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Welkomstwoord

Congresvoorzitters
Jasper van den Hof, Laura Neijenhuis en Koen Sijtsema

Lieve democraten,
Vol trots kunnen we zeggen dat ons jaar erop zit. Het is voor ons telkens een
leerzaam en uitdagend jaar geweest, waar we volop van hebben genoten, van de
campagnes en activiteiten, tot afdelingsbezoeken en persmomenten. We hebben
niet stilgezeten, en jullie ook niet. Heel veel dank aan al die actieve leden die ons
hebben ondersteund bij onze taken, en die zich keihard hebben ingezet voor onze
vereniging. Wij gaan nu lekker achterover leunen. We wensen bestuur-Broer heel
veel succes en plezier in hun mooie functie.

Stem- en Notulencommissie
Maarten Jan Buurman, Jeffrey Eelman, Bastiaan van Hoorn, Joris Sauvé, Tommy
Somer en Hester van Wessel

Liefs,
Bestuur-Van Driel
Dennis van Driel – Voorzitter
Michiel Lemmers – Secretaris
Marten Porte – Penningmeester a.i. en Bestuurslid Politiek & Internationaal
Marit Gorissen – Bestuurslid Pers & Promotie
Cyriel van Vugt – Bestuurslid Scholing & Organisatie
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Voorlopige Agenda ALV

Voorlopig Congresprogramma

Opening ALV 84
Installatie Congresvoorzitters en Stem- en Notulencommissie
Vaststellen agenda
Beroepsmogelijkheid Notulen ALV 83
Verantwoording Landelijk Bestuur
Verantwoording DEMO
Voordracht bestuurslid Erwin Nypelsstichting
Actuele Politieke Moties en Organimo’s
Lunch
Resolutie op de Statuten
HR-wijzigingen
(Actuele) Organimo’s
Begroting 2020
Presentatie beleidsplan
Bestuurswissel
Sluiting ALV 84

Voorlopig Programma
09:15 Opening inschrijfbalie
09:30 Introductiemoment: Hoe werkt een ALV?
10:00 Opening ALV 84
12:30 Lunch
17:00 Sluiting ALV 84
Afscheid Bestuur-Van Driel
Speech Annabel Broer
18:00 Diner bij The Florin
21:00 Feest in de Woolloomooloo
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Congreslocatie

Locaties

Traditiegetrouw vindt het septembercongres plaats in het gezellige Utrecht. Deze
keer zitten we direct bij het Centraal Station, om de bereikbaarheid maximaal te
maken. De ALV zal namelijk plaatsvinden bij Seats2Meet Centraal Station.

De locaties van het septembercongres liggen allemaal op loopafstand van het
station Utrecht Centraal.

Adres: Moreelsepark 65, 3511 EP Utrecht

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
Ter afsluiting van het congres zal er na het diner een feest plaatsvinden op een
steenworp afstand van The Florin, namelijk in de Woolloomooloo! Tijdens het feest
kun je niet betalen met JD muntjes. Let wel op, de Woolloomooloo is helaas alleen
toegankelijk voor mensen van 18 jaar en ouder.
Adres: Janskerkhof 14, 3512BL Utrecht
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Speciaal voor nieuwe leden
Voor nieuwe leden is een congres erg interessant. Het is een gelegenheid om te
ervaren wat er speelt bij de Jonge Democraten en een hoop mensen te leren kennen.
Voor het begin het congres is er om 09:30 een moment speciaal moment waarbij
alles verteld wordt dat je over een congres moet weten. Als je nog vragen hebt
tijdens het congres staan er altijd ervaren leden voor je klaar om te helpen.

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. In de praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als
synoniemen, maar meestal gaat de ALV alleen om de vergadering, terwijl het
Congres over het hele congresweekend, inclusief eten, feest en gezelligheid gaat.

Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze
voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen
die worden aangenomen bepalen wat de JD zoals vindt en doet. De regelingen voor
het indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement. Er zijn verschillende soorten voorstellen:

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 vinden er verkiezingen
plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie
en de Kascommissie verkozen.

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de Statuten
van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de Statuten geldt
een bijzondere stemprocedure in twee rondes.

Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over inhoudelijke onderwerpen.
Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, resoluties en
amendementen.

Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het komende
jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres verantwoording af over het
functioneren in de afgelopen periode en de uitvoering van organimo’s. Je kunt over
het beleidsplan, of de uitvoering hiervan, vragen stellen tijdens het bestuursblok.

Op het organisatorisch congres komende de organimo’s (organisatorische moties),
HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën uitgebreid aan bod. Het
Septembercongres is verder 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 congresfeest is bovendien een goede gelegenheid
om veel Jonge Democraten beter te leren kennen en (politieke) ervaringen en
meningen met elkaar uit te wisselen.
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Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een
organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit te
voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s
worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.

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 (CVZ): 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.

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de
Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek Programma kan door middel van
resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd.
Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je in
als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties
kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen
behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel gestemd.

Stem- en Notulencommissie (SNC): 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.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om een
concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn
ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al
langer lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van
het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan
ook een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt gesproken over
moties gaat het meestal om politieke moties.
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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Ik heb er geen moment spijt van gehad dat ik voor een tweede jaar in het LB ben
gegaan. Ondanks dat niet alles helemaal liep zoals we hadden gewild, kijk ik er toch
tevreden op terug. Dit jaar was namelijk niet bepaald saai te noemen. Ik wil graag
mijn bestuursgenoten en alle leden ontzettend bedanken, omdat zij de campagnes,
mediaoptredens en toffe activiteiten mede mogelijk hebben gemaakt. De ervaring
die ik dit jaar heb opgedaan neem ik mee in de rest van mijn leven. Ik kijk ernaar uit
om mij nu vol te storten op mijn nieuwe uitdaging als kandidaat-penningmeester van
de JD Limburg. Ten slotte wens ik het nieuwe LB ontzettend veel plezier in het
komende jaar.

Verantwoording Landelijk Bestuur 2018-2019
Lieve leden,
In deze laatste bestuursverantwoording van bestuur-Van Driel blikken wij terug op
de zomerperiode, en op ons bestuursjaar in zijn geheel. Wij hebben niet het
gemakkelijkste jaar gehad. Eerst zonder penningmeester, toen met interimpenningmeester, en daarna weer zonder. Op financieel gebied hadden we
tegenslagen, en met de ledenaantallen gaat het ook niet goed. Dit blijven
aandachtspunten voor onze vereniging. Toch kijken wij tevreden terug op dit jaar.
Door met zijn vijven zes functies te vervullen, hebben we intensief moeten
samenwerken, creatief moeten handelen, en efficiënt moeten werken. Leerzamer
had het jaar niet kunnen worden.
We kijken terug op twee geslaagde campagnes, met weer veel verkozen JD’ers, op
tal van mediaoptredens, succesvolle evenementen en op heel veel gezellige feestjes
met jullie. We hadden dit jaar niet zonder jullie steun en vertrouwen kunnen doen.
Daarvoor zijn we jullie heel veel dank verschuldigd. We wensen bestuur-Broer heel
veel succes met het doorvoeren van hun plannen om onze vereniging
toekomstbestendig te maken, en we hopen jullie nog vaak te mogen zien.

Michiel Lemmers - Secretaris
Waar aan het einde van het Zomercongres een groot ‘het zit erop!’ zich van mij
meester maakte, bleek dit toch van korte duur en werd de zomer er niet bepaald
rustiger op. De afgelopen maanden stonden in het teken van een overdracht van
taken aan Yvet en Pim, sollicitatieprocedures voor het PKO en natuurlijk de
voorbereidingen voor een verhuizing en het Septembercongres. Veel van de
projecten waar ik dit jaar aan ben begonnen heb ik deze zomer echter nog niet af
kunnen ronden. Zo ben ik de afgelopen periode maanden samen met Team
Statutenherziening hard gewerkt aan de eerste versie van de statuten die op dit
congres voorliggen en ik ben hartstikke trots op het resultaat dat we hebben
neergezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat we een mooie, geamendeerde versie van
onze nieuwe statuten gaan aannemen en hoop dit project tijdens het wintercongres
af te ronden. Een nog wel groter project het afgelopen jaar is de herziening van de
ICT van onze vereniging. De afgelopen twee maanden hebben we op de Hackathon
de eerste stap gezet voor de oprichting van het Team ICT transitie. Waar ik het
afgelopen jaar op momenten te weinig tijd en aandacht heb gehad voor de ICT, ben
ik niet van plan het nu bij mijn opvolger over de schutting te gooien. Het komende
jaar hoop ik dan ook nog zeker bij te dragen aan een duurzame oplossing voor de ICT
van onze vereniging.
Op deze losse eindjes na zit het nu toch wel degelijk echt op en kijk ik met een
ontzettend voldaan gevoel terug op mijn bestuursjaar. We hebben met z’n vijven
flink wat voor onze kiezen gehad maar ik ben ontzettend trots op wat we hebben
neergezet en ontzettend blij met de mensen waar ik het mee heb mogen doen. Ik ga
het in ieder geval ontzettend missen om elkaar niet meer nagenoeg dagelijks te zien
en zo intensief samen te werken. Tot slot wil ik het nieuwe bestuur ontzettend veel
succes wensen met het vinden van een nieuwe invulling aan parttime besturen van
onze mooie vereniging. Het gaat ongetwijfeld niet gemakkelijk worden, maar ik heb
er alle vertrouwen in dat deze zeven toppers er een succes van gaan maken!

Met vriendelijke groet,
Dennis van Driel - Voorzitter
Michiel Lemmers - Secretaris en Vicevoorzitter
Marten Porte - Penningmeester a.i. en Bestuurslid Politiek & Internationaal
Marit Gorissen - Bestuurslid Pers & Promotie
Cyriel van Vugt - Bestuurslid Scholing & Organisatie

Dennis van Driel - Voorzitter
De weken vanaf het zomercongres stonden vooral in het teken van de overdracht.
Zo heb ik gewerkt aan een uitgebreid overdrachtsdocument voor mijn opvolger en
daarnaast liepen de gebruikelijke taken, hoewel op een lager pitje, gewoon door. Zo
waren er nog een paar externe uitingen en wat evenementen waarvoor wat werk
moest worden verricht, en werden de voorbereidingen voor de verhuizing getroffen.
Ook was er natuurlijk nog het zomeroffensief.
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Marten Porte – Penningmeester a.i. en Bestuurslid Politiek & Internationaal
Ondanks dat de opluchting van het hebben van een opvolger groot was, was er na
het zomercongres nog genoeg te doen. De afwikkeling van het zomercongres die
nog steeds loopt vanwege een conflict met de congreslocatie, het organiseren van
de Summerschool en de controle van de kascommissie op de administratie van
afgelopen halfjaar zijn zaken die me bezig hebben gehouden de afgelopen maanden.
Daarnaast trekken ook de declaraties, aanvragen voor nieuwe passen en de
administratie zich niets aan van de zomer.
Niet alles ging perfect in de zomerperiode. Vooral het organiseren van de
Summerschool was een stressvolle aangelegenheid. Het regelen van sprekers kostte
grote moeite, en sommige sprekers die wel beschikbaar zouden zijn zegde op het
laatste moment toch af, waardoor we hebben besloten de laatste nacht te laten
vervallen. Ook was het gebrek aan internationale gasten, in de meeste gevallen door
het uitblijven van het benodigde visum, een tegenvaller. Echter was de sfeer er niet
minder om en hebben we een paar hele leuke dagen gehad op een prachtige locatie
met kwalitatief hoogstaande sprekers, een mooi kampvuur en een leuke
sfeerreportage in de Trouw. Ik wil graag D66 Internationaal (IDI) bedanken voor het
beschikbaar stellen van budget voor dit evenement.
Dan komt nu toch echt een einde aan dit veelbewogen jaar. Ik denk niet dat ik
overdrijf als ik zeg dat een JD-bestuur niet vaak een leerzamer jaar heeft
meegemaakt dan de onze. Überhaupt een fulltime bestuur, maar daarbij ook een
onvervulde fulltime functie opvangen; omgaan met meerdere financiële
tegenslagen; het benoemen en weer ontslaan van een interim-bestuurder en ga zo
nog maar even door. Ik ben dan ook dankbaar voor alles wat ik het afgelopen jaar
heb mogen leren. Ook ben ik dankbaar voor mijn bestuur, die mij in staat stelde mijn
penningmeesterschap uit te voeren door andere taken van mij over te nemen, die
begripvol waren tijdens het eigen maken van een nieuwe functie, maar bovenal voor
het vertrouwen dat zij en de vereniging in me hebben gehad. Ten slotte wil ik mijn
voorganger Bram –die het hele jaar al mijn lastige vragen is blijven beantwoorden–
en Kyllian, die ondanks financieel moeilijke tijden met veel motivatie het
penningmeesterschap op zich wil nemen, bedanken. Nu ga ik er even een halfjaartje
tussenuit, maar daarna blijf ik me inzetten voor deze mooie vereniging. Het ga jullie
goed!

schrijven van dit stuk - mooie plannen klaar voor de komende twee weken en daar
ben ik erg blij mee! Verder zijn we natuurlijk druk geweest met de overdracht.
Ondanks dat het gek voelt om hetgeen waarmee je een jaar lang super druk ben
geweest over te dragen, heb ik het volste vertrouwen dat mijn functie(s) in goede
handen zijn. We hebben als bestuur geen makkelijk jaar gehad maar toch kijk ik er
tevreden op terug. Ik heb enorm veel geleerd en ervaringen opgedaan en dit is voor
mij erg waardevol. Hiervoor moet ik ook alle leden bedanken. Juist op momenten
waarop het wat intensiever was heb ik veel energie gehaald uit het enthousiasme
van leden tijdens de campagnes/acties etc.. Ik wil graag mijn bestuur bedanken voor
de leerzame tijd en goede gesprekken en ik wil ook het nieuwe bestuur veel plezier
en succes wensen komend jaar!
Cyriel van Vugt – Bestuurslid Organisatie & Scholing
Na het zomercongres heb ik mij bezig gehouden met de organisatie van het
verenigingsweekend, de Summerschool en het septembercongres en het inwerken
van mijn opvolgers Jasper en Pim. Het organiseren van de Summerschool was een
zware bevalling, vanwege het moeilijk kunnen vinden van sprekers en het afzeggen
van internationale gasten. Nu het evenement heeft plaatsgevonden, kijk ik echter
tevreden terug op deze editie.
Nu het septembercongres voor de deur staat, zit mijn jaar als bestuurslid
Organisatie en Scholing er ook bijna op. Ik kijk terug op twee mooie congressen en
de lustrumactiviteiten, die ik met drie teams heb mogen organiseren. Ervaringen die
ik absoluut niet had willen missen. Het meest trots ben ik echter op het feit dat wij
met z’n vijven zes fulltime functies hebben vervuld in een jaar waarin stevig moest
worden bezuinigd en nieuwe huisvesting moest worden geregeld. Ik wil mijn
bestuursgenoten dan ook graag bedanken voor afgelopen jaar. Daarnaast spreek ik
de hoop uit dat het komende bestuur een minder hectisch jaar te wachten staat,
waarbij hopelijk ook de teamstructuur en politiek inhoudelijke activiteiten op
landelijk niveau weer een boost krijgen.
Tot slot, wil ik alle leden bedanken waarmee ik heb samengewerkt in verschillende
teams of die zich op afdelingsniveau hebben ingezet voor onze vereniging, zonder
jullie was het nooit zo’n leuk jaar geweest.

