Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85

1

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85

Inhoud

Voordracht CVZ en SNC

Inhoud

2

Voordracht CVZ en SNC

2

Welkomstwoord Congresteam

3

Locaties

5

Hoe werkt een congres?

7

Bestuursverantwoording

12

Verantwoording DEMO

19

Verantwoording FG

19

Resolutie Congresvoorstel Statuten Tweede Lezing

20

Resolutie Buitenlandse Zaken

24

Het landelijk bestuur draagt als congresvoorzitters (CVZ) voor: Michiel Lemmers,
Pauline Gerth van Wijk, Remco Vonk en Sjirk Bruinsma
Het Landelijk Bestuur draagt als Stem- en Notulencommissie (SNC) voor: Hester van
Wessel, Jeffrey Eelman, Jonah van Lotringen, Jorg Verkerk, Michiel van Huizen, Pieter van
Brakel en Sophie den Ouden.

Colofon
Dit is een uitgave van de Jonge Democraten ten behoeve van de 85e Algemene
Ledenvergadering der Jonge Democraten
Samenstelling: Yvet Laan

2

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85

Welkomstwoord Congresteam

Welkomstwoord
afdelingsvoorzitter

Lieve Jonge Democraten,
Welkom in Arnhem! Na maandenlang zwoegen door het congresbidteam en door
ons congresteam hebben we de eer om het LXXXVe congres van de Jonge
Democraten te presenteren in de prachtige hoofdstad van Gelderland: Arnhem.

Lieve JD-er,
Twee bruggen verder van waar we jullie voor het laatst mochten verwelkomen ligt
de Gelderse hoofdstad Arnhem. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik Arnhem
tot een halfjaar geleden zelf helemaal niet zo goed kende. Het congresteam heeft
ervoor gezorgd dat ik de stad beter ben gaan leren kennen en daarmee vooral ook
erg ben gaan waarderen.

Nadat onze afdeling fantastische zomercongressen heeft neergezet in Burgers’ Zoo
in 2014 en in de Sint Stevenskerk in 2018 mogen we ons dit jaar wagen aan een
wintercongres. Op dit congres zullen de kunst en cultuur centraal staan, van
kunsthistoricus Alexander Pechtold tot het meest expressionistische fuifje dat de JD
ooit gekend heeft.

Laatst heb ik deelgenomen aan een stadswandeling die alle mooie gebouwen en
historische plekken van de binnenstad heeft laten zien. De guide heeft ons een
aantal prachtige panden laten zien, al was hij zelf vooral van mening dat het vroeger
allemaal beter was. Misschien heeft hij wel een beetje gelijk, Arnhem kent ook wel
een rijke geschiedenis. Dit is niet verwonderlijk, de strategische ligging voor zowel
heersers als kooplieden zorgt al sinds vóór de Nederlandse Opstand voor de komst
van prestigieuze instellingen en projecten. Naast het Nederlands
Openluchtmuseum, het concert- en theatergebouw en Burgers’ Zoo zijn ook
belangrijke onderdelen van de Nederlandse defensie en rechtspraak hier al
eeuwenlang gevestigd.

Kunststad Arnhem vormt hiervoor een perfect decor. De thuisstad van ArtEZ met
haar vele parken staat al sinds jaar en dag synoniem voor mode, architectuur,
beeldende kunst en allerlei andere vrijzinnige zaken. Tussen al deze
wonderlijkheden door schemert het donkere verleden van de stad. Op weinig
plaatsen in Nederland is de prijs van onze vrijheid in de jaren ‘40 zo duidelijk te zien
als in Arnhem, waar Operatie Market Garden faalde. In de op één na grootste slag
die ons land in de oorlog doormaakte lukte het niet om de brug over de Rijn te
veroveren, met de hongerwinter tot gevolg.

Ik hoop dat je dit weekend net zo kan genieten en Arnhem net zo gaat waarderen als
ik de afgelopen maanden heb gedaan.

