en
er zijn het afgelopen zomercongres geen nieuwe hoofden adjunct-redacteur gekozen. De discussie over de het
hoe en wat en de toekomstbestendigheid van de DEMO
steekt al een paar jaren rond de zomer de kop op. Deze
wijziging is een aanzet naar een JD zonder DEMO.

HR06

Ook de KasCo in het gelid

Indieners:

Edwin Kaptein, Jasper van den Hof, Mark de Groot,
Michiel Lemmers,Yvonne van der Meulen

Woordvoerder: Edwin Kaptein
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Betreft:

Artikel 27

Schrap:

De kandidaatstellingstermijn voor de Kascommissie sluit
veertien dagen voor aanvang van de Algemene
Ledenvergadering waarop de verkiezingen plaatsvinden.

Vervang door: De kandidaatstellingstermijn voor de Kascommissie sluit
eenentwintig dagen voor aanvang van de Algemene
Ledenvergadering waarop de verkiezingen plaatsvinden.
Toelichting:

Het werken aan de voorbereiding van het congres en de
congresboeken vergt veel tijd en planwerk. Dan is het
fijn als alle deadlines op elkaar afgestemd zijn.
Kleine wijziging, maar waarom zouden we verschillende
kandidaatstellingstermijnen hanteren voor functies
waarin men beide een jaar gekozen wordt? Alle
kandidaatstellingen binnen hebben op dezelfde dag
scheelt gedoe.

HR07

Schrap het PKO!

Indieners:

Thomas Wielders, Jasper van den Hof, Eric Stok, Mitchel
Eijkemans, Dennis van Driel, Martin van Montfort,
Charley van Enckevort, Ingrid Weerts, Yvonne van der
Meulen

Woordvoerder: Thomas Wielders
Betreft:

Artikel 31

Schrap:

Artikel
31.
Politiek
Kernoverleg
1. Het Politiek Kernoverleg is zowel een politieke
denktank die het Landelijk Bestuur gevraagd en
ongevraagd van advies voorziet t.a.v. de politieke lijn
van de Jonge Democraten als een overlegorgaan.
2. Het politiekinhoudelijke aspect betreft de continue
vernieuwing
van
de
politieke
standpunten.
3. Het overlegaspect betreft organisatorische zaken,
(inhoudelijke) ondersteuning en advies van de leden aan
elkaar.
4.
Portefeuillehouders
a.
Het
Politiek
Kernoverleg
bestaat
uit
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vertegenwoordigers van het Landelijk Bestuur en de
portefeuillehouders.
b. Het Landelijk Bestuur is, binnen het mandaat van de
Algemene Ledenvergadering, eindverantwoordelijk voor
het bepalen van de politieke lijn van de Jonge
Democraten.
c. De portefeuillehouder verhoudt zich tot zijn
portefeuille in twee rollen: als (on-)gevraagd adviseur
binnen het Politiek Kernoverleg en als aanjager van het
debat
binnen
de
onderwerpen
waar
de
portefeuillehouder
op
benoemd
is.
d. Portefeuillehouders worden aangesteld door het
Landelijk Bestuur, voor een minimale zittingstermijn van
een jaar en een maximale zittingstermijn van vier jaar.
e. Slechts leden komen in aanmerking voor benoeming
tot
portefeuillehouder.
f. Het Landelijk
Bestuur
kan
voortijdig een
portefeuillehouder van functie ontheffen op verzoek van
de
portefeuillehouder
zelf,
of
indien
een
portefeuillehouder
aantoonbaar
zijn
of
haar
verplichtingen aan de vereniging niet nakomt. Het
Landelijk Bestuur verantwoord iedere voortijdige
ontheffing op de eerste mogelijke gelegenheid richting
de
vereniging.
5. Het Politiek Kernoverleg komt minimaal twee maal per
jaar bij elkaar
Vervang door: Artikel
31.
Portefeuillehouders
1. Portefeuillehouders hebben tot taak om binnen hun
portefeuille:
a.
werkgroepen
aan
te
sturen.
b. het debat binnen de vereniging aan te jagen.
c. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het
Landelijk
Bestuur.
d.
kennis
te
delen
en
op
te
halen.
2. Slechts leden komen in aanmerking voor benoeming
tot
portefeuillehouder.
3. Portefeuillehouders worden aangesteld door het
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Landelijk Bestuur, voor een minimale zittingstermijn van
één jaar en een maximale zittingstermijn van vier jaar.
4. Het Landelijk Bestuur kan te allen tijde besluiten een
portefeuillehouder uit zijn of haar functie te ontheffen bij
aantoonbaar disfunctioneren of, na verstrijken van de
minimale termijn, op verzoek van de desbetreffende
portefeuillehouder.
5.
Portefeuillehouders
vallen
onder
directe
verantwoordelijkheid van het Landelijk Bestuur.
Portefeuillehouders stemmen hun taken af met het
Landelijk
Bestuur.
6. Het Landelijk Bestuur en portefeuillehouders komen
ten minste twee keer per jaar bijeen om werkzaamheden
te overleggen en te evalueren.
HR08