Marit Gorissen – Bestuurslid Pers & Promotie
Afgelopen maanden stonden bij mij in het teken van het zomeroffensief. Dit was iets
waar ik al het hele jaar naar uitkeek want nieuwe zieltjes werven voor de vereniging
is iets waar ik enorm veel plezier in heb! Samen met de promo’s liggen er - tijdens het
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de congresvoorzitters overgenomen wanneer het verschil in stemmen tussen de 4060 procent lag. In andere gevallen werd de Motie van Orde in stemming gebracht.
De plenaire behandeling van de resolutie zelf vond op zondag plaats, waarbij eerst
een overzicht werd voorgelezen van de aangenomen en afgewezen amendementen.
Vervolgens werden nog enkele amendementen plenair behandeld en werd als
laatste gestemd over de uiteindelijke resolutie.
Over het algemeen is deze werkwijze goed ontvangen. Er zijn zeker nog wel dingen
te verbeteren aan de precieze procedure, maar als bestuur ondersteunen we de
organisatorische motie om de mogelijkheid tot parallelle behandeling van resoluties
op te nemen in het Huishoudelijk Reglement.

Verantwoording DEMO
Door de vakantie hebben we de afgelopen twee maanden iets minder gepubliceerd
dan de leden van ons gewend zijn. Wel zijn we in de tussentijd een samenwerking
aangegaan met Libel, het online magazine van IFLRY. Ook hebben we deze zomer
goed gekeken naar wat onze plannen zijn voor komend jaar en we willen jullie graag
meenemen in deze plannen. We zijn van plan om dit jaar te gaan werken met een
aantal vaste functies binnen de redactie, zoals vaste redacteuren voor
internationaal, onderwijs, cultuur en etc. Daarnaast hebben we ons uploadproces
verder gestroomlijnd waardoor alles komend jaar beter moet gaan doorlopen. Zoals
jullie wellicht ook in de voorgestelde begroting hebben gezien houden we budget
voor 2020. Met dit budget willen we komend jaar onze site upgraden naar het
bussinesspakket van Wordpress. Een ander gedeelte van ons budget zijn we van
plan te gaan besteden voor het promoten van bepaalde artikelen op Facebook.

Recht van Spreken (ALV 83)
Spreekt uit dat:
Het bestuur actief een alternatief moet bieden waardoor leden met een beperking
zelfstandig kunnen inschrijven en inspreken bij het congres.
Terugkoppeling:
Voor de uitvoering van deze Organimo is vorig congres een appgroep in het leven
geroepen met daarin de congresvoorzitters en eventuele mensen met een
beperking. Helaas heeft niemand met een beperking gebruik gemaakt van deze
mogelijkheid, na verschillende oproepen van de congresfunctionarissen. Dit congres
zullen we het nogmaals aanbieden.

Terugkoppeling Organimo’s
Experiment parallelle resoluties (ALV 81)
Spreekt uit dat:
Er een experiment moet komen op een zomer- of wintercongres, waarbij de
amendementen op resoluties in parallelle sessies behandeld worden
Er over de resoluties als geheel altijd primair gestemd zal worden
Er door de behandelend Congresvoorzitter of d.m.v. een Motie van Orde besloten kan
worden specifieke amendementen opnieuw te behandelen bij de plenaire vergadering
Er bij de evaluatie van het congres aandacht zal worden besteed aan de ervaringen met dit
experiment

The Room Where It Happens (ALV 83)
Spreekt uit dat:
Er tijdens het Septembercongres een International Officer moet worden voorgedragen, die
onder de verantwoordelijkheid valt van het bestuurslid Politiek & Pers.
Terugkoppeling:
Met een HR-wijziging om de functie van International Officer vast te leggen in het
Huishoudelijk Reglement heeft Bestuur-Broer ervoor gekozen om deze functie
eerst goed vast te leggen alvorens een International Officer te benoemen. De
vacature zal dan ook pas na het Septembercongres vervuld worden.

Terugkoppeling:
Voor ALV 83 werden twee resoluties ingediend (Europese Unie en Onderwijs). Deze
zijn parallel aan de plenaire sessie behandeld tijdens het congres. In samenwerking
met de fungerend congresvoorzitters is een procedure opgesteld waarbij alle
amendementen op de resolutie in twee afzonderlijke parallelle sessies zijn
behandeld. Wanneer er na de behandeling van een amendement via een Motie van
Orde een verzoek tot plenaire behandeling werd ingediend, werd deze direct door
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Medialijst sinds het Zomercongres
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Beantwoording schriftelijke bestuursvragen

Vragen over de begroting 2020
1a. Hoe zit het met een donatie aan de Erwin Nypels stichting voor
vermogensbeheer van de vereniging?
De Erwin Nypels stichting is nog niet formeel opgericht, derhalve is het nog niet mogelijk
hier geld naartoe over te maken.

Vragen van Jasper van den Hof
Talentontwikkeling
Het trainersweekend wordt geschrapt en gecombineerd met het kaderweekend.
Het kaderweekend is een moment waarop er al veel activiteiten plaatsvinden en
trainers zelf ook vaak bezig zijn met het geven van trainingen. Het trainersweekend
was het (enige) moment in het jaar waar trainers gezamenlijk stil konden staan bij
het hoe en wat van scholing en training bij de vereniging.

1b. Wat is het nut van die stichting zolang er geen geld naar toe gaat?
Zolang de stichting nog niet bestaat is het nut van de stichting inderdaad beperkt.
1c. Is de verwachting dat we binnen 2-3 jaar wel een donatie gaan maken?
Ja.

1. Waarom is ervoor gekozen om dit samen met het kaderweekend te doen?
De keuze om het trainersweekend te schrappen is een bezuinigingsmaatregel, hierbij
vonden we de kosten van een volledig vergoed trainersweekend niet te verantwoorden in
de nieuwe begroting. Het is niet zo dat het kaderweekend ter vervanging komt voor het
trainersweekend, we zagen wel ruimte binnen het programma van het kaderweekend om
stil te staan bij het trainingsmateriaal.

De administratiekosten (bij D66) gaan €2000 omhoog. Ervaring leert dat er
regelmatig onvrede is geweest vanuit meerdere LB's over de naleving en de service
van het contract met D66 over de administratie.
2a. Hoe is er gecommuniceerd met D66 over de service en naleving van het contract
de afgelopen periode en hoe reflecteert D66 hier op?
Op financieel gebied is de JD met ingang van het nieuwe servicecontract minder
afhankelijk van D66 geworden. Dit betekent dat we zelf iets meer moeten doen, maar dat
we onze administratie nu in eigen handen hebben.
Wat betreft de service omtrent de ledenadministratie is er het afgelopen jaar het meeste
contact geweest, waarin we aan het kijken zijn naar manieren om meer inzicht te krijgen in
het werk dat door D66 wordt uitgevoerd. Dit is een lopend proces dat wordt voorgezet
door de nieuwe landelijk secretaris. Het servicecontract is hier het afgelopen jaar niet in ter
sprake gekomen. Wat betreft de financiële administratie is het contact met de nieuwe
controller goed.

2. Hoe moet dit werken met de verdeelde aandacht bij trainers die er op dat
weekend is met het voorbereiden en geven van trainingen?
Het huidig plan is om een trainersmoment te houden tijdens de FEO’s. Zo zitten de trainers
ook niet in de knel met te geven trainingen tijdens het kaderweekend.
3. Is er nagedacht over het behouden van een apart moment/weekend (volledig) op
basis van eigen bijdrage?
Niet bij het opstellen van de initiële begroting. Later is gebleken dat de trainers bereid
waren een weekend te faciliteren door middel van eigen bijdrage. Het LB neemt dat
voorstel met liefde over.

2b. Wat is de reden dat de kosten nu met €2000 stijgen?
Dat de kosten zouden stijgen is een misverstand. Voor de begroting van 2019 is een
inschatting gemaakt van het bedrag waar we op uit zouden kunnen komen in de
onderhandelingen voor het nieuwe servicecontract met D66. Het daadwerkelijke bedrag is
€2000 hoger uitgevallen dan de (optimistische) inschatting die vorig jaar is gemaakt, maar
is nog steeds ruim €4000 lager dan onder het vorige servicecontract. De kosten zijn dus in
werkelijkheid gedaald.

4. Is het afschaffen van het trainersweekend en het vinden van een nieuwe invulling
ervan/-voor overlegd met de trainersgroep en zo ja, hoe?
Bij het opstellen van de begroting moesten er op korte termijn keuzes gemaakt worden.
Daarbij is besloten dat er geen ruimte is voor een volledig vergoed trainersweekend. Deze
beslissing had daarna eerder getoetst en overlegd moeten worden met de trainerspoule.
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2c. Hoeveel zekerder is het dat de service en afspraken van het contract nu wel
(beter) worden nageleefd en heeft de kostenstijging hier nog een rol in?
Zekerheid dat er geen fouten worden gemaakt hebben we niet, maar we hebben er
vertrouwen in dat het feit dat de JD en D66 straks in hetzelfde gebouw zitten meer
mogelijkheden biedt tot geregeld overleg en dat zo fouten sneller gesignaleerd en
voorkomen kunnen worden.

Verantwoording Functionaris
Gegevensbescherming
Sinds mijn verantwoording aan de ALV in februari van dit jaar zijn er geen incidenten
geweest. Tijdens de overdracht tussen de uitgaande en inkomende secretaris heeft
er ook een gesprek met mij plaatsgevonden. Hier heb ik vooral benadrukt nog steeds
de noodzaak in te zien van een snelle overstap naar een ander emailplatform. Dit
wordt in de ICT commissie opgepakt. De samenwerking met D66 op het punt van de
ledenadministratie behoeft de komende periode ook aandacht. Zo zijn er vragen
rondom de inrichting van het oude en nieuwe administratiesysteem, vooral met
betrekking tot toegangsrechten. Ik kijk er naar uit om met het nieuwe bestuur de
goede samenwerking door te zetten! Heb je een (hulp)vraag? Mail me dan gerust op
fg@jd.nl.
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jongeren in Nederland weten wat onze vereniging inhoudt en wat onze visie is. Door
te focussen op verschillende thema’s die aansluiten op de belevingswereld van
jongeren proberen we onze relevantie voor deze groep te versterken.

Beleidsplan Landelijk Bestuur 2019-2020
Lieve allemaal!
Voor jullie ligt het beleidsplan van Bestuur Broer. Komend jaar willen wij ons
inzetten voor een zichtbare en toegankelijke vereniging waar jongeren uitgedaagd
worden zich te ontwikkelen. Een jaar zonder verkiezingen met alle ruimte om de
vereniging verder te ontwikkelen en onze ideeën te delen met de wereld!
We hebben als team een aantal belangrijke uitdagingen voor de boeg; de financiën
moeten verduurzaamd worden en we gaan terug van een fulltime naar parttime
bestuur. Daardoor zullen evenementen mogelijk bescheidener worden dan
voorheen, ons kantoor zit voortaan (weer) bij D66 in het pand en we gaan zorgvuldig
afwegen welke activiteiten en projecten we wel en niet kunnen financieren. Als
bestuur zullen we onze taken prioriteren waardoor we bijvoorbeeld minder vaak of
in minder grote getalen bij de afdelingen te vinden zullen zijn.
Ondanks deze uitdagingen gaan we ons met alle energie inzetten om ónze politieke
visie samen aan te scherpen en te verspreiden. Zo zetten we in op een
gestructureerder politiek strategisch beleid en aandacht voor persoonlijke
ontwikkeling van leden. Ook willen we nauw betrokken blijven bij de afdelingen,
door bijvoorbeeld meer contact tussen functie-equivalenten te faciliteren. Tot slot
zullen we de noodzakelijke stappen zetten om onze ICT toekomstbestendig te
maken. Ben je benieuwd naar onze plannen en hoe we deze willen vormgeven? Lees
dan hieronder de rest van het beleidsplan.