In 2019 vierde Arnhem de vrijheid. De JD viert in 2020 deze mooie hoofdstad. Niet
langer is Arnhem het ondergeschoven kindje naast Havana aan de Waal, maar een
volwaardige 50 procent van afdeling Arnhem-Nijmegen. Geniet van de bruisende
stad en leer er net zoveel van houden als wij in de afgelopen maanden.

Mocht je tijdens het congres onverhoopt even niks te doen hebben, of je vervelen en
niet goed weten wat je moet doen met de tijd tussen het avondeten en het
congresfeest, dan hierbij een woordzoeker:

Liefs,

Liefs,

Het wintercongresteam 2020

Léonie Janssen

Thijmen van Hoorn (voorzitter), Isa Luiten (secretaris), Léonie Janssen (penningmeester),
Alexander van den Berg (inhoudelijke zaken), Wouter van den Berg (informele zaken),
Guus Versteegen (promotie) en Jasper Ensing (landelijk bestuurslid organisatie)
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(En ja, misschien vraagt u zich af waarom staat er een JD-logo midden in de
woordzoeker? Het antwoord op deze vraag zal de analfabetische winter congres
secretaris u graag persoonlijk geven)
(Ik dacht dat je Pechtold met dt schreef)

4

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85

5

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85

Voorlopige Agenda ALV85

Congresprogramma

Volgt nog!

Vrijdag 31 januari:
19.00-21.00
19.00-00.00
23.00 (???)

Opening inschrijfbalie @StayOkay
Borrel @FifthAvenue
Pubquiz

Zaterdag 1 februari:
9.10-15.15
9.30-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15
11.15-12.30
11.15-12.30

Opening inschrijfbalie @StayOkay
Nieuwe Leden Moment
Algemene vergadering
Spreker A. Marchouch
Algemene vergadering
Parallelle sessie: Hoe duurzaam ben jij

12.30-13.30

Lunch

13.30-15.00
13.30-14.45
14.45-16.15
15.15-16.45

Algemene vergadering
Parallelle sessie: Recycle your T-shirt
EHBO-sessie: Reanimeren moet je leren
Algemene vergadering

18.00-20.00(????)
22.00-3.00

Diner @HappyItaly
Congresfeest @Willemeen

Zondag 2 februari:
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9.10-14.00
9.30-12.30
11.15-12.30

Opening inschrijfbalie
Algemene vergadering
Parallelle sessie: Is dit AVG, ja of nee?

12.30-13.30

Lunch

13.30-16.00
14.15-15.45
stadswandeling
15.45-16.45
16.00-16.45
16.45-17.00

Algemene vergadering
Parallelle sessie: Crash Course krijgsmacht +
Parallelle sessie: FemDem & Future
JD Talks met A. Pechtold
Afsluitende speech van voorzitter en bedankjes
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Locaties

De drukkerij fungeert als stageplek, leerwerkplaats en bovenal een plek waar je de
kans krijgt om een creatief steentje bij te dragen aan de cultuur in Arnhem. De
meeste posters die je zult gaan zien hangen zijn zeefdruk poster ontworpen en
gemaakt door de vrijwilligers bij Willemeen.

Congreslocatie: Stadstheater Musis
Musis is al meer dan 100 jaar het kloppende culturele hart van Arnhem. Het gebouw
werd gebouwd naar aanleiding van het Nederlands-Duits zangconcours dat in 1847
in Arnhem werd gehouden. En Musis is daarmee het oudste concertgebouw van
Nederland. Musis is ontworpen door de architect Hendrik Willem Fromberg en is de
thuisbasis van Het Gelders Orkest.

Borrellocatie: 5th Avenue
Voor de borrellocatie verzamelen we vrijdagavond in de prachtige cocktaillounge
van 5th Avenue! De lounge hangt vol met moderne kunst en staan onder andere
bekend om hun uitgebreide cocktailkaart. Deze prachtige locatie is de perfecte plek
om ons thema Arnhem, kunsstad te introduceren!