Uniformiupdate

Indieners:

Charley van Enckevort, Malu Pasman, Jasper van den
Hof. Mark de Groot, Bob Goessen, Jitske Steigenga, Jelle
Dobbelaar, Ruben Kuijper, Belle van de Kerke

Woordvoerder: Charley van Enckevort
Betreft:

Artikel 40, lid 5

Schrap:

Het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur is niet
verenigbaar
met:
a.het lidmaatschap van het Europees Parlement, de
Staten-Generaal,
de
Provinciale
Staten,
de
Gemeenteraad
of
de
Deelgemeenteraad.
b.het
lidmaatschap
van
enig
bestuurlijk
of
vertegenwoordigend lichaam van een Nederlandse
politieke partij of daaraan gelieerde of daardoor erkende
politieke jongerenorganisatie.

Vervang door: Het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur is niet
verenigbaar
met:
a.het lidmaatschap van een volksvertegenwoordigend
orgaan.
b.het
lidmaatschap
van
enig
bestuurlijk
of
vertegenwoordigend lichaam van een Nederlandse
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politieke partij of daaraan gelieerde of daardoor erkende
politieke jongerenorganisatie.
Toelichting:

Op deze manier sluit het beter aan bij hoofdstuk 3
(landelijk bestuur), wat zorgt voor uniformiteit.
Daarnaast is het ook een update, aangezien
deelgemeenteraden al in 2014 bij wet zijn afgeschaft.

HR09

Politiek in je broekje

Indieners:

Eric Stok, Jasper van den Hof, Thomas Wielders, Martin
van Montfort, Ingrid Weerts, Yvonne van der Meulen

Woordvoerder: Eric Stok
Betreft:

Bijlage F, Artikel 3, lid 1, na sublid d

Voeg toe:

e. Politieke moties mogen niet in strijd zijn met het
Politiek Programma.

Toelichting:

Gezien een niet nader te noemen discussie tijdens een
niet nader te noemen zomercongres is het misschien
goed om hiermee duidelijkheid te creëren.
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KANDIDAATSTELLINGEN
Kasco
Voornaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Afdeling
Genoten opleidingen
Beoogde functie
Beoogde periode
Lid van de JD sinds
(Eerdere) functies
binnen de JD
(Eerdere) functies
buiten de JD