Zichtbaarheid op sociale media en op straat
Sociale media is een van de manieren via waar jongeren te bereiken zijn. Het is dus
ook belangrijk om als vereniging zichtbaar te zijn op de verschillende platforms
(Snapchat, Facebook, Instagram & Twitter). Wij zullen de evenementen van komend
jaar zowel via Facebook als Instagram aankondigen. Ook gaan wij deze kanalen
gebruiken voor zowel politieke output als informatie over wat onze vereniging te
bieden heeft. Wij gebruiken de Snapchat vooral om een kijkje achter de schermen te
geven en de Twitter zal ingezet worden om persuitingen te delen.
Voor komend jaar staan er geen verkiezingen op de planning. Daarom gaan wij op
andere manieren ervoor zorgen dat we onderdeel blijven van het publieke debat. Zo
gaan we ludieke acties organiseren die door de afdelingen gebruikt kunnen worden.
Wij vinden het belangrijk dat er genoeg aandacht is voor ideeën en initiatief van ons
als de vereniging zelf. Bij het organiseren van een ludieke actie zal samen met het
Campagne en Creatief Team gekeken worden wat de boodschap van de actie is en
hoe de boodschap het beste overgebracht kan worden.

Ledenwerving & Zomeroffensief
Ons ledenaantal is de afgelopen jaren teruggelopen. Door te zorgen voor meer
zichtbaarheid gaan wij proberen om deze daling te stagneren. Komend jaar is er
ruimte om te experimenteren met advertenties op sociale media. Vanuit ons wordt
het weggeven van giveaways niet meer gestimuleerd. Naast het Zomeroffensief, de
introductie van nieuwe HBO en WO studenten, wordt er gekeken naar de
mogelijkheden om MBO studenten en scholieren kennis te laten maken met de JD.
Dit kan bijvoorbeeld door een online ‘ik-word-lid’ campagne gerealiseerd kan
worden met de nieuwe naam van het combilidmaatschap met D66:
jongerenlidmaatschap.

Liefs, Bestuur Broer
Annabel Broer - Voorzitter
Yvet Laan - Secretaris
Kyllian van der Put - Penningmeester
Wimer Heemskerk - Politiek & Pers
Pim Cramer - Talentontwikkeling
Jasper Ensing - Organisatie
Marije Heerma - Communicatie en Campagne

Politieke profilering
Door meer focus aan te brengen in onze politieke onderwerpen hopen wij de
herkenbaarheid van de Jonge Democraten te vergroten. We gaan het komende jaar
experimenteren met een thematische benadering door per periode een thema te
kiezen om op te focussen. Het uiteindelijke doel is een dusdanig grote

Profilering
De Jonge Democraten zullen zich komend jaar profileren op zowel sociale media als
op straat. Hierbij is het doel een profiel voor de vereniging te creëren waarbij
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herkenbaarheid op een thema op te bouwen dat de Jonge Democraten hier langere
tijd, ook voorbij onze bestuursperiode, mee worden geassocieerd. Dit betekent dat
er meer sturing vanuit ons voor de specifieke onderwerpen komt waarvoor wij wel
of niet de media zoeken. Een uitdaging voor het komend jaar is het betrekken van
het PKO, de werkgroepen en de vereniging als geheel bij het bepalen van de
inhoudelijke focus en het uitwerken hiervan. Wij stellen onszelf dan ook als doel om
gedurende het jaar op verschillende manieren de betrokkenheid van de gehele
vereniging te vergroten. Zo bouwen we aan een vereniging waar politieke strategie
de plek heeft die zij verdiend.

Internationaal
Komend jaar wordt er een International Officer aangesteld. Deze zal leiding geven
aan de delegaties die de Jonge Democraten vertegenwoordigen op internationale
congressen. De internationale vleugel van de Jonge Democraten kan op deze manier
volledig tot zijn recht komen. Door Jonge Democraten met passie voor
internationaal de ruimte én begeleiding te bieden onze stempel ook internationaal
te drukken.

Financiën
Het komende jaar zal de vereniging opnieuw kritisch kijken naar onze uitgaven.
Daarnaast willen we een aanzienlijke bedrag aan de algemene reserve afdragen.
Naast het wegbezuinigen van het vacatiegeld en een goedkoper huurcontract zal
het budget voor de DEMO teruggeschroefd worden en de afdracht voor afdelingen
verlaagd worden. Wel blijven we twee kaderweekenden per jaar organiseren, maar
vragen we voortaan een kleine, eigen bijdrage. Het budget voor projectsubsidies,
politieke acties en ICT zullen verhoogd worden. Met deze veranderingen willen wij
een duurzame financiële situatie creëren waar de vereniging ook in mindere jaren
mee vooruit kan.

Politiek
Politiek vormt het hart van onze vereniging. Wij zien voor onszelf een rol in het
vergroten van de politieke invloed van de Jonge Democraten, zowel binnen D66 als
daarbuiten. Ook het stimuleren van het politieke debat binnen de vereniging, het
aanjagen van vernieuwing en verfrissing van onze politieke plannen behoren tot
deze rol.

Vernieuwing en verfrissing
Ons politieke programma vereist permanente verfrissing en vernieuwing, willen we
relevant blijven in ons snel bewegend politieke landschap. We zien dat met de
huidige structuur van werkgroepen het lastig is om veranderingen bij te kunnen
benen, voornamelijk bij onderwerpen die overlappen met meerdere portefeuilles of
niet goed binnen de huidige portefeuilles te plaatsen te zijn. We willen samen met
het PKO en werkgroepen kijken waar de grootste kansen voor het vernieuwen van
ons politiek programma liggen. Vervolgens willen we kijken in welke vorm deze
vernieuwing het beste kan plaatsvinden.

Interne organisatie
De interne organisatie van onze vereniging zal komend jaar op twee vlakken
ingrijpend veranderen; huisvesting en de ICT structuren.

Huisvesting
Om onze uitgaven structureel te verlagen hebben we ons eigen pand ingeruild voor
de zolder van het D66-partijkantoor. We beschikken over kantoorruimte,
vergaderruimte, een opslagruimte en een overloop die tevens kan functioneren als
huiskamer. Wij streven ernaar om de toegankelijke en gezellige sfeer van de HaBlu
en LaVo te behouden en hebben tevens de mogelijkheid evenementen te
organiseren in de ruimtes op de begane grond. Komend jaar zullen wij in wisselende
mate op kantoor aanwezig zijn, waarbij donderdag onze vaste dag zal zijn. Schroom
niet en kom vooral een keer langs!

D66
De relatie met onze moederpartij is veelzijdig. Komend jaar willen we ons er niet toe
laten verleiden om met kritiek op D66 makkelijk te scoren. We willen ons
constructief opstellen en D66 gevraagd en ongevraagd inspireren. Voor D66 zal het
komende jaar een jaar zijn waarin geheroriënteerd moet worden op de politieke lijn
van de partij, inclusief het partijleiderschap. Laten we hier gebruik van maken om
meer dan ooit het Jonge Democraten-geluid binnen D66 gehoord te laten krijgen.

ICT
Op het gebied van ICT is er vorig jaar al een start gemaakt met het in kaart brengen
van de belangrijkste componenten van ons systeem. Dit jaar gaan we verder met het
vraagstuk door het opzetten van een ICT transitieteam. Met dit team zal gekeken
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worden naar mogelijkheden voor uitbesteding en tot op welke hoogte we zelf nog
onderhoud kunnen uitvoeren. Ook gaan we kijken naar de mogelijkheid om meer
samenwerking met D66 op dit gebied. Daarnaast gaan we andere politieke
jongerenorganisaties af om te bekijken hoe zij hun ICT systeem hebben geregeld.

komend jaar kunnen verbeteren. Zo streven we er bijvoorbeeld naar dat jaarlijkse
Oud-LB-dag op een vast moment in het jaar georganiseerd wordt.

Zichtbaarheid LB
Ook komend jaar is het belangrijk dat wij zichtbaar zijn binnen de vereniging. Echter,
zullen wij dit wel anders gaan inrichten dan vorige besturen. Zo gaan we vanaf
komend jaar geen BuitenBubbelBorrels meer organiseren. We creëren meer
zichtbaarheid door als individuele bestuursleden de afdelingen te bezoeken, maar
ook door sterker in te zetten op digitale communicatie. We willen op deze manier
meer inspelen op de behoeftes van specifieke afdelingen.

Organisatie landelijke activiteiten
De landelijke activiteiten zijn voor de Jonge Democraten van cruciaal belang. Niet
alleen omdat JD’ers uit het hele land elkaar op deze activiteiten ontmoeten, maar
ook omdat zij hier kennis kunnen delen en gezamenlijk de politieke lijn van de
vereniging bepalen. Door de financiële situatie van de vereniging en de nieuwe
inrichting van ons is er de komende jaren minder geld en minder tijd beschikbaar om
landelijke activiteiten te organiseren. De grootste uitdaging voor het komend jaar
zal het blijven faciliteren van laagdrempelige activiteiten zijn die recht doen aan de
behoefte voor politiek inhoudelijke activiteiten en laagdrempelig sociaal contact.

Talentontwikkeling
Bij de Jonge Democraten draait het niet alleen om politiek en gezelligheid, maar ook
om persoonlijke ontwikkeling. Of je jezelf nou wilt ontwikkelen op gebied van
politieke of bestuurlijke ervaring, organisatorische of sociale vaardigheden, of iets
heel anders: de Jonge Democraten bieden het allemaal.

Activiteiten
Komend jaar blijven wij inzetten op een mix tussen inhoud en gezelligheid. Daarom
zal er zowel een verenigingsweekend als een vernieuwd weekend met politieke
inhoud georganiseerd worden. We willen activiteiten organiseren die leden
aanspreken, en daarom kiezen we voor vernieuwing. Het PI-weekend zal in de
huidige vorm, onder andere vanwege tegenvallende inschrijvingen, niet terugkeren.
In plaats daarvan werken wij aan een politiek weekend nieuwe stijl om ook de
behoefte naar politieke inhoud niet te kort te laten schieten.

Training
Om de leden te ondersteunen in hun ontwikkeling gaan wij een proef doen met
structureel contact tussen trainers en afdelingsbesturen. Ook willen we samen met
de trainers kijken of het aanbod van trainingen nog voldoende aansluit bij de
behoeften van de vereniging, en kijken hoe we trainingen effectief in kunnen zetten
bij werkgroepen, afdelingen, alsmede eventuele masterclasses.

Actieve teamcultuur

Kaderweekenden

Komend jaar willen we inzetten op een sterke teamcultuur. Het afgelopen jaar is de
gewoonte om teams in te zetten bij het organiseren van landelijke evenementen een
nieuw leven ingeblazen. Nu het landelijk bestuur weer parttime wordt, is
samenwerken voor landelijke activiteiten nog belangrijker geworden. Door te
blijven inzetten op het vormen van teams bij onze activiteiten willen we de
vereniging nauwer betrekken bij de organisatie en tegelijkertijd een sterkere band
met de afdelingen krijgen.

Persoonlijke ontwikkeling staat centraal bij de kaderweekenden. De inhoud van het
kaderweekend zal dan ook zorgvuldig afgestemd worden met de behoeftes van het
kader, zodat er een toereikend aanbod is voor alle aanwezigen. Verder zal het
tweede kaderweekend naar februari worden verplaatst zodat er meer ruimte is om
de opgedane kennis in de praktijk te brengen.

Kleintjes worden groot
Afgelopen jaren is er veel energie gestoken in programma’s als een Jonge
Democraat in elke gemeenteraad en provinciale staat. Wij willen graag de ervaring
die zij hebben opgedaan met hun campagne of eventuele functie in de vereniging
houden en delen met de rest van de vereniging.

Alumnibeleid
De alumni van de Jonge Democraten zijn een belangrijk uithangbord voor de
vereniging. Daarom willen we bekijken hoe we de relatie met de JD-alumni in het
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·

Begroting 2020

·

Het Trainersweekend zal in haar huidige vorm komen te
vervallen. Voortaan zal deze samengevoegd worden met het
kaderweekend, wat een besparing van €2.000 oplevert.

1. Hoofdpunten

·

De afdracht aan de afdelingen zal verlaagd worden naar €24.000.
Ter compensatie zal het budget voor Projectsubsidies verhoogt
worden tot €9.000.

·

De bijdrage voor het Ledenblad DEMO zal na het wegvallen van
de papieren DEMO bijgesteld worden naar €750.

·

Het Landelijk Bestuur zal onder leiding van de Penningmeester
onderzoeken welke andere vormen van subsidie, donatie en
fondsenwerving mogelijk zijn. Omdat de uitkomst hiervan nog
onbekend zijn, zullen deze niet begroot worden. Mogelijke
opbrengsten zullen ten goede komen aan de Algemene reserve.

Het Landelijk Bestuur verwacht met deze begroting een afdracht
van €11.100 te kunnen doen aan de Algemene reserve, waardoor
deze groeit naar €183.765 in 2020.

·

Naast een afdracht aan de Algemene reserve verwacht het
Landelijk Bestuur €3.000 te kunnen afdragen aan zowel het
Verkiezingsfonds als het Lustrumfonds.