Kortom een prachtige locatie voor een mooi wintercongres.
Slaaplocatie: StayOkay

De Lounge/club vind je in de oude Lutherse kerk aan de Korenmark, ja, je leest het
goed; boven de lounge zit ook een club! Na de borrel kun je dus nog even
doorgenieten van de prachtige locatie.

Het hele weekend verblijven we in het prachtig gelegen hostel StayOkay (voorheen
Jeugdherberg “Alteveer”). Het hostel ligt vlakbij Nationaal Park de Hoge Veluwe, en
toch op een steenworpafstand van de stad. Het hostel bevat een Engelse pub en een
heerlijk terras. Buiten het hostel vind je een vlindertuin, een insectenhotel en
broedkastjes. Kortom, boek je kamer nog een nachtje extra en kom genieten van de
prachtige natuur rondom het hostel.

Dinerlocatie: Happy Italy
Je kent ze wel, de Happy Italy keten heeft zich in korte tijd en met veel succes
verspreid door heel Nederland. Happy Italy Arnhem ligt dichtbij het
Architectonische centraal station van Arnhem en is ontzettend populair onder de
toeristen in Arnhem. Wij zullen hier zaterdagavond dan ook lekker uit eten gaan.
Kom genieten van een heerlijke pizza of pasta, vegetarisch of met een lekker stukje
vlees.

Hoe kom ik bij StayOkay?
Vanaf station Arnhem neem je stadsbus 3 richting Alteveer. Je stapt uit bij de halte
Ziekenhuis Rijnstate. Volg daar de wegwijzers naar het hostel. Vanaf het station
vertrekken ook treintaxi’s.
Let op! Bij aankomst in het hostel ontvang je een lakenpakket waarmee je zelf je bed
opmaakt. Handdoeken zijn exclusief, maar je kunt ze wel kopen (€ 4,50) of huren (€
2,- + € 3,- borg) in het hostel.
Feestlocatie: Willemeen
Willemeen is een stedelijk jongerencentrum en subcultureel podium in Arnhem.
Meer dan honderd vrijwilligers zijn betrokken bij het organiseren van muziek,
zeefdruk en multimedia. Ja, u leest het goed, Willemeen bevat een zeefdrukkerij.
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Congreslocatie
Velperbinnensingel 15
6811 BP Arnhem

Feestlocatie
Willemsplein 1
6811 KA Arnhem

Slaaplocatie
Diepenbrocklaan 27
6815 AH Arnhem

Borrellocatie
Korenmarkt 26
6811 GW Arnhem

Dinerlocatie
Oude Stationsstraat 14
6811 KE Arnhem
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Beide kunstwerken zijn fraai vormgegeven waarbij de fantasie
vrij wordt gelaten aan voorbijgaande automobilisten. Elk kunstwerk stelt iets voor
waarbij het Dansend Vierkant de verbinding moet maken tussen hemel en aarde. En
het Observatorium is een 18,5 meter hoge kunstwerk dat een stilistische indruk
moet geven aan de postmoderne tijd.

Arnhem
Kunststad Arnhem. Dat is het thema van dit congres. Lastig wel…… Immers, wat
heeft Arnhem nou met Kunst? Parijs heeft de Eiffeltoren, Barcelona de Sagrada
Familia, Amsterdam de Beurs van Berlage, Nijmegen de Nijmeegse vierdaagse,
Maastricht heeft André Rieu en New York heeft het Vrijheidsbeeld. En Arnhem
heeft…….ja, lastig wel. U begrijpt mogelijk nu de frustratie van deze
schrijver.