Lid van Politieke
organisaties
Lid van
maatschappelijke
organisatie
Motivatie

Tim
Rouschop
Arnhem - Nijmegen
Master in Cultuurmanagement, Bachelor in Arts &
Economics, Bachelor Lerarenopleiding Economie
Middelbare School
Landelijke Kascommissie
Twee jaar
28-06-2012
Lid landelijke Kascommissie (2013 - 2017)
Lid afdelingskascommissie Arnhem - Nijmegen
(2013 - 2015)
Lid delegatie Lymec congres 2017
- Eigenaar eenmanszaak Tim Rouschop, te Berg en
Dal (2016 - heden)
- Penningmeester en Medeoprichter Stichting
KunstLAB Arnhem te Arnhem (2013 - heden)
- Penningmeester en Medeoprichter Stichting Art
Officials te Arnhem (2016 - heden)
- Penningmeester Theatergroep 'De Buurjongens'
te Arnhem (2012 - heden)
D66
nvt
De landelijke kascommissie is een van de stille
krachten binnen de JD. Ze voorziet de
penningmeester van, soms ongevraagd, advies en
controleert namens het congres, namens jullie, de
financien van de vereniging. In heb in het verleden
het genoegen gehad om lid te mogen zijn van deze
commissie. In die tijd heb ik gemerkt dat deze
commissie het beste functoneert als ze voltallig is
en een mix is van verschillende leden.
Ik stel mezelf kandidaat omdat ik denk dat ik met
mijn ervaring van zowel financiën als de vereniging
een waardevolle bijdrage kan leveren. Afgelopen
zomercongres werd ik weggestemd. Ik stel me nu
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opnieuw kandidaat omdat ik het belangrijk vind
dat de KasCo voltallig is. Ik wil me graag inzetten
om de kennis die de KasCo opdoet te bewaren in
een overdrachtsdocument, ik wil dat de kasco
zichtbaar is binnen de verenigingen en de
afdelingskasco's steun biedt als zij daarom vragen.
Ik vraag om uw voorstem.
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Demo – Hoofdredacteur
Voornaam
Wouter
Tussenvoegsel
van
Achternaam
Erkel
Afdeling
Amsterdam
Genoten
HBO Technische Bedrijfskunde, WO Supply Chain
opleidingen
Management
Beoogde functie DEMO Hoofdredacteur
Beoogde periode 1 jaar
Lid van de JD
18-08-2014
sinds
(Eerdere)
Commissaris
Promotie
afdeling
Groningen,
functies binnen
Afdelingsvoorzitter
Groningen,
congresteamlid
de JD
Leeuwarden, Landelijke Voorzitter
(Eerdere)
Traineeship bij PostNL
functies buiten
de JD
Lid van politieke JD en D66
organisaties
Lid van
Geen
maatschappelijke
organisatie
Motivatie
De DEMO is voor mij een scherp, informatief maar ook
ludiek ledenblad. Met slechts twee verschenen edities
het afgelopen jaar heb ik de invulling van de DEMO
gemist. Voor mij draagt de DEMO bij aan de cultuur
van de vereniging. Ik stel mij daarom kandidaat als
Hoofdredacteur van de DEMO en ik hoop via deze
motivatie jullie vertrouwen te kunnen winnen.
Mijn idee is om de DEMO te laten uitbreiden op het
digitale terrein. Hierin wil ik uitpakken in andere
toepassingen van media, zoals video en audio, maar
ook losse artikelen leesbaar maken op de website.
Hierin ga ik uit van de lezer die onderweg naar school,
college of werk een paar minuten pakt om de tijd te
doden met interessant leesvoer. Of de lezer die ferm
met haar of zijn billen op glanzend wit porselein zit en
een paar minuten te spenderen heeft. Hierin is de
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interactie over het algemeen korter en daarop kunnen
we onze media aanpassen.
Desalniettemin zie ik kans in het drukwerk. Mijn
doelstelling is om twee gedrukte edities uit te brengen
per jaar. De gedrukte DEMO wil ik vooral inrichten als
promotiemateriaal voor nieuwe of geïnteresseerde
leden. De website van de DEMO moet de ruggengraat
worden van het ledenmagazine.
Voor mijzelf heb ik ook leerdoelen in het verschiet. Ik
wil zelf gedetailleerder werken, iets waar ik mijzelf nog
niet op heb bewezen. Ik zie mijzelf als creatief en
ondernemend en ik denk dat ik met die kwaliteiten de
grootste bijdrage kan leveren aan de nieuwe redactie.
In het verleden heb ik al eens een afdelingsblad nieuw
leven ingeblazen (de Open & Bloot van de afdeling
Groningen). Dit heb ik met veel plezier gedaan. Ik kijk
er daarom ook naar uit om te werken aan het
ledenmagazine van de Jonge Democraten.
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BIJLAGE 1: TUSSENTIJDS SECRETARIEEL

VERSLAG

2017

Inleiding
In dit verslag wordt vermeld de opbouw van het bestuur van de Jonge
Democraten en het ledenaantal in het jaar 2016. Dit verslag is opgesteld
op 1 september 2017. De ledenaantallen zijn gebaseerd op het
ledenbestand bij het afsluiten van het kalenderjaar. Naast een overzicht
van 2016 geeft dit verslag ook inzicht in de ledenaantallen vanaf 2005. Ook
is een overzicht van de ledenopkomst bij ALV's sinds 2013 toegevoegd.
Deel I. Bestuur
2016 begon met het zittend bestuur Walgenbach. Op 10 september is één
zittend bestuurslid, de secretaris Promotie, samen met de acht nieuw
verkozen bestuurders aangetreden als bestuur Van Erkel. Het landelijk
bestuur was gedurende 2016 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter

Algemeen
Secretaris

Naam
Elene
Walgenbach
Wouter van
Erkel
Edwin Kaptein
Thomas
Wielders

Penningmeester

Marit van
Piggelen
Marit van
Piggelen
Martijn Kösters

Secretaris
Politiek

Bart Vosmer
Eric Stok

Secretaris Pers

Jelle Ages
Koen Sijtsema

Secretaris
Promotie

Edwin Bakker
Edwin Bakker

Duur van functie
12 september 2015 t/m 10
september 2016
10 september 2016 t/m 9 september
2017
1 december 2015 t/m 10 september
2016
10 september 2016 t/m 9 september
2017
12 september 2015 t/m 31 januari
2016
31 januari 2016 t/m 10 september
2016
10 september 2016 t/m 9 september
2017
12 september 2015 t/m 10
september 2016
10 september 2016 t/m 9 september
2017
12 september 2015 t/m 10
september 2016
10 september 2016 t/m 9 september
2017
12 september 2015 t/m 10
september 2016
10 september 2016 t/m 5 februari
2017
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Secretaris
Organisatie
Secretaris
Scholing en
Vorming
Secretaris
Internationaal

Mark de Groot
Nienke Vennik
Jasper van den
Hof
Mitchel
Eijkemans
Arvid Plugge
Laura
Neijenhuis

12 september 2015
september 2016
10 september 2016
2017
12 september 2015
september 2016
10 september 2016
2017
12 september 2015
september 2016
10 september 2016
2017

t/m 10
t/m 9 september
t/m 10
t/m 9 september
t/m 10
t/m 9 september

Landelijk bestuursvergaderingen
Bestuur Walgenbach heeft in 2016 16 maal vergaderd. Bestuur van Erkel
heeft in 2016 6 maal vergaderd.
Landelijk bureau
Het landelijk bureau van de Jonge Democraten is op 1 januari 2016 verhuist
van de Hoge Nieuwstraat 33 naar Haagsche Bluf 63 te Den Haag. Door deze
verhuizing deelt het bestuur niet langer kantoorruimte met D66, maar heeft
het een zelfstandig kantoor en eigen voordeur.
Deel II. Leden
Aan het eind van 2016 was het totaal aantal leden 5550. Het ledenaantal is
daarmee met 170 gedaald ten opzichte van het eind van 2015 (5720). Deze
daling in leden kan mogelijk verklaard worden door een disbalans in het
natuurlijke verloop en aanwas van nieuwe leden. Doordat er een
maximumleeftijd bestaat voor het JD-lidmaatschap, verlaten elke januari
een hoop leden de vereniging. Dit jaar vond er geen grote verkiezing plaats,
naast het Oekraïne-referendum; een event waarin doorgaans veel leden
bijkomen. Pas na de Amerikaanse presidentverkiezing zagen wij een
enorme aanwas van nieuwe leden. Er was tussen leden een man/vrouw
verhouding van respectievelijk 69.7% en 30.2%. Dit is een kleine
verschuiving ten opzichte van 2015, waar de verhouding respectievelijk
71% en 29% was. In 2016 was slechts 2% van de leden 18 jaar of jonger
en was 30% 28 jaar of ouder. De gemiddelde leeftijd is ten opzichte van
2015 (25,6 jaar) licht gestegen naar 25,9
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JD Ledenaantallen 2005 - 2016
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Algemene ledenvergaderingen
Er zijn in 2016 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd.
1. ALV 73 op 30 en 31 januari te Leeuwarden. Hierbij waren 204 leden
aanwezig. Dit waren er 24 minder dan tijdens het wintercongres in
2015.
2. ALV 74 op 18 en 19 juni te Alkmaar. Hierbij waren 210 leden
aanwezig. Het aantal aanwezigen is daarmee iets gedaald ten
opzichte van 2015, toen er 227 leden aanwezig waren bij het
zomercongres.
3. ALV 75 op 10 september te Utrecht. Hierbij waren 94 leden
aanwezig. Het aantal aanwezigen is daarmee iets gedaald ten
opzichte van de voorgaande jaren.
Hieronder geven twee grafieken de ontwikkeling het aantal (digitale)
inschrijvingen voor ALV's weer. Omdat leden zich ook tijdens de ALV nog
kunnen inschrijven kan de werkelijke opkomst afwijken. Vanaf 2013 is de
vereniging gaan werken met het systeem met 3 ALV's per jaar (winterzomer-september). Hierdoor beperkt de vergelijking zich tot het eerste
zomercongres in 2013. In 2013 is geen wintercongres georganiseerd,
doordat dit dicht op het laatste najaarcongres in 2012 zou plaatsvinden. In
de periode 2013-2016 is eenmalig een extra ALV georganiseerd, buiten de
normale 3 ALV's per jaar.
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Ledenopkomst ALV's 2013-2016 per jaar
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Deel III. Organisatie
De Jonge Democraten hebben een breed aanbod aan werkgroepen,
commissies, teams en andere verenigingsorganen. Een overzicht van al
deze groepen staat hieronder aangegeven plus welke organen zijn
gecreëerd of opgeheven.
Bijzondere organen
Bij aanvang van het 2016 bestonden de volgende bijzondere organen:
1. Commissies:
i.
Kascontrolecommissie
ii.
Oriëntatiecommissie
iii.
Commissie LB onder de loep
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2. Teams:
i.
ICT-team
ii.
Crea-team
iii.
Internationale teams:
a.
Midden-Oosten en Noord-Afrika
b.
US elections
c.
West-Afrika
3. Werkgroepen met portefeuillehouder:
i.
Buitenlandse zaken
ii.
Democratie & openbaar bestuur
iii.
Digitaal
iv.
Diversiteit en participatie
v.
Duurzaamheid
vi.
Economie, financiën en sociale zaken
vii.
Filosofie
viii.
Justitie
ix.
Kunst, cultuur en media
x.
Onderwijs en wetenschap
xi.
Ruimte en mobiliteit
xii.
Volksgezondheid
4. Een trainersbestand
Bestuur Walgenbach heeft daarnaast in 2016 de volgende organen in het
leven geroepen:
1. Commissies:
i.
Commissie vermogensbeheer
2. Teams:
i.
FemDem
ii.
Internationale teams:
a.
team Zuid-Amerika
3. Portefeuilles:
i.
Defensie & Internationale Veiligheid
Na de algemene ledenvergadering op 10 september 2016 had de
commissie LB onder de loep haar opdracht voltooid en is de commissie
opgeheven.
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BIJLAGE 2. TUSSENTIJDS SECRETARIEEL