·

Het Landelijk Bestuur verwacht een verdere terugloop in het
ledenaantal voor 2020. Hierdoor verwachten we €50.000 aan
contributies en €130.000 aan subsidie te mogen ontvangen; een
daling van €30.000.

·

De kosten voor Huisvesting zullen door de verhuizing naar een
nieuw landelijk bureau samen met D66 voortaan €15.000
bedragen; een besparing van €9.000.

·

Vanaf Bestuur Broer I zal het Vacatiegeld afgeschaft worden, wat
de vereniging €30.000 per jaar scheelt.

·

Het PI-weekend in huidige vorm zal worden afgeschaft. Wel
maakt het Landelijk Bestuur €4.000 vrij voor nieuwe, politiek
inhoudelijke activiteiten.

·

Het Landelijk Bestuur kiest ervoor om ook komend jaar twee
kaderweekenden te organiseren, met een introductie van een
eigen bijdrage die €2.000 aan inkomsten moet opleveren.
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2. Overzicht
In de begroting van 2020 wordt er €17.100 meer ontvangen dan uitgegeven.
Aangezien we een negatieve narekening van de subsidie over 2019 verwachten, zal
ongeveer €10.000 hiervoor gereserveerd zijn. Deze is in onderstaand overzicht al
verrekend als uitgaven. Daarnaast willen we een afdracht doen aan zowel het
verkiezingsfonds als het lustrumfonds. Voor beide fondsen is €3.000 begroot. Dit
zorgt ervoor dat er €11.100 afgedragen kan worden aan de Algemene reserve, die
hierdoor groeit van €172.665 (peildatum 31 mei 2019) naar €183.765.
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3. Uitgaven
3.1. Huisvesting
Vanaf 2020 zal het landelijk bureau verplaatst zijn naar de bovenste etage van het
landelijk bureau van D66. Dit zorgt voor een kostenbesparing van €9.000 t.ov. 2019.
Het nieuwe servicecontract zal de verenging €12.000 per jaar kosten. De
accountantskosten zijn hoger in begroot dan vorig jaar, aangezien deze hoger
uitvielen.
Voor ICT verdubbelen we het budget van €4.000 naar €8.000. Vanaf 2020 zal een
groot deel van de ICT uitbesteed moeten worden, waardoor de kosten zullen stijgen.
Het ICT-team en de Algemeen Secretaris zullen samen een aantal scenario’s
ontwikkelen voor de toekomst van onze ICT-voorziening.
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3.2. Bestuurskosten
De reiskosten voor het Landelijk Bestuur zal voor het overgrote deel bestaan uit
zeven NS Dal Vrij abonnementen. Dit zal ongeveer €8.800 kosten. De overige
€1.200 zijn voor andere reiskosten. Het Landelijk Bestuur heeft zich voorgenomen
om ten alle tijden buiten de spits te reizen, zodat de kosten via het abonnement
gedekt worden.
Het Vacatiegeld zal vanaf Bestuur Broer niet meer begroot worden, aangezien
fulltime bestuur zal verdwijnen.

3.3. Internationaal
Vanaf het bestuursjaar 2019-2020 zal naast het Landelijk Bestuur een International
Officer aan de slag gaan. Deze persoon zal namens het Landelijk Bestuur in ieder
geval aanwezig zijn op de congressen van LYMEC en IFLRY. Voor deze persoon
vergoedt het Landelijk Bestuur 75% van de gemaakte kosten met een maximum van
€300 per congres. Voor overige leden die onderdeel uitmaken van de delegatie van
de Jonge Democraten zal geen vergoeding meer beschikbaar zijn.
De Excursie Europarlement en het Euro-Arab Seminar zullen alleen plaatsvinden
wanneer deze volledig kostendekkend zijn vanuit subsidie. De Internationale
Summer School zal alleen plaatsvinden wanneer deze volledig kostendekkend is
vanuit zowel subsidie als deelnemersbijdragen. Daarnaast begroten we geen geld
meer in specifiek voor internationale projecten.
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3.4. Landelijke bijeenkomsten
Het Landelijk Bestuur ziet ruimte om de landelijke congressen somberder te
begroten. Het bedrag wat voor het Wintercongres begroot is zal niet verder
verlaagd worden, aangezien de huidige bids op het bedrag van €24.000 gemaakt
worden. Voor het Zomercongres zal voortaan €22.000 beschikbaar zijn.
We vinden het belangrijk om genoeg geld vrij te maken voor activiteiten die zich
richten op nieuwe leden. Daarom blijft het budget voor het introweekend en een
introdag (€3.500) in stand.
Het Landelijk Bestuur vindt het belangrijk dat er genoeg politiek inhoudelijke
activiteiten zijn. Daarom verhogen we het budget voor Politiek Inhoudelijk tot
€4.000. Hieruit zal naast het PJO-parlement, de debat dag en de MUN ook een
nieuw, politiek inhoudelijke activiteit(-en) worden georganiseerd, wat als
vervanging van het PI-weekend in huidige vorm zal gaan gelden.
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3.5. Scholing en Vorming, Promotie
Het Landelijk Bestuur vindt het voor zowel de persoonlijke ontwikkeling van het
kader als de binding met de vereniging van belang dat er twee kaderweekenden per
jaar blijven bestaan. Wel zal er voortaan een kleine bijdrage aan het kader gevraagd
worden, zodat de kwaliteit van beide weekenden gewaarborgd kan blijven. Het
trainersweekend zal in haar huidige vorm niet meer terugkomen, maar zal
samengevoegd worden met de kaderweekenden. Hierdoor zal er voortaan nog €
1.000 begroot zijn voor andere trainersbijeenkomsten.
De kosten voor bestuurstrainingen Landelijk worden op eenzelfde hoogte begroot
als in 2019 . Wel zal er kritisch gekeken worden naar het huidige contract, met als
doel een verdere kostenbesparing.
We begroten minder geld in voor promotie. Dat doen we omdat er aankomend jaar
normaliter geen verkiezingen zullen plaatsvinden, maar ook omdat we kritisch
willen kijken naar de materialen die al in huis zijn. Het bestuurslid Promotie zal
bijvoorbeeld een inventarisatie maken van alle promotiematerialen. Daarnaast
maken we €2.500 vrij voor het uitvoeren van acties.

21

Septembercongres der Jonge Democraten
ALV 84 te Utrecht 7 september 2019
3.6 Afdelingen en DEMO
De Standaardafdracht afdelingen zal vanaf 2020 begroot worden op €24.000. Over
zowel 2018 als 2019 vloeit een aanzienlijk deel van de afdracht terug naar landelijk,
waardoor een iets sombere inschatting gerechtvaardigd is. Daar tegenover
verhogen we het bedrag voor Projectsubsidies naar €9.000. Hieruit zullen ook
bijdrages voor het Zomeroffensief worden betaald. De afdracht voor
bestuursweekenden blijft gelijk aan €250 per bestuursweekend.
Vanaf heden zal het ledenblad DEMO niet meer als papieren versie verschijnen. In
overleg met de redactie van de DEMO is besloten om voortaan €750 vrij te maken
om haar activiteiten uit te kunnen voeren.
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4. Inkomsten
4.1. Opbrengsten uit bedrijfsvoering
Het Landelijk Bestuur wil een hogere bijdrage ophalen vanuit de congressen
(€22.500). Aan de ene kant willen we aansturen op meer en hogere vrijwillige
bijdrage, maar ook een hogere algemene bijdrage per lid vragen. We willen
duidelijker vermelden wat de kosten per lid per congres voor de vereniging
bedragen. De afgelopen congressen is gebleken dat een lichte verhoging niet zorgt
voor een ontoegankelijk congres.
Vanuit Politiek Inhoudelijk verwachten we met ons nieuwe concept in totaal €3.500
op te kunnen halen. Met het invoeren van een eigen bijdrage tijdens de
kaderweekenden verwachten we in totaal €2.000 extra inkomsten te genereren. Er
zullen geen inkomsten vanuit het Lustrum zijn aangezien 2020 geen lustrumjaar is.
We verwachten het aankomend jaar een hoger bedrag aan muntverkoop te kunnen
realiseren door drankjes in verschillende prijsklasses aan te bieden (bijvoorbeeld de
verkoop van mixdrankjes op landelijke activiteiten) en de marges op overige
verkopen verder onder de loep te nemen. Dit zou een begrote inkomst van €17.000
moeten opleveren.
Zowel de Internationale Summerschool, de Excursie Europarlement als het EuroArab seminar moeten volledig kostendekkend zijn willen ze komend jaar
plaatsvinden.
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4.2. Subsidies en contributies, Financiële baten
Het Landelijk Bestuur verwacht een verdere daling in het ledenaantal voor 2020.
Hierdoor zullen zowel de contributie als de subsidie verder verlaagd worden. De
bijdrage uit contributie is op het wintercongres al aangepast en zal worden
bijgesteld naar €50.000. De subsidie over 2019 is te rooskleurig ingeschat,
waardoor een deel van het ontvangen bedrag zal moeten worden terugbetaald.
Voor 2020 wordt een gerekend met een subsidie van €130.000. Mogelijk valt deze
in de herberekening nog hoger uit, wat een financiële meevaller voor de vereniging
in 2021 zal veroorzaken.
Het rentebedrag vanuit de bank wordt verder verlaagd naar €300. Dit komt door de
lage rentestand op spaarrekeningen. De renteopbrengsten en kosten van D66 zijn
voorlopig niet begroot, maar mogelijk is hier nog een bijdrage uit te verwachten.
Het Landelijk Bestuur wilt onderzoeken of andere vormen van subsidie, donatie en
fondsenwerving mogelijk zijn. Omdat de uitkomst hiervan nog onbekend is, zullen
deze niet begroot worden en dienen als aanvulling van de Algemene reserve.
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5. Begroting
5.1. Uitgaven
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5.2. Inkomsten
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5.3. Resultaat
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Verklaring Kascommissie

Amendement op de begroting

Over het algemeen staat de KasCo positief tegenover de Begroting 2020. Wij zien
de wil om te bezuinigen en om op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van
inkomsten goed in de begroting terugkomen. Op het vlak van subsidie heeft het
Landelijk Bestuur een conservatieve inschatting gemaakt, waardoor een nieuwe
tegenvaller op deze post onwaarschijnlijk is.
Het hoofddoel van het Landelijk Bestuur is om met deze Begroting een bedrag van
ruim €10.000,- te doneren aan de Algemene Reserve. Als KasCo zetten we er
vraagtekens bij of dit binnen de huidige begroting gaat lukken. Wij zien enkele
mogelijke risico's. Aan de uitgavenkant vragen wij ons af of de inschatting van de
congresuitgaven afdoende gaat zijn. Ook drukken de twee Kaderweekenden flink op
de begroting.
Het grootste punt van zorg voor de KasCo is dat aan de inkomstenzijde
enkele posten moeilijk in te schatten en te beïnvloeden zijn. De Jaarrekeningen van
de afgelopen jaren hebben uitgewezen dat de opbrengsten van de muntverkoop erg
wisselvallig zijn en dat een (flinke) winst hierop bij lange na geen zekerheid
is. Daarnaast schatten wij de marges dankzij het aanbieden van een ‘luxesegment’
lager in. Ook op de afroming van afdelingen is moeilijk te sturen. Tot slot vallen
de inkomsten op het Septembercongres waarschijnlijk ook een stuk lager uit dan nu
begroot.
De KasCo vindt dat de inkomsten de uitgaven in deze begroting ruimschoots
afdekken en een bijdrage aan de Algemene Reserve gegarandeerd is. De bijdrage
aan de reserve kan in het ongunstigste geval echter €8000,- lager uitvallen dan nu
ingeschat en daarmee uitkomen rond €3000,-. Hiermee zouden de ambities m.b.t.
het doneren van een flinke bijdrage aan de reserve niet gehaald worden en die
situatie geeft bovendien weinig ruimte om eventuele tegenvallers op te vangen. Wij
zullen hierover met het Landelijk Bestuur in gesprek blijven.
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AMBEG01

Bijdrage Septembercongres

Onderwerp:

Septembercongres

Indieners:

Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der Put,
Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije
Heerma, Pim Cramer

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Betreft:

Begroting 2020

Schrap:

Inkomsten:
Bijdragen Septembercongres € 1.500

Vervang door:

Inkomsten:
Bijdragen Septembercongres € 1.000

Toelichting:

Tijdens
het
organiseren
van
het
Septembercongres zijn we tot de conclusie
gekomen dat een inkomsten van € 1.500 niet
realistisch is, maar € 1.000 beter op zijn plaats is.

AMBEG02

Minder kader, meer reserves

Onderwerp:

Afschaffen tweede Kaderweekend

Indieners:

Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der Put,
Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije
Heerma, Pim Cramer

Woordvoerder:

Kyllian van der Put

Betreft:

Begroting 2020

Schrap:

Uitgaven:
26 Kaderbijeenkomsten € 11.000
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Inkomsten:
46 Bijdrage Kaderbijeenkomsten € 2.000
Vervang door:

Uitgaven:
26 Kaderbijeenkomsten € 6.000
Inkomsten:
46 Bijdrage Kaderbijeenkomsten € 1.000

Toelichting:

In deze begroting is ruimte voor het organiseren
van twee kaderweekenden per bestuursjaar. Het
afschaffen van het tweede weekend scheelt de
vereniging € 4.000 per jaar, wat ten goede kan
komen aan de Algemene Reserve.