De schrijver denkt er het zijne van. Wat mij betreft is het Dansend Vierkant een
vierkant geweest dat te heet gewassen is en daardoor in elkaar gedeukt is. Het
Observatorium is een onderstel van wat ooit een springplank van een lokaal
zwembad geweest moet zijn. Ach. Het past ook wel bij het zijn van een Arnhemmer.
De dingen niet onnodig ingewikkeld willen maken. Dan kan het uiteindelijk mee
vallen. En is dat ook niet wat Kunst is? Vrije expressie en vormgevingen van
materiaal de vrije loop laten. Bij elk kunstwerk wordt een bordje met tekst en uitleg
geplaatst. Maar uiteindelijk heeft elke
toeschouwer, of bewonderaar zoals u wilt, een
eigen mening en denk er het zijne/hare van.
En stiekem! Heel stiekem rijdt deze schrijver al
ruim 28 jaar langs deze kunstwerken. En elke
keer blijft het een bijzonder geheel en door de
vormgeving een mooie route.

Wellicht het GelreDome? Een praktisch stadion met een dak dat dicht kan. Maar als
je daar zelfs over gaat nadenken wordt het er niet echt beter op. Want wat 11
voetbalspelers van Vitesse niet lukt, lukt Badr Hari/Rico Verhoeven en
Snollebollekes wel. Een uitverkocht stadion. Geruchten gaan al dat
Vitesse overweegt om met minder spelers te gaan spelen. Sonsbeekpark? Mogelijk
wel mooi en typerend voor Arnhem. Als je er doorheen loopt krijg je niet het gevoel
dat je in de stad bent. Natuur en bebossing. Loop een stukje door en je waant je
vanzelf in een omgeving van 100 jaar geleden. Hé wacht! Het Openlucht Museum.
Dat is wel iets waar Arnhem bekend om staat. En je hoeft amper een paar meter naar
rechts te gaan en je bent in Burgers Zoo. Menig oud JD’er die zich daar nog iets van
herinnerd.

En voor de duurzame JD’ers……..buslijn 1 en 2
rijden dezelfde route!

Prachtig hoor al die parken en bekendheden van Arnhem. Maar het gaat hier om
Kunst. En Kunst wordt doorgaans gemaakt door bekende mensen. Maar de
Arnhemmer Willibrord Frequin is een andere richting opgegaan en de schrijver wilt
het daar graag bij laten. Neen mensen, wie een beetje de ogen opent en moeite
neemt zal ontdekken dat Arnhem toch wel het één en ander te bieden heeft. En het
mooie is, het is allemaal gratis en gemakkelijk te bezoeken. Want in Arnhem zijn een
aantal kunstwerken te vinden met de hoofdletter G. De G van GROOT!

Wouter van den Berg – Secretaris Informele zaken
Voor nog meer leuke hotspots en dingetjes te doen in Arnhem, scan de QR-code
hiernaast!

Wanneer je vanuit de A325 de Pleyroute richting Duiven neemt kom je vanzelf twee
grote kunstwerken tegen. Van Marieke de Goey staat al sinds 1987 het Dansend
Vierkant te pronken en iets verderop staat van de kunstenaar Jos Kokke het
kunstwerk Observatorium.
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Openingstijden
maandag t/m donderdag: 5.25 – 1.55 uur
vrijdag: 5.25 – 1.50 uur
zaterdag: 5.25 – 1.50 uur
zondag: 6.20 – 1.55 uur

Praktische zaken in Arnhem
Openbaar vervoer
Wanneer je vrijdag aankomt op Arnhem centraal station is het de bedoeling dat je je
als eerst inschrijft bij StayOkay, je neemt stadsbus 3 richting Alteveer. Je stapt uit bij
de halte Ziekenhuis Rijnstate. Volg daar de wegwijzers naar het hostel. Vanaf het
station vertrekken ook treintaxi’s. Verder kan je ook de OV-fiets huren.

Verder is er ook een fietsenstalling bij het Sonsbeekpark, een plek waar veel van de
crazy 88 opdrachten kunnen worden uitgevoerd .