VERSLAG

2017

Inleiding
In dit voorlopige jaarverslag wordt de opbouw van het bestuur van de Jonge
Democraten, de mutaties in verenigingsorganen en het ledenaantal en opbouw in het jaar 2017 vermeld. Dit verslag is opgesteld op 1 september
2017. De ledenaantallen zijn gebaseerd op het ledenbestand bij het
afsluiten van het kalenderjaar. Naast een overzicht van 2017 geeft dit
verslag ook inzicht in de ledenaantallen vanaf 2005. Ook is een overzicht
van de ledenopkomst bij ALV's sinds 2013 toegevoegd.
Deel I Bestuur
2017 begon met het zittende bestuur Van Erkel. Na de ledenvergadering op
4 en 5 februari is de positie van bestuurslid promotie vacant gebleven en
bestond het bestuur Van Erkel uit 8 personen. Tijdens de algemene
ledenvergadering van 17 en 18 juni zijn 6 nieuwe bestuurders gekozen. Zij
treden vanaf 9 september als fulltime bestuur aan, conform de wijzigingen
aan het landelijk bestuur zoals vastgesteld op de algemene leden
vergadering op 10 september 2016. Het landelijk bestuur was gedurende
2017 als volgt samengesteld:
Functie
Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Bestuurslid Politiek
Bestuurslid Pers
Bestuurslid
Promotie