AMBEG03

Trainersweekend op eigen kracht in 2020

Onderwerp:

Trainersweekend

Indieners:

Jasper van den Hof, Remco Vonk, Steve
Bertends, Pauline Gerth van Wijk, Mark de Groot

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

Begroting 2020

Voeg toe:

Inkomsten
(uit
bedrijfsvoering)
(nieuw) 48. Bijdrage trainersweekend + €500
Uitgaven
(talentontwikkeling)
(nieuw) 29. Trainersweekend + €500

Toelichting:

Het LB is voornemens het trainersweekend te
schrappen. Dit is niet overlegd met de
trainersgroep. Wij willen het trainersweekend
graag houden omdat dit het enige moment in het
jaar is waarop we echt kunnen focussen op
scholing en de trainingen. Het is belangrijk dat dit
blijft bestaan binnen de vereniging.

We willen met deze wijziging graag een potje
geoormerkt geld inbrengen vanuit eigen bijdragen
waarmee we het weekend bekostigen. Geen
verenigingsgeld nodig dus.
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3.

Congresvoorstel Statuten

Huishoudelijk Reglement.

Artikel 1. De vereniging
1.

De vereniging draagt de naam Jonge Democraten.

2.

De vereniging heeft haar zetel in ‘s-Gravenhage.

4.

niet ouder zijn dan dertig jaar.
5.
6.

vastgesteld.

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het opstellen en

uitvoeren van een programma van werkzaamheden.

Artikel 5. Persoonlijk lidmaatschap
Het lidmaatschap is persoonlijk en zodoende niet vatbaar voor overdracht of

Artikel 3. Geen winstoogmerk

overgang.

De vereniging beoogt niet het maken van winst met het totaal van haar activiteiten
die erop gericht zijn om haar doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

Artikel 4. Leden, reünisten en donateurs
De vereniging kent leden, reünisten en donateurs.

2.

Leden zijn natuurlijke personen die zich als lid bij het Landelijk Bestuur

hebben aangemeld en door het Landelijk Bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het
Landelijk Bestuur kan besluiten een aangemeld lid de toegang tot het lidmaatschap
te weigeren indien:
a.

toelating in strijd is met de Statuten of het Huishoudelijk Reglement;

b.

toelating niet in belang is van de vereniging.

Donateurs zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage

verlenen, waarvan de minimale hoogte door de Algemene Ledenvergadering wordt

overeenstemming met de doelstellingen van D66.

1.

Beleid ten aanzien van reünisten wordt vastgesteld door de Algemene

Ledenvergadering.

De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om

politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in
2.

Alleen diegenen kunnen als lid van de vereniging worden toegelaten die bij

het begin van het verenigingsjaar de leeftijd van twaalf jaar bereikt hebben, doch

Artikel 2. Het doel van de vereniging
1.

Tegen een besluit tot weigering van toelating staat beroep open bij de

Algemene Ledenvergadering, waarvoor de procedure is vastgelegd in het

1.

Het lidmaatschap eindigt:

a.

door het overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging namens de vereniging.

d.

door ontzetting;

e.

als een lid bij aanvang van een nieuw verenigingsjaar de leeftijd van

eenendertig jaar heeft bereikt.
2.

Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk bij het Landelijk Bestuur.

Opzegging dient te geschieden voor het eindigen van het verenigingsjaar.
3.

Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het Landelijk

Bestuur indien:
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a.

het lid diens verplichtingen naar de vereniging niet nakomt;

4.

b.

van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden het lidmaatschap

het Landelijk Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene

Op schriftelijk verzoek van vijf procent van de stemgerechtigde leden, is

voort te laten duren.

Ledenvergadering binnen vier weken. Als aan het verzoek binnen veertien dagen

4.

geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van de

Ontzetting aat het lidmaatschap onmiddellijk eindigen en kan door het

Landelijk Bestuur worden uitgesproken indien:

Algemene Ledenvergadering overgaan.

a.

5.

het lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of besluiten der

De bijeenroeping geschiedt door het Landelijk Bestuur via een schriftelijke

vereniging;

oproep aan alle leden, welke ten minste zeven dagen voor de betreffende Algemene

b.

het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

Ledenvergadering wordt verzonden. De oproep wordt verzonden naar het in de

5.

Van een besluit tot opzegging namens de vereniging of ontzetting wordt de

ledenadministratie bekende adres, waarbij de te behandelen onderwerpen worden

betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte gesteld. Tegen

vermeld.

dit besluit staat beroep open bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor de
procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.

Artikel 8. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering en stemrecht

6.

1.

De Algemene Ledenvergadering is voor leden toegankelijk.

2.

Ieder ter vergadering aanwezig lid mag het woord voeren.

3.

Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd lid heeft één stem. Het is

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft

de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.
Artikel 7. De Algemene Ledenvergadering

niet mogelijk een stem door een gemachtigde te laten uitbrengen.

1.

4.

Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering door het

Een unaniem besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in

Landelijk Bestuur bijeengeroepen en wel binnen zes maanden na afloop van het

vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de Algemene

boekjaar.

Ledenvergadering.

2.

5.

Op deze vergadering wordt de jaarrekening over het afgelopen jaar

Alle besluiten waarvoor bij de wet of deze Statuten geen grotere

behandeld.

meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van

3.

stemmen. Bij staking van stemmen wordt onmiddellijk een tweede stemming

De goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering

ontheft het Landelijk Bestuur niet van zijn aansprakelijkheid voor het, in het

gehouden. Indien de stemmen na de tweede stemming wederom staken, dan:

verstreken verenigingsjaar gevoerde, financiële beleid waarover verantwoording is

a.

is bij een verkiezing de kandidaat niet verkozen; en

afgelegd. Omtrent het verlenen van decharge zal separaat door de Algemene

b.

is in overige gevallen het voorstel verworpen.

Ledenvergadering worden besloten nadat de jaarrekening door de Algemene

6.

De exacte stemprocedure voor het verkiezen van personen is vastgelegd in

Ledenvergadering is goedgekeurd.

het Huishoudelijk Reglement.
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Artikel 9. De orde van de Algemene Ledenvergadering

behoort onder meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht geeft in

1.

De Algemene Ledenvergadering voorziet in haar eigen orde.

de door de vereniging te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van haar

2.

De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door één of meer

doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen van

leden.

de vereniging en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de

3.

De Stem- en Notulencommissie heeft ter vergadering de volgende taken:

beheerkosten van de vereniging in redelijke verhouding staan tot de bestedingen

a.

vaststellen of de Algemene Ledenvergadering een besluit genomen heeft;

ten behoeve van haar doelstelling.

b.

de inhoud vaststellen van een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel;

2.

c.

het notuleren van datgene wat tijdens de Algemene Ledenvergadering

vervuld.

Eén functie in het Landelijk Bestuur kan slechts door één lid worden

wordt behandeld.

3.

4.

vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste negen personen, waarvan

Indien het oordeel van de Stem- en Notulencommissie onmiddellijk betwist

Het Landelijk Bestuur bestaat uit een door de Algemene Ledenvergadering

wordt, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als:

ten minste een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

a.

4.

bij een schriftelijke stemming de meerderheid van de stemgerechtigde

Met inachtneming van de bij Statuten en Huishoudelijk Reglement

leden dit verlangt; of

vastgestelde regelen, kan ieder lid worden benoemd tot lid van het Landelijk

b.

Bestuur voor een periode van maximaal twee jaar. Na deze termijn kan diegene

bij een niet-schriftelijke stemming een stemgerechtigde dit vraagt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke

slechts één keer worden herbenoemd voor een periode van maximaal twee jaar.

stemming.

5.

5.

bestuurlijke functies binnen de vereniging.

De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden zo spoedig

Het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur is onverenigbaar met andere

mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de vergadering ter

6.

Leden van het Landelijk Bestuur ontvangen voor de door hen in die

beschikking gesteld aan de leden. Tegen de tekst van de notulen kan beroep worden

hoedanigheid voor de vereniging verrichte werkzaamheden geen beloning,

aangetekend totdat zij zijn vastgesteld. De Leden besluiten op de eerstvolgende

middellijk noch onmiddellijk. Onder beloning wordt niet verstaan:

Algemene Ledenvergadering over vaststelling van de notulen.

a.

een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten behoeve van de

vereniging gemaakte kosten;

Artikel 10. Het Landelijk Bestuur
1.

b.

een niet bovenmatig vacatiegeld.

7.

Leden van het Landelijk Bestuur kunnen niet over het vermogen van de

vereniging beschikken als ware het hun eigen vermogen.

De leden van het Landelijk Bestuur van de vereniging worden door de

Algemene Ledenvergadering in functie benoemd. Slechts leden kunnen benoemd
worden tot lid van het Landelijk Bestuur. Tot de taken van het Landelijk Bestuur
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Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van het Landelijk Bestuur

3.

1.

ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing en kan de betrokkene niet op basis van

Als minder dan de helft van de leden van het Landelijk Bestuur in

Als een besluit tot schorsing niet binnen vijf maanden door een besluit tot

vergadering aanwezig is, is het Landelijk Bestuur niet bevoegd tot het nemen van

dezelfde feiten opnieuw worden geschorst.

besluiten anders dan het besluit tot het uitroepen van een Algemene

4.

Ledenvergadering.

genomen.

2.

5.

Als het Landelijk Bestuur uit minder dan drie leden bestaat, roept het

Schorsing en ontslag treden in werking direct nadat het besluit daartoe is
Gedurende de schorsing kan de betrokkene diens functie in het Landelijk

Landelijk Bestuur een Algemene Ledenvergadering uit teneinde te voorzien in de

Bestuur niet uitoefenen.

openstaande vacature(s).

6.

Indien de schorsing of het ontslag tot gevolg heeft dat minder dan drie

leden van het Landelijk Bestuur in functie blijven, benoemt de Algemene
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Landelijk Bestuur
1.

Ledenvergadering interim leden van het Landelijk Bestuur.

Het Landelijk Bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de

vereniging in en buiten rechte.

Artikel 14. Boekjaar

2.

Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het verenigingsjaar en loopt van één

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee

gezamenlijk handelende leden van het Landelijk Bestuur, onder wie in elk geval de

januari tot en met éénendertig december.

Voorzitter, de Secretaris of de Penningmeester.
3.

Het Landelijk Bestuur is na voorafgaande toestemming van de Algemene

Artikel 15. Financiën

Ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen,

1.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van

a.

de jaarlijkse bijdrage van de leden;

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

b.

vrijwillige bijdragen;

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de

c.

subsidies;

schuld van een derde verbindt.

d.

erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat erfstellingen

uitsluitend mogen worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving;
Artikel 13. Schorsing en ontslag van de leden van het Landelijk Bestuur

e.

geleende gelden;

1.

f.

opbrengst van vermogen en alle overige baten.

Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.

2.

Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de vereniging, waarvan

2.

voorafgaand aan ieder verenigingsjaar de hoogte voor de periode van dat

De leden van het Landelijk Bestuur kunnen te allen tijde door de Algemene
Een lid van het Landelijk Bestuur kan te allen tijde ontslag nemen.

verenigingsjaar wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij die
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vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd of andere bij

c.

Huishoudelijk Reglement vast te stellen criteria.

vermogensbestanddelen, voor zover de vereniging die activa redelijkerwijs nodig

3.

heeft ten behoeve van haar doelstelling.

Bij Huishoudelijk Reglement wordt nader bepaald op welke datum uiterlijk

activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden

aan de financiële verplichtingen moet zijn voldaan.

9.

4.

verrichten of diensten verlenen tegen commerciële tarieven met het oogmerk

Het Landelijk Bestuur van de vereniging kan, wanneer dit naar haar

De vereniging mag ter financiering van haar doelstelling werkzaamheden

oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat de door het lid verschuldigde

hiermee, ter financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar

jaarlijkse bijdrage geheel of gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. De

doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief resultaat te behalen.

Penningmeester stelt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van een zodanig
besluit. Indien een gedeelte van het bedrag wel wordt ingevorderd, moet binnen

Artikel 16. De Kascommissie

dertig dagen betaling plaatsvinden van dit bedrag. Het besluit vervalt indien deze

1.

betaling niet tijdig plaatsvindt.

Penningmeester gevoerde financiële administratie.

5.

De invordering van gelden met buitengewone middelen, zoals door

De Kascommissie heeft tot taak het controleren van de door de

2.

Uit de financiële administratie als bedoeld in lid 1 dient duidelijk te blijken:

tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder, geschiedt krachtens besluit

a.

de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke leden van het

van het Landelijk Bestuur.

Landelijk Bestuur toekomende onkostenvergoedingen en vacatiegelden;

6.

b.

Het Landelijk Bestuur bewaart de financiële administratie van de

de aard en omvang van de kosten die door de vereniging zijn gemaakt ten

vereniging met inachtneming van de daarvoor gestelde wettelijke termijnen.

behoeve van het beheer van de vereniging, alsmede de aard en omvang van de

7.

andere uitgaven van de vereniging;

De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is

voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar

c.

de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging, en

doelstelling.

d.

de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.

8.

3.

De Algemene Ledenvergadering verkiest de leden van de Kascommissie.

Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de voorziene

werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.8 wordt begrepen:

De Kascommissie bestaat uit ten minste twee leden van de vereniging die niet

a.

tevens zitting hebben in een orgaan van de vereniging dat onder controle van de

vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste wilsbeschikking

of schenking door de vereniging zijn verkregen, en die op grond van aan die uiterste

Kascommissie staat.

wilsbeschikking of schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen, in

4.

stand moeten worden gehouden;

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te

b.

tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding daarvan

voortvloeit uit de doelstelling van de vereniging, en
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5.