😉

Arnhem Sonsbeek – Fietsenstalling
Amsterdamseweg 11

Om vanaf het hotel naar de congreslocatie te komen is de snelste route met
streekbus 91, hier stap je bij het Willemsplein uit, daarna is het nog een kleine 10
minuutjes lopen. Ook kan je bij het Willemsplein overstappen op bus 300, waarmee
je vervolgens twee haltes meerijdt en bij de halte Stadstheater uitstapt. Deze reis
kost totaal €1,45 met je OV-kaart.

Openingstijden
maandag t/m donderdag: 5.25 – 1.55 uur
vrijdag: 5.25 – 1.50 uur
zaterdag: 5.25 – 1.50 uur
zondag: 6.20 – 1.55 uur

Verder rijden door het centrum nog allerlei bussen, check 9292 voor specifieke
reizen.

Wil je een OV-fiets huren, dan heb je een persoonlijke ov-chipkaart nodig.
Kosten: Gebruik je een OV-fiets dan
betaal je daar €3,85 per keer voor
(tot 24 uur). Hou je de OV-fiets
langer, dan betaal je een extra
huurperiode (tot maximaal 72 uur).
Na die 72 uur betaal je per 24 uur
een toeslag van €5,-.

Parkeren
Musis en het Stadstheater liggen op loopafstand van een aantal parkeergarages. Het
meest nabij ligt parkeergarage Musis. Deze garage kan rond 19.30 uur druk of vol
zijn vanwege concerten en voorstellingen in Musis en het Stadstheater. Houd
rekening met wachttijden of kies voor een andere garage in Arnhem.
Fiets

OV-fiets inleveren op een andere
locatie: Wil je de fiets op een andere
locatie inleveren dan waar je hem
hebt gehuurd? Dat kan! Er wordt
hier wel een toeslag van €10,- voor
gerekend.

Geen zin in een bus en lekker op je eigen tempo reizen, dat kan ook! In Arnhem zijn
twee locaties waar je een OV-fiets kan huren. De meest centrale plek is bij het
centraal station.
Arnhem centraal – Rijwielshop
Stationsplein 166, Arnhem

Let op! Als je naar StayOkay fiets vanaf het station moet je over een nare heuvel.
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Arnhem die afgelopen jaar 75 geleden herdacht werd. Verder
passeren de vele stadsparken, gentrificatie, de kunstacademie en zelfs Audrey
Hepburn de revue. Tijdens een ongeveer anderhalf uur durende stadswandeling
zullen we in en rond het centrum getuige zijn van deze rijke geschiedenis in de
zogeheten culturele hoofdstad van het oosten. Nieuwsgierig of behoefte aan een
frisse neus? Wandel mee!

Parallelle sessies
Crash course Krijgsmacht
Na de aanval op de Iraanse generaal Soleimani doorkruiste tientallen raketten het
Iraakse en Iraanse luchtruim, met als triest dieptepunt het neerschieten van een
Oekraïens passagiersvliegtuig. Internationale spanningen beïnvloeden zo op een
vreselijke manier de levens van mensen over de hele wereld. Wie het nieuws volgt,
krijgt zomaar de indruk dat wapentuig en militairen de internationale vrede en
veiligheid geen goed doen. Hoe zit dat met de Nederlandse krijgsmacht? Waar
houden die circa 60.000 mensen die bij Defensie werken zich elke dag mee bezig?
Hoe gaan die om met de paradox van werken aan vrede en veiligheid met bommen
en granaten? Hoe gaat Nederland om met veranderende, moderne en soms
onzichtbare dreigingen? De werkgroep Defensie en Internationale Veiligheid onder
leiding van Kevin Brongers (werkzaam op het Ministerie van Defensie) organiseert
een interactieve sessie waarin een spoedcursus over de Nederlandse krijgsmacht en
een discussie over de kerntaken van Defensie centraal staat.