Naam
Wouter van
Erkel

Duur van functie
10 september 2016 t/m 9
september 2017

Kevin
Brongers
Thomas
Wielders

9 september 2017 t/m 8
september 2018
10 september 2016 t/m 9
september 2017

Pauline Gerth
Van Wijk
Martijn
Kösters

9 september 2017 t/m 8
september 2018
10 september 2016 t/m 9
september 2017

Bram van
Wickeren

9 september 2017 t/m 8
september 2018
10 september 2016 t/m 9
Eric Stok
september 2017
10 september 2016 t/m 9
Koen Sijtsema
september 2017
10 september 2016 t/m 5 februari
Edwin Bakker
2017
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Bestuurslid
10 september 2016 t/m 9
Nienke Vennik
Organisatie
september 2017
Bestuurslid
Mitchel
10 september 2016 t/m 9
Scholing en
Eijkemans
september 2017
Vorming
Bestuurslid
Laura
10 september 2016 t/m 9
Internationaal
Neijenhuis
september 2017
Bestuurslid Politiek Dennis van
9 september 2017 t/m 8
& Internationaal*
Driel
september 2018
Bestuurslid
Danny
9 september 2017 t/m 8
Scholing &
Hoogstad
september 2018
Organisatie*
Bestuurslid Pers &
Lysanne van
9 september 2017 t/m 8
Promotie*
Schaik
september 2018
*Bestuursposten die nieuw zijn gecreëerd door de wijzigen aan het landelijk
bestuur.
Landelijk bestuursvergaderingen
Bestuur van Erkel heeft in 2017 11 maal vergaderd.
Deel II. Leden
Aan het eind van 2016 was het totaal aantal leden 5550. Het ledenaantal
op 11 augustus 2017, het ijkmoment van dit verslag, stond op 6094, een
voorlopige toename van 544 leden. Het is belangrijk hierbij op te merken
dat zolang het kalenderjaar niet voorbij is het ledenaantal nog erg kan
fluctueren door nieuwe leden die zich inschrijven, maar ook door het
automatisch beëindigen van het lidmaatschap voor leden ouder dan 30 jaar.
Er is momenteel een man:vrouw verhouding van respectievelijk 69,4%
versus 30,3%. Niet alle leden vermelden hun geslacht. De man:vrouw
verhouding was aan het begin van 2017 70% tegenover 30%. Daarmee is
dit, voorlopig, het tweede jaar op rij dat de verhouding meer rechtgetrokken
is binnen het ledenbestand.
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JD LEDENAANTALLEN 2005-2017
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Algemene ledenvergaderingen
Er zijn in 2017 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd. De cijfers
hieronder zijn gebaseerd op het aantal (digitale) inschrijvingen voor ALV's
weer. Omdat leden zich ook tijdens de ALV nog kunnen inschrijven kan de
werkelijke opkomst afwijken.
1. ALV 76 op 4 en 5 februari te Venlo. Hierbij waren 200 leden
aanwezig. Dit waren er 4 minder dan tijdens het wintercongres in
2016.
2. ALV 77 op 17 en 18 juni te Rotterdam. Hierbij waren 231 leden
aanwezig. Het aantal aanwezigen is daarmee met 10% gestegen ten
opzichte van 2016, toen er 210 leden aanwezig waren bij het
zomercongres.
3. ALV 78 op 9 september te Utrecht.
De grafieken hieronder geven de ontwikkeling van het aantal inschrijvingen
voor ALV's sinds 2013 weer. In de periode 2013-2016 is eenmalig een extra
ALV georganiseerd, buiten de normale 3 ALV's per jaar.
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Ledenopkomst ALV's 2013-2017 per jaar
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Deel III. Organisatie
De Jonge Democraten hebben een breed aanbod aan werkgroepen,
commissies, teams en andere verenigingsorganen. Een overzicht van al
deze groepen staat hieronder aangegeven plus welke organen zijn
gecreëerd of opgeheven.
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Bijzondere organen
Bij aanvang van 2017 bestonden de volgende bijzondere organen:
1. Commissies:
i.
Kascontrolecommissie
ii.
Oriëntatiecommissie
iii.
Commissie vermogensbeheer
2. Teams:
i.
ICT-team
ii.
Crea-team
iii.
FemDem
iv.
Internationale teams:
a.
Midden-Oosten en Noord-Afrika
b.
US elections
c.
West-Afrika
d.
Zuid-Amerika
3. Werkgroepen met portefeuillehouder:
i.
Buitenlandse zaken
ii.
Defensie & Internationale Veiligheid
iii.
Democratie & openbaar bestuur
iv.
Digitaal
v.
Diversiteit en participatie
vi.
Duurzaamheid
vii.
Economie, financiën en sociale zaken
viii.
Filosofie
ix.
Justitie
x.
Kunst, cultuur en media
xi.
Onderwijs en wetenschap
xii.
Ruimte en mobiliteit
xiii.
Volksgezondheid
4. Een trainersbestand
Bestuur van Erkel heeft daarnaast in 2017 de volgende organen in het
leven geroepen:
1. Teams:
i.
ZeeuwDem
2. Portefeuilles:
i.
Europa
3. Een coachbestand
Na de algemene ledenvergadering op 4 en 5 februari 2017 had de
commissie vermogensbeheer haar opdracht voltooid en is de commissie
opgeheven.
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Sociale media performance
De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op sociale media.
Hieronder is een kort overzicht van de ontwikkelingen op verschillende
sociale media in 2016.
Op 11 september 2016 had de landelijke Facebookpagina van de Jonge
Democraten 2722 'likes'. Op 16 augustus 2017 was dit aantal gegroeid naar
6866, een toename van 4144 'likes'.
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