De controle vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, in ieder geval

6.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien

voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering waarop de jaarrekening wordt

ter Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig zijn en het besluit

voorgelegd. De Kascommissie doet daar verslag van haar bevindingen.

tot statutenwijziging unaniem wordt aangenomen.

6.

7.

De last van een lid van de Kascommissie kan te allen tijde door de

Het Landelijk Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van

Algemene Ledenvergadering worden herroepen, onverminderd het bepaalde in

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de Statuten, zoals deze na

artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.
8.

De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot wijziging van Artikel 1,

Artikel 17. Wijzigen van de Statuten

Artikel 2, Artikel 4 lid 4, en de onderhavige bepaling besluiten, indien dit besluit met

1.

algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin ten minste vijftig

Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van

een Algemene Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat

procent van alle stemgerechtigde leden aanwezig is.

een wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld.
2.

Voorstellen tot het wijzigen van de Statuten moeten ten minste vijf dagen

Artikel 18. Ontbinding van de vereniging

voor deze Algemene Ledenvergadering, aan de leden zijn toegestuurd door degenen

1. Het bepaalde in Artikel 17 lid 1, 2, 6 en 8, is van overeenkomstige toepassing op

die deze vergadering hebben uitgeroepen.

een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

3.

2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming

Tot wijziging van de Statuten kan door de Algemene Ledenvergadering

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van het

van het overschot na vereffening vast. De bestemming is in overeenstemming met

aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijf procent van

het doel van de vereniging, met dien verstande dat het overschot besteed wordt

de stemgerechtigde leden aanwezig is.

aan:

4.

a.

Indien tijdens een Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een

een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel 5b van de

voorstel tot statutenwijziging twee derde van de uitgebrachte stemmen het

Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats tredende

voorstel tot statutenwijziging steunt, maar waarbij niet de vereiste tenminste vijf

bepaling, met een soortgelijke doelstelling, of

procent van de stemgerechtigde leden aanwezig is, dient het voorstel bij een

b.

volgende Algemene Ledenvergadering wederom in stemming gebracht te worden.

algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Het voorstel is aangenomen, indien tijdens deze tweede lezing wederom een

3. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit geschiedt de vereffening

meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen het voorstel steunt.

door het Landelijk Bestuur.

5.

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van

De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt.

een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het

haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
Statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
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vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden ‘in

Toelichting op het Congresvoorstel Statuten

liquidatie’.

Met trots presenteert Team Statutencommissie de herziene versie van de statuten
van de Jonge Democraten. Het afgelopen jaar is door het team hard gewerkt om de
statuten van onze vereniging zowel een stuk leesbaarder, als toekomstbestendig te
maken. Zo zijn alle statutaire eisen aan een vereniging met een ANBI-status in deze
nieuwe versie verwerkt.
Om tot dit eindresultaat te komen is intensief samengewerkt met de notaris die
uiteindelijk ook de statuten officieel zal wijzigen. Net als alle andere
congresvoorstellen die bij een congres de revue passeren, zijn ook de statuten
amendeerbaar. De kanttekening die hierbij geplaatst dient te worden, is dat we ons
bij de statuten ook te houden hebben aan het verenigingsrecht. De huidige
conceptversie is volledig goedgekeurd door de notaris. Alle tijdens ALV84
aangenomen amendementen op deze versie zullen bij de notaris voorgelegd worden
zodat hij kan beoordelen of deze houdbaar zijn, wellicht op een andere manier
geformuleerd dienen te worden, of in zijn geheel niet stroken met het
verenigingsrecht.
Wanneer de geamendeerde versie van de statuten tijdens deze Algemene
Ledenvergadering aangenomen wordt, zal deze in tweede lezing ingediend worden
op het het wintercongres, waarna de notaris de statuten zal passeren en deze
formeel van kracht worden.

Artikel 19. De beginselverklaring
1.

De vereniging kent een beginselverklaring, welke als bijlage onderdeel

uitmaakt van het huishoudelijk reglement.
2.

In de beginselverklaring staat omschreven wat de uitgangspunten van de

vereniging zijn, en vanuit welke overtuigingen de vereniging handelt. De
beginselverklaring mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
deze Statuten.
3.

Het bepaalde in Artikel 17 lid 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op

het wijzigen van de beginselverklaring.
Artikel 20. Slotbepalingen
1.

De Algemene Ledenvergadering kan één of meerdere reglementen

vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze Statuten niet
of niet volledig wordt voorzien.
2.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet

of deze Statuten.
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Amendement op de Statuten
AMSTA01

2%>5% nr. 1

Onderwerp:

ALV op verzoek van leden

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 7 lid 4

Schrap:

4. Op schriftelijk verzoek van vijf procent van de
stemgerechtigde leden , is het Landelijk Bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Ledenvergadering binnen vier weken.

Vervang door:

4. Op schriftelijk verzoek van twee procent van de
stemgerechtigde leden, is het Landelijk Bestuur
verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Ledenvergadering binnen vier weken.

Toelichting:

Uitgaande van ca. 5000 stemgerechtigde leden,
zou je in het huidige voorstel 250 mensen nodig
hebben die een ALV willen houden. Dat is
behoorlijk veel, en maakt het in de praktijk vrijwel
onmogelijk voor leden om een ALV af te dwingen.
Dat is niet heel erg als alles goed gaat, maar deze
clausule is juist voor als het misgaat.
Met dit amendement heb je nog 100 mensen
nodig. Nog steeds een substantiële groep, maar
wel haalbaar.
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AMSTA02

Liever te dik in de kist dan weer een ALV gemist

Onderwerp:

Oproepingstermijn voor de ALV

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Rens Philipsen, Thijmen
van Hoorn, Jasper van den Hof, Maarten Veld

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn

Betreft:

Voorstel statuten, artikel 7 lid 5

Schrap:

5. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke
oproep aan alle leden, welke tenminste zeven
dagen
voor
de
betreffende
Algemene
Ledenvergadering wordt verzonden. De oproep
wordt verzonden naar het in de ledenadministratie
bekende adres, waarbij de te behandelen
onderwerpen worden vermeld.

Vervang door:

5. De bijeenroeping geschiedt door schriftelijke
oproep aan alle leden, welke tenminste veertien
dagen
voor
de
betreffende
Algemene
Ledenvergadering wordt verzonden. De oproep
wordt verzonden naar het in de ledenadministratie
bekende adres, waarbij de te behandelen
onderwerpen worden vermeld.

Toelichting:

Weet jij al wat je volgend weekend gaat doen? Ik
ook, en een plotseling opdoemende ALV past niet
binnen die plannen. 7 dagen is een erg korte
oproepingstermijn voor een ALV. Mensen moeten
last-minute dingen afzeggen om bij een ALV te
kunnen zijn, wat een lage opkomst en een slechte
voorbereiding van de aanwezigen garandeert.
Een termijn van 14 dagen is lang genoeg om
ervoor te zorgen dat meer mensen tijd kunnen
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vrijmaken, maar kort genoeg om ervoor te zorgen
dat de ALV adequaat kan reageren op acuut
opkomende problemen.
AMSTA03

De macht van uw stem ligt in de gemachtigde
stem

Onderwerp:

Stemmachtiging

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, artikel 8, lid 3

Schrap:

3. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd
lid heeft één stem. Het is niet mogelijk een stem
door een gemachtigde te laten uitbrengen.

Vervang door:

Toelichting:

stemsysteem en vereist nadere invulling in het
HR. Deze wijziging geeft geen invulling aan het
hoe, wat en criteria van machtigingen, maar
maakt de weg vrij voor deze democratisering.
BELANGRIJK: in dit amendement beperken we
het
gemachtigd
stemmen
specifiek
tot
verkiezingen en andere stemmingen over
personen, wat altijd per stembrief gaat. Dat houdt
het praktisch en overzichtelijk, in tegenstelling tot
machtigen voor alle stemmingen.

3. Ieder ter vergadering aanwezig stemgerechtigd
lid heeft één stem. Een lid kan gemachtigd
worden om het stemrecht van één ander lid uit te
oefenen bij stemmingen over personen. Bij
Huishoudelijk Reglement wordt nader bepaald op
welke manier een stem door een gemachtigde
kan worden uitgebracht.
Meer stemmen = meer beter. Machtigen van
stemmen is een manier om meer leden mee te
laten doen in de besluitvorming van de ALV. Je
hebt dan dus WEL de mogelijkheid om je stem te
laten gelden als je bijvoorbeeld op vakantie bent,
moet werken, of om andere redenen niet bij de
ALV
aanwezig
kan
zijn.
Dit is een radicale wijziging van ons huidige
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AMSTA04

Ooit, in een land hier ver vandaan, waren alle
Jonge Democraten het met elkaar eens

Onderwerp:

schrappen overbodige bepaling over besluit van
alle leden

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 8 lid 4

Schrap:

4. Een unaniem besluit van alle stemgerechtigde
leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen,
heeft dezelfde kracht als een besluit van de
Algemene Ledenvergadering.

Toelichting:

Deze bepaling zegt dat als álle stemgerechtigde
Jonge Democraten bij elkaar zijn én ze het
allemaal met elkaar eens zijn, ze een besluit
kunnen nemen ookal is het geen officiele ALV.
Het behoeft geen uitleg dat dit scenario niet meer
is dan een sprookje. Deze bepaling dient dan ook
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geen enkel praktisch nut en kan geschrapt
worden. Bovendien is het ook al geregeld in de
wet (art. 2:40 lid 2 BW)
AMSTA05

Een LB-jaar? Doe mij er maar oneindig veel!

Onderwerp:

Termijn zitting landelijk bestuurslid

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 10 lid 4

Schrap:

Na deze termijn kan diegene slechts één keer
worden herbenoemd voor een periode van
maximaal twee jaar.

Toelichting:

In de originele versie kun je maximaal 2x
benoemd worden als lid van het LB. Dit
amendement schrapt deze beperking volledig. Dat
neemt niet weg dat het bestuurslid na afloop van
een bestuurstermijn moet worden herkozen, en
dat zo'n termijn maximaal 2 jaar is.
Het idee hierachter is dat de ALV prima in staat is
om in een specifiek geval te beoordelen of het
verstandig is om een kandidaatsbestuurslid nog
een termijn te gunnen.

AMSTA06

Een LB-jaar? Doe mij er maar vier!

Onderwerp:

Termijn zitting landelijk bestuurslid

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,

Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld
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Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 10 lid 4

Schrap:

Na deze termijn kan diegene slechts één keer
worden herbenoemd voor een periode van
maximaal twee jaar.

Vervang door:

Iemand kan in totaal maximaal vier jaar lid zijn
van het Landelijk Bestuur.

Toelichting:

In de originele versie kun je maximaal 2x
benoemd worden. Iemand kan dus niet 3x een
half jaar bestuurslid worden, terwijl het dan om
een veel kortere totale termijn gaat dan de 2x
twee jaar die wordt genoemd in het origineel. Dit
amendement biedt die vrijheid om meerdere korte
termijnen te doen wel, maar houdt het maximum
van vier jaar bestuur in totaal.

AMSTA07

Een jaar is meer dan genoeg

Onderwerp:

Termijn lid zijn Landelijk Bestuur

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 10 lid 4

Schrap:

Met inachtneming van de bij Statuten en
Huishoudelijk Reglement vastgestelde regelen,
kan ieder lid worden benoemd tot lid van het
Landelijk Bestuur voor een periode van maximaal
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twee jaar.

Vervang door:

Met inachtneming van de bij Statuten en
Huishoudelijk Reglement vastgestelde regelen,
kan ieder lid worden benoemd tot lid van het
Landelijk Bestuur voor een periode van maximaal
een jaar.

2. Voorstellen tot het wijzigen van de Statuten
moeten ten minste zeven dagen voor deze
Algemene Ledenvergadering, aan de leden zijn
toegestuurd door degenen die deze vergadering
hebben uitgeroepen

Toelichting:

Dit verkort de maximale duur van een termijn voor
een bestuursperiode naar één jaar. Dit is meer in
lijn met de huidige praktijk. De paar keer dat
iemand zich in de recente geschiedenis voor 2
jaar heeft gekandideerd (op afdelingsniveau) was
dit geen succes. Het is ook meer in lijn met het
democratische karakter van de JD om een
bestuurslid na een jaar opnieuw te laten verkiezen
door de leden.

Een termijn van vijf dagen is gewoon een beetje
gek. Zeker als je deze vergelijkt met alle andere
termijnen die uitgaan van één week (zeven
dagen) óf een veelvoud daarvan.

AMSTA09

2%>5% nr. 2

Onderwerp:

Voorwaarden Statutenwijziging

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

AMSTA08

Mag het een beetje (twee dagen) meer zijn?

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Onderwerp:

Termijn bij voorstellen tot het wijzigen van de
Statuten

Betreft:

Statuten, art. 17 lid 3

Schrap:

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Maarten Veld

Betreft:

Statuten, art. 17 lid 2

Schrap:

2. Voorstellen tot het wijzigen van de Statuten
moeten ten minste vijf dagen voor deze Algemene
Ledenvergadering, aan de leden zijn toegestuurd
door degenen die deze vergadering hebben
uitgeroepen.