Hoe duurzaam ben jij?
Met deze parallelle sessie berekenen we jouw eigen milieu-impact en wat je kan
doen om deze impact te verkleinen. Heeft het bijvoorbeeld wel zin om korter te
douchen? Dat wij een groot milieu-impact hebben op het milieu staat vast. Met onze
consumptie zorgen we voor grote milieuproblemen zoals klimaatverandering, de
afname van biodiversiteit en ontbossing. De gemiddelde Nederlander heeft voor
haar levensstijl zo’n 3.5 aardes nodig, wat zoveel betekent als dat wanneer alle
mensen zouden leven zoals wij, we nog binnen deze generatie tekorten gaan
hebben. Op hoeveel aardes kom jij? Doe de test!
FemDem & Future

Knutselen met oude JD-shirts

FemDem is weer terug in 2020. De sessie staat daarom dan ook in het teken van
brainstormen en bespreken wat onze focus het aankomende jaar moet zijn. We
zullen de nieuwe structuur en bijkomende doelen. Hoe kan jij als JD’er actief worden
op landelijk of regionaal niveau? Wat voor activiteiten zou jij graag willen zien?
Welke thema’s zijn voor de JD het belangrijkst? En welk soort zichtbaarheid moeten
we gaan opzoeken?

Heb jij altijd al state-of-the-art duurzame mode willen maken? Dit is je kans! Onder
leiding van Ingrid Weerts en in samenwerking met de werkgroep KCM zullen in deze
sessie de JD-shirts in de oude huisstijl worden gerecycled tot nieuwe
kledingstukken. Jij mag aan de slag met textielstiften, naaipatronen, spelden en
stofscharen. De kleurigste kledingstukken kunnen op het feest worden gedragen. En
wie weet, als je geluk hebt wordt jouw zelfgemaakte kledingstuk geveild door onze
huisveilingmeester Alexander Pechtold.

Hiervoor hebben wij jullie input hard nodig! Dus kom vooral gezellig langs bij de
‘heruitvinding’ van het netwerk!

Stadswandeling

Is dit AVG, ja of nee?

Arnhem staat synoniem voor cultuur, kunst, vrijheid en architectuur. In de
stadswandeling zullen al deze facetten langskomen. In Arnhem staan veel unieke
gebouwen (Huis der Provincie, station Arnhem Centraal, Cultuurhuis Rozet): In geen
enkele stad zijn gebouwen het vaakst tot Beste Gebouw van het Jaar gekozen. In het
centrum tref je door de oorlog en stadsvernieuwingen verschillende bouwstijlen
aan, vaak naast elkaar. Bij de bruggen over de Rijn zullen we stilstaan bij de Slag om

Je privacy beschermen in de digitale omgeving is niet makkelijk. Steeds meer
apparaten in onze omgeving verzamelen en verwerken gegevens, zonder dat we nu
echt doorhebben wat er met onze persoonlijke gegevens gebeurt. Ook op politiek
vlak worstelen we nog steeds met wat nu de grenzen zijn en moeten zijn.
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Om deze grenzen duidelijker aan te kunnen geven moeten we eerst goed begrijpen
welke afwegingen er gemaakt moeten worden tussen bijvoorbeeld privacy, gemak,
veiligheid, en vrij economisch verkeer. In deze sessie gaan we hier mee aan de slag.
Aan de hand van een aantal praktijkgevallen bespreken we wat we zelf, als personen
en als JD, vinden of moeten vinden van hoe we omgaan met onze privacy in een
digitaliserende samenleving.