3. Tot wijziging van Statuten kan door de
Algemene Ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste vijf procent
van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
4. Indien tijdens een Algemene Ledenvergadering
ter
behandeling
van
een
voorstel
tot
Statutenwijziging twee derde van de uitgebrachte
stemmen het voorstel tot Statutenwijziging steunt,
maar waarbij niet de vereiste tenminste vijf
procent van de stemgerechtigde leden aanwezig
is , dient het voorstel bij een volgende Algemene

Vervang door:

Toelichting:
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Ledenvergadering wederom in stemming gebracht
te worden.
Vervang door:

Toelichting:

3. Tot wijziging van Statuten kan door de
Algemene Ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste
twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen
in een vergadering waarin ten minste twee
procent van de stemgerechtigde leden aanwezig
is.
4. Indien tijdens een Algemene Ledenvergadering
ter
behandeling
van
een
voorstel
tot
Statutenwijziging twee derde van de uitgebrachte
stemmen het voorstel tot Statutenwijziging steunt,
maar waarbij niet de vereiste tenminste twee
procent van de stemgerechtigde leden aanwezig
is , dient het voorstel bij een volgende Algemene
Ledenvergadering wederom in stemming gebracht
te worden.
Dit verlaagt het vereiste minimum van aanwezige
leden
van
5%
naar
2%.
Uitgaande van ca. 5000 stemgerechtigde leden,
zou je in het huidige voorstel 250 mensen nodig
hebben
die
meestemmen
over
een
Statutenwijziging. Dat is behoorlijk veel, en maakt
het in de praktijk vrijwel onmogelijk in één keer te
stemmen. Met dit amendement heb je nog 100
mensen nodig. Nog steeds een substantiële
groep,
maar
wel
haalbaar.
Deze bepaling kan overigens wel worden
gewijzigd, aangezien art. 17 lid 8 geen betrekking
heeft op de rest van het artikel.
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AMSTA10

Onderwijl is dit lid onderscheidenlijk gedateerd,
ten zeerste strigent en derhalve uiterst
procedureel exorbitant, waarvan akte!

Onderwerp:

Besluitvorming bij wijziging van statuten

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, art. 17 lid 6

Schrap:

6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel
is niet van toepassing, indien ter Algemene
Ledenvergadering
alle
stemgerechtigden
aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
unaniem wordt aangenomen.

Toelichting:

Dit lid zegt: “als we niet onze regels voor wijzigen
van de statuten hebben gevolgd, maar we zijn
ALLEMAAL in een ALV aanwezig en stemmen
UNANIEM voor een (ad hoc) verandering, dan is
het
toch
geldig”.
Dat zijn zoveel slagen om de arm dat dit lid een
dode letter is, want met een opkomstpercentage
van ±3.3% tot 5% van leden per ALV is dat (voor
de voorzienbare toekomst) nooit het geval.
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AMSTA11

Geen blokkerende macht voor slapende leden

Onderwerp:

Ontbinding vereniging

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Jasper van den Hof,
Thijmen van Hoorn, Rens Philipsen, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Statuten, artikel 18 lid 1

Schrap:

Het bepaalde in Artikel 17 lid 1, 2, 6 en 8, is van
overeenkomstige toepassing op een besluit van
de Algemene Ledenvergadering tot ontbinding
van de vereniging.

Vervang door:

Het bepaalde in Artikel 17 lid 1, 2, 3, 4, en 6, is
van overeenkomstige toepassing op een besluit
van de Algemene Ledenvergadering tot
ontbinding van de vereniging.

Toelichting:

Als een besluit tot ontbinding vereist dat de helft
van de leden aanwezig is (lid 8) gaan alle
slapende leden in de weg zitten mocht ooit tot
ontbinding worden besloten, waardoor de
vereniging mogelijk als lege huls blijft bestaan
(wat dan vast een mooie metafoor is voor de
uitholling van onze idealen en zo maar niet zo chill
in de praktijk).

HR-wijzigingen
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HR01

Wie betaalt, bepaalt

Onderwerp:

Contributie

Indieners:

Sjirk Bruinsma, Jasper van den Hof, Martijn
Kösters, Tristan Lemstra, Yvonne van der Meulen,
Xander Prijs, Eva Schrikkema, Eric Stok, Nienke
Vennik

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

HR Artikel 3

Schrap:

Schrap:
Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het
begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €17,50 per jaar;
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
lid zijn van D66 geldt een gereduceerd
combinatietarief van €25,00 per jaar, waarvan
€10,00 per jaar ten goede komt aan de JD;
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €25,00 per jaar

Vervang door:

Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het
begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
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jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar.
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
lid
zijn
van
D66.
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar.
3.2
De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks bij de
behandeling van de begroting vastgesteld door
ALV. Het Landelijk Bestuur stelt in overleg met de
Kascommissie een contributievoorstel op.
Toelichting:

begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €17,50 per jaar;
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
lid zijn van D66 geldt een gereduceerd
combinatietarief van €25,00 per jaar, waarvan
€10,00 per jaar ten goede komt aan de JD;
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €25,00 per jaar

De
JD
hanteert
nu
een
erg
rigide
contributiesysteem. Het feit dat deze discussie nu
ruim een jaar loopt, in een periode waarin de JD
het zwaar heeft, bewijst dat. Dit voorstel maakt
het contributiebeleid van de JD flexibeler, maar
houdt de uiteindelijke macht bij de ALV. We
moeten er alleen elk jaar even over nadenken.

HR02

Wie betaalt, kiest een groepje mensen dat, samen
met een ander gekozen groepje mensen, bepaalt

Onderwerp:

Contributie

Indieners:

Jasper van den Hof, Martijn Kösters, Yvonne van
der Meulen, Eva Schrikkema, Eric Stok, Nienke
Vennik

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

HR Artikel 3

Schrap:

Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het

43

Vervang door:

Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het
begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar.
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
lid
zijn
van
D66.
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar.
3.2
De jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks in overleg met
de Kascommissie vastgesteld door Het Landelijk
Bestuur.

Toelichting:

Zie de toelichting bij HR-wijziging: "wie bepaalt,
betaalt". Als je niet elk Septembercongres over de
contributie na wil denken, dan kun je die taak met
dit voorstel bij het LB en de KasCo leggen.
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HR03

Beter laat dan nooit

Onderwerp:

Contributie

Indieners:

Sjirk Bruinsma, Jasper van den Hof, Martijn
Kösters, Tristan Lemstra, Yvonne van der
Meulen, Eva Schrikkema, Eric Stok, Nienke
Vennik

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

HR Artikel 3

Schrap:

Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het
begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €17,50 per jaar;
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
lid zijn van D66 geldt een gereduceerd
combinatietarief van €25,00 per jaar, waarvan
€10,00 per jaar ten goede komt aan de JD;
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €25,00 per jaar

Vervang door:

lid zijn van D66 geldt een gereduceerd
combinatietarief van €27,00 per jaar, waarvan
€10,00 per jaar ten goede komt aan de JD;
c. voor leden van 28 tot en met 30 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €27,00 per jaar

Artikel
3.1:
De Jonge Democraten hebben leden van 12 tot
en met 30 jaar. De leeftijd wordt gemeten aan het
begin van het kalenderjaar. De Jonge
Democraten kennen drie tarieven voor de
jaarlijkse
bijdrage:
a. voor leden van 12 tot en met 27 jaar geldt een
jaarlijkse bijdrage van €17,50 per jaar;
b. voor leden van 12 tot en met 27 jaar die tevens
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Toelichting:

Wanneer de andere twee voorstellen over de
contributie niet worden aangenomen, moeten we
nog wel even de bedragen in het HR actualiseren.
Met dit voorstel doen we dat.

HR04

Bye Felicia, zeg maar dag tegen je plasje, je bent
zojuist ontzettend opgezegd/ontzet/ontzegd

Onderwerp:

Beëindiging lidmaatschap

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Rens Philipssen, Thijmen
van Hoorn, Jasper van den Hof, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Huishoudelijk Reglement, artikel 4

Schrap:

Artikel 4. Ontzetting uit het lidmaatschap
1. Het Landelijk Bestuur kan een lid ontzetten op
de wijze zoals beschreven in de Statuten.
2. De betrokkene kan, binnen een maand na de
schriftelijke kennisgeving als bedoeld in artikel 9,
lid 4 van de Statuten, bezwaar maken bij het
Landelijk Bestuur. Op dat moment wordt een
Geschillencommissie ingesteld volgens artikel 28
van
dit
Reglement.
3. Het Landelijk Bestuur neemt het besluit van de
Geschillencommissie over. De betrokkene kan
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hiertegen binnen een maand in beroep gaan bij de
eerstvolgende
Algemene
Ledenvergadering.
4. Zolang de ontzettingsprocedure loopt, kan de
betrokkene
geen
lidmaatschapsrechten
uitoefenen anders dan in dit artikel bepaald.
Vervang door:

Toelichting:

Van ontzetting is sprake als het LB besluit dat
iemand nooit meer lid mag zijn van de JD.
Lid 3 is geschrapt, omdat uit artikel 29 al volgt dat
het LB het besluit van de geschillencommissie
moet volgen en dat beroep kan worden
aangetekend. Dit betekent wel dat een betrokkene
nog maar twee weken heeft om beroep aan te
tekenen
na
de
uitspraak
van
de
geschillencommissie (in plaats van een maand),
maar er is geen concrete aanleiding om in dit
geval een andere termijn aan te houden dan bij
andere geschillen.

Artikel 4. Ontzegging, opzegging of ontzetting van
het
lidmaatschap
1. Het Landelijk Bestuur kan besluiten tot
ontzegging of opzegging van het lidmaatschap of
van ontzetting uit het lidmaatschap van een
persoon, zoals beschreven in artikels 4.2, 6.3 en
6.4
van
de
Statuten.
2. Tegen het besluit van het Landelijk Bestuur kan
door de persoon die het besluit betreft, bezwaar
gemaakt worden bij het Landelijk Bestuur binnen
30 dagen na de schriftelijke kennisgeving.
3. Op het moment dat het bezwaar kenbaar wordt
gemaakt
wordt
een
Geschillencommissie
ingesteld conform artikel 29 van dit Reglement.
Vervolgens zal de procedure conform dit artikel
worden
gevolgd.
4. Zolang de procedure loopt, kan de betrokkene
geen lidmaatschapsrechten uitoefenen anders
dan in dit artikel bepaald.
Deze wijziging brengt het HR in lijn met de
Statuten met betrekking tot de verschillende
vormen waarop iemand het genoegen van het lid
zijn van de JD kan worden ontnomen. Van
ontzegging is sprake als het LB de aanmelding
van een lid weigert. Van opzegging is sprake als
het LB iemand het lidmaatschap ontneemt, maar
de persoon zich wel opnieuw mag aanmelden.
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HR05

Resoluties van het Resolutie-experiment

Onderwerp:

Parallelle behandeling van amendementen op
resoluties

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Michiel Lemmers, Dennis
van Driel, Marten Porte, Cyriel van Vugt, Marit
Gorissen

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Hoofdstuk II, artikel 16

Voeg toe:

2. Amendementen op een Resolutie met
betrekking op het Politiek Programma kunnen
parallel
worden
behandeld
aan
andere
agendapunten. De overige behandeling van de
Congresvoorstellen, als bedoeld in artikel 15 van
dit Reglement, zal plenair plaatsvinden. Naar
aanleiding
van
een
besluit
van
een
Congresvoorzitter of een Motie van Orde, kan een
amendement opnieuw plenair behandeld worden.
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Toelichting:

Op
het
afgelopen
Zomercongres
is
geëxperimenteerd met de parallelle behandeling
van Resoluties (zie ook de evaluatie). Met dit
voorstel wordt deze behandelwijze vastgelegd. Bij
het experiment was de behandeling parallel aan
andere agendapunten (zoals het financieel blok
en moties). Het is bij dit voorstel ook mogelijk dat
twee Resoluties parallel aan elkaar behandeld
worden. Verder geeft dit voorstel de vrijheid om te
experimenteren met de voorwaarden waaronder
een amendement plenair behandeld zal worden.
Eventueel kan door middel van een organimo
worden besloten over welke behandelwijze de
voorkeur heeft.

HR06

In beroep, zonder beroepsvragenstellers

Onderwerp:

Beroepsprocedure

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Rens Philipsen, Thijmen
van Hoorn, Jasper van den Hof, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Huishoudelijk Reglement, artikel 29

Schrap:

Artikel
29.
De
Geschillencommissie
1. De Geschillencommissie treedt op bij conflicten
op instelling van het Landelijk Bestuur of de
Algemene
Ledenvergadering.
2. De Geschillencommissie bestaat uit een
oneven aantal leden. Iedere betrokken partij wijst
een lid aan. Indien dit geen oneven aantal
commissieleden vormt, kiezen de aangewezen

commissieleden een extra lid. De aanwijzing
geschiedt binnen twee weken na instelling van de
Geschillencommissie.
3. De Geschillencommissie wordt automatisch
opgeheven na het beslechten van het geschil.
4. De Geschillencommissie spreekt tijdens haar
onderzoek minimaal de betrokken partijen en het
Landelijk Bestuur, ongeacht of zij een partij is.
5. De Geschillencommissie brengt uiterlijk vier
weken na installatie schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden aan de betrokken partijen
en
het
Landelijk
Bestuur.
6. De uitspraak van de Geschillencommissie is
voor alle betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur
bindend.
7. Elke betrokken partij kan binnen twee weken na
de uitspraak beroep aantekenen bij het
Landelijk
Bestuur.
8. Beroepsprocedures vinden plaats op de
eerstvolgende
ALV.
9. Indien een beroepsprocedure gestart wordt
kunnen de betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur, ongeacht haar betrokkenheid, de
Geschillencommissie verzoeken een voorlopige
regeling
te
treffen.
10. Indien het geschil betrekking heeft op de
financiën van de Jonge Democraten, of daar
gevolgen
op
kan
hebben,
is
de
Geschillencommissie pas na overleg met de
Kascommissie bevoegd tot het doen van een
uitspraak of het treffen van een voorlopige
regeling.
Vervang door:
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Artikel

29.