gaf Pechtold het stokje door aan Rob Jetten en verdween hij uit
de politiek. Tegenwoordig is Pechtold bestuurder bij enkele uitdagende plekken,
namelijk de verbouwing van het Binnenhof en het CBR. In deze JD-Talks kunnen
jullie hem in een College Tour-achtige setting het hemd van het lijf vragen. Onze
eigen Lysanne van Schaik zal als moderator deze sessie leiden.
Plenaire spreker: Ahmed Marcouch
Zo - XX:XXu | Ahmed Marcouch (1969) werd
geboren in Marokko en kwam als tienjarig
jongetje naar Nederland, waar zijn vader als
gastarbeider werkte. Na zijn opleiding werkte hij
als brigadier bij de Amsterdamse politie en als
leraar maatschappijleer. In 2006 werd hij de
eerste stadsdeelvoorzitter (deelburgemeester)
met een Marokkaanse achtergrond van
Nederland. In deze functie kreeg hij landelijke
bekendheid doordat hij hard stelling nam tegen
probleemjongeren in zijn wijk Slotervaart en
omdat hij het herhaaldelijk opnam voor de LHBT-gemeenschap. Hierna kwam hij in
de Tweede Kamer en hield hij zich bezig met veiligheid en integratie. In 2017 werd
Marcouch benoemd door de gemeenteraad van Arnhem als nieuwe burgemeester.
Als burgemeester valt hij op door zijn harde aanpak van radicalisering en betrokken
en toegankelijke houding naar inwoners toe. Op zondag zal hij voor ons spreken
over onder andere veiligheid en jongeren.

Reanimeren moet je leren: Sessie EHBO
Als Jonge Democraten vinden wij dat reanimatielessen verplicht moeten zijn in het
voortgezet onderwijs.
( https://visie.jongedemocraten.nl/motie/12/reanimeren-moet-je-leren/ )
En met goede reden, want elke week krijgen ongeveer 300 Nederlanders buiten het
ziekenhuis een hartstilstand (bron: de Hartstichting), en hoe sneller wordt gestart
met reanimatie, hoe groter de overlevingskans. Als landelijke werkgroep zorg
vinden dat we het goede voorbeeld moeten geven voor de politiek, vandaar dat we
in deze parallelle sessie een basis reanimatiecursus willen aanbieden.

Sprekers
JD-Talks met Alexander Pechtold
Zo - XX:XXu | Alexander Pechtold (1965) is de
oud-partijleider van D66 (2006-2018). Hij
studeerde kunstgeschiedenis en archeologie
en werkte als veilingmeester voor hij zich
fulltime op de politiek stortte. Hij was
achtereenvolgens wethouder in Leiden,
burgemeester in Wageningen en minister in
Den Haag. In 2006 stond D66 qua zetels en
ledenaantallen op een enorm dieptepunt en
heeft Pechtold vanuit de oppositie D66 weer
van de grond af aan opgebouwd. Hij won
diverse prijzen voor zijn erudiete taalgebruik
en werd tweemaal Politicus van het Jaar. Na
de grote winst bij de verkiezingen van 2017 en de deelname aan het kabinet Rutte III
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13.

JD crazy 85

14.

Ga in Kunststad Arnhem de strijd aan met de andere afdelingen! Voltooi met je
afdeling tijdens het 85ste congres zo veel mogelijk van de 85 opdrachten op deze
lijst. In totaal zijn 100 punten te verdienen. De afdeling met het meeste aantal
punten wint en krijgt een taart van het Congresteam. Bewijs wordt geleverd in de
vorm van een foto of filmpje, dus zorg ervoor dat de voltooide opdracht duidelijk
zichtbaar is. De opdrachten moeten vóór zondagmiddag 15:30 ingeleverd worden
door ze, met vermelding van afdeling en nummer van de opdracht, te WhatsAppen
naar XXX (XXX). Het Congresteam zal alle inzendingen controleren en de winnende
afdeling bekend maken aan het eind van de ALV. Sommige van de opdrachten gaan
gepaard met alcohol of eten. Het is een eigen keuze om mee te doen met deze crazy
85 en het Congresteam is niet verantwoordelijk voor mogelijke katers,
allergiegevallen en vegetariërs/veganisten die per ongeluk vlees eten.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

P.S. Om de orde tijdens het congres te bewaren willen we jullie vragen om
challenges niet tijdens inspreekbeurten te voltooien tenzij dit expliciet vermeld
wordt. Ook mogen de parallelle sessies of sprekers niet verstoord worden.
Pleidooien om afdelingen