De

Geschillencommissie
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1. De Geschillencommissie treedt op bij conflicten
op instelling van het Landelijk Bestuur of de
Algemene
Ledenvergadering.
2. De Geschillencommissie bestaat uit een
oneven aantal leden. Iedere betrokken partij wijst
een lid aan. Indien dit geen oneven aantal
commissieleden vormt, kiezen de aangewezen
commissieleden een extra lid. De aanwijzing
geschiedt binnen twee weken na instelling van de
Geschillencommissie.
3. De Geschillencommissie wordt automatisch
opgeheven na het beslechten van het geschil, of
het
eindigen van de beroepsprocedure.
4. De Geschillencommissie spreekt tijdens haar
onderzoek minimaal de betrokken partijen en het
Landelijk Bestuur, ongeacht of zij een partij is.
5. De Geschillencommissie brengt uiterlijk vier
weken na installatie schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden aan de betrokken partijen
en
het
Landelijk
Bestuur.
6. De uitspraak van de Geschillencommissie is
voor alle betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur
bindend.
7. Elke betrokken partij kan binnen twee weken na
de uitspraak beroep aantekenen door dit
schriftelijk te melden bij het Landelijk Bestuur.
8. Als een beroepsprocedure gestart wordt
kunnen de betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur, ongeacht haar betrokkenheid, de
Geschillencommissie verzoeken een voorlopige
regeling
te
treffen.
9. Indien het geschil betrekking heeft op de
financiën van de Jonge Democraten, of daar

gevolgen
op
kan
hebben,
is
de
Geschillencommissie pas na overleg met de
Kascommissie bevoegd tot het doen van een
uitspraak of het treffen van een voorlopige
regeling.
10. Een beroep wordt behandeld bij de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De
Algemene Ledenvergadering kan de uitspraak van
de Geschillencommissie alleen bekrachtigen of
verwerpen. Hierover wordt schriftelijk gestemd.
11. Bij de behandeling van het beroep hebben
uitsluitend de insteller van het beroep, het
Landelijk Bestuur, de andere betrokken partijen en
de Geschillencommissie spreekrecht in deze
volgorde. De insteller van het beroep krijgt
vervolgens
het
laatste
woord.
12. Als de uitspraak van de Geschillencommissie
is verworpen, zal op verzoek van een betrokken
partij direct een nieuwe Geschillencommissie
worden ingesteld bestaande uit andere leden.
Toelichting:
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Deze wijziging voegt een beroepsprocedure toe
die we wel een paar keer noemen in het HR en de
Statuten, maar die nog niet helemaal beschreven
was.
Aangezien de zaak bij de Geschillencommissie
reeds uitgebreid behandeld is en de ALV de
uitspraak van de Geschillencommissie alleen kan
bekrachtigen of verwerpen, zal de procedure bij
de ALV beknopt worden gehouden. In dit kader
sluit dit voorstel ook het stellen van vragen uit.
Lid 12 geeft aan wat er gebeurt als het beroep
slaagt. Mocht de uitkomst na het beroep niet
duidelijk
zijn,
kan
direct
een
nieuwe
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Geschillencommissie worden aangesteld. Als het
besluit echter wel voor de hand ligt (bijvoorbeeld
als het gaat om het wel of niet toelaten van een
lid) kan het LB direct een nieuw besluit nemen, in
lijn met de uitkomst van de beroepsprocedure.

HR07

In beroep, dat is vragen om vragen

Onderwerp:

Beroepsprocedure

Indieners:

[Team Statutenherziening] Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Rens Philipssen, Thijmen
van Hoorn, Jasper van den Hof, Maarten Veld

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Huishoudelijk Reglement, artikel 29

Schrap:

Artikel
29.
De
Geschillencommissie
1. De Geschillencommissie treedt op bij conflicten
op instelling van het Landelijk Bestuur of de
Algemene
Ledenvergadering.
2. De Geschillencommissie bestaat uit een
oneven aantal leden. Iedere betrokken partij wijst
een lid aan. Indien dit geen oneven aantal
commissieleden vormt, kiezen de aangewezen
commissieleden een extra lid. De aanwijzing
geschiedt binnen twee weken na instelling van de
Geschillencommissie.
3. De Geschillencommissie wordt automatisch
opgeheven na het beslechten van het geschil.
4. De Geschillencommissie spreekt tijdens haar
onderzoek minimaal de betrokken partijen en het
Landelijk Bestuur, ongeacht of zij een partij is.
5. De Geschillencommissie brengt uiterlijk vier

weken na installatie schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden aan de betrokken partijen
en
het
Landelijk
Bestuur.
6. De uitspraak van de Geschillencommissie is
voor alle betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur
bindend.
7. Elke betrokken partij kan binnen twee weken na
de uitspraak beroep aantekenen bij het
Landelijk
Bestuur.
8. Beroepsprocedures vinden plaats op de
eerstvolgende
ALV.
9. Indien een beroepsprocedure gestart wordt
kunnen de betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur, ongeacht haar betrokkenheid, de
Geschillencommissie verzoeken een voorlopige
regeling
te
treffen.
10. Indien het geschil betrekking heeft op de
financiën van de Jonge Democraten, of daar
gevolgen
op
kan
hebben,
is
de
Geschillencommissie pas na overleg met de
Kascommissie bevoegd tot het doen van een
uitspraak of het treffen van een voorlopige
regeling.
Vervang door:
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Artikel
29.
De
Geschillencommissie
1. De Geschillencommissie treedt op bij conflicten
op instelling van het Landelijk Bestuur of de
Algemene
Ledenvergadering.
2. De Geschillencommissie bestaat uit een
oneven aantal leden. Iedere betrokken partij wijst
een lid aan. Indien dit geen oneven aantal
commissieleden vormt, kiezen de aangewezen
commissieleden een extra lid. De aanwijzing
geschiedt binnen twee weken na instelling van de
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Geschillencommissie.
3. De Geschillencommissie wordt automatisch
opgeheven na het beslechten van het geschil, of
het eindigen van de
beroepsprocedure.
4. De Geschillencommissie spreekt tijdens haar
onderzoek minimaal de betrokken partijen en het
Landelijk Bestuur, ongeacht of zij een partij is.
5. De Geschillencommissie brengt uiterlijk vier
weken na installatie schriftelijk verslag uit van
haar werkzaamheden aan de betrokken partijen
en
het
Landelijk
Bestuur.
6. De uitspraak van de Geschillencommissie is
voor alle betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur
bindend.
7. Elke betrokken partij kan binnen twee weken na
de uitspraak beroep aantekenen door dit
schriftelijk te melden bij het Landelijk Bestuur.
8. Als een beroepsprocedure gestart wordt
kunnen de betrokken partijen en het Landelijk
Bestuur, ongeacht haar betrokkenheid, de
Geschillencommissie verzoeken een voorlopige
regeling
te
treffen.
9. Indien het geschil betrekking heeft op de
financiën van de Jonge Democraten, of daar
gevolgen
op
kan
hebben,
is
de
Geschillencommissie pas na overleg met de
Kascommissie bevoegd tot het doen van een
uitspraak of het treffen van een voorlopige
regeling.
10. Een beroep wordt behandeld bij de
eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De
Algemene Ledenvergadering kan de uitspraak van
de Geschillencommissie alleen bekrachtigen of

verwerpen. Hierover wordt schriftelijk gestemd.
11. Bij de behandeling van het beroep hebben de
insteller van het beroep, het Landelijk Bestuur, de
andere
betrokken
partijen
en
de
Geschillencommissie
spreekrecht
in
deze
volgorde. Vervolgens kunnen leden vragen
stellen. De insteller van het beroep krijgt het
laatste
woord.
12. Als de uitspraak van de Geschillencommissie
is verworpen, zal op verzoek van een betrokken
partij direct een nieuwe Geschillencommissie
worden ingesteld bestaande uit andere leden.
Toelichting:
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Deze wijziging voegt een beroepsprocedure toe
die we wel een paar keer noemen in het HR en de
Statuten, maar die nog niet helemaal beschreven
was.
Aangezien de zaak bij de Geschillencommissie
reeds uitgebreid behandeld is en de ALV de
uitspraak van de Geschillencommissie alleen kan
bekrachtigen of verwerpen, zal de procedure bij
de ALV beknopt worden gehouden. Dit voorstel
geeft echter nog wel de mogelijkheid om vragen te
stellen, om de ALV in staat te stellen een
geïnformeerde
beslissing
te
maken.
Lid 12 geeft aan wat er gebeurt als het beroep
slaagt. Mocht de uitkomst na het beroep niet
duidelijk
zijn,
kan
direct
een
nieuwe
Geschillencommissie worden aangesteld. Als het
besluit echter wel voor de hand ligt (bijvoorbeeld
als het gaat om het wel of niet toelaten van een
lid) kan het LB direct een nieuw besluit nemen, in
lijn met de uitkomst van de beroepsprocedure.
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Amendement op HR08
AMHR01

Ik
heb
niet
een
jaar
in
een
HRteam/commissie/werkgroep gezeten om dan gelijk
weer raar leesbare zinnen in het HR te stoppen.
Dus daarom dit amendement. Ik rond af: stem
voor!

Onderwerp:

Woordvolgorde

Indieners:

Jasper van den Hof, Eric Stok, Pauline Gerth van
Wijk, Michiel Lemmers, Rens Philipsen

Woordvoerder:

Jasper van den Hof

Betreft:

HR08, lid 1

Schrap:

c. Het, samen met het landelijk bestuur,
vormgeven van de internationale lijn van de Jonge
Democraten;

Vervang door:

c. Het vormgeven van de internationale lijn van de
Jonge Democraten.

Toelichting:

De
zin
is
lelijk
en
raar.
In lid 3 ligt al besloten dat de International Officer
verantwoording aflegt aan het Landelijk Bestuur.
In de andere subleden a en b wordt de specificatie
van 'samen met het LB' ook niet genoemd.
Laten we consistent blijven.
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HR08

Out of office

Onderwerp:

International Officer

Indieners:

Annabel Broer, Yvet Laan, Kyllian van der Put,
Jasper Ensing, Wimer Heemskerk, Marije
Heerma, Pim Cramer

Woordvoerder:

Wimer Heemskerk

Betreft:

Hoofdstuk IV, pagina 24

Voeg toe:

Artikel
38.
International
Officer
1. De International Officer vertegenwoordigt de
Jonge Democraten in het buitenland, waarbij in
ieder geval de volgende taken behoren:
a. Het vertegenwoordigen van de Jonge
Democraten bij de koepelorganisaties van de
Jonge
Democraten
IFLRY
en
LYMEC;
b. Het aansturen van internationale delegaties van
de
Jonge
Democraten;
c. Het, samen met het landelijk bestuur,
vormgeven van de internationale lijn van de Jonge
Democraten;
2. Het Landelijk Bestuur stelt de International
Officer aan voor een periode van één jaar;
3. De International Officer legt verantwoording af
aan het Landelijk Bestuur;
4. De functie van International Officer is niet
verenigbaar met een functie in het Landelijk
Bestuur;

Toelichting:

Naar aanleiding van de aangenomen organimo 02
van het afgelopen zomercongres ons voorstel
voor het instellen van een International Officer.
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Organisatorische Moties
ORG01

-Insert random old person joke-

Onderwerp:

None

Indieners:

Danny van der Weijde, Ingrid Weerts, Joram
Schollaard, Kevin Brongers, Edwin Kapitein,
Lysanne van Schaik, Pauline Gerth van Wijk,
Bram van Wickeren

Woordvoerder:

Danny van der Weijde

Constaterende 
dat


Bestuurstrainers in beginsel een bestuur het hele
jaar volgen
Danny van der Weijde aan een groot deel van de
huidige afdelingsbesturen een bestuurstraining
heeft gegeven
Danny heel graag de besturen wil blijven
ondersteunen die hij heeft getraind
Danny officieel geen JD lid meer is vanaf 01-012020




Mag ik nog één keertje de adviezen voorlezen?

Onderwerp:

None

Indieners:

Danny van der Weijde, Michiel Lemmers, Peet
Wijnen, Desiree Klomp, Kevin Brongers, Eric
Stok, Lysanne van Schaik, Pauline Gerth van
Wijk, Bram van Wickeren

Woordvoerder:

Danny van der Weijde

Constaterende
dat

Het JD lidmaatschap van Danny eindigt op 01-012020

Overwegende dat
 Danny het heel leuk vindt om de gesprekken met
kandidaat bestuursleden te houden
 Danny graag zijn termijn in de OrCo volledig uitzit
en netjes de boel wil overdragen
 Er aan de advieskant nog maar 1 ervaren OrColid overblijft als Danny wegvalt
Spreekt uit dat

Overwegende dat
 Het prettig is voor besturen om dezelfde trainers
te houden
 Danny heel blij wordt van de persoonlijke
ontwikkeling van bestuursleden
 Danny extra zijn best zal doen om deze besturen
te ondersteunen
Spreekt uit dat

ORG02

Het Landelijk Bestuur Danny van der Weijde
benoemt tot trainer tot de zomer van 2020
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Het Landelijk Bestuur Danny van der Weijde
benoemt tot lid van de OrCo tot na de evaluatie
van de OrCo van het zomercongres 2020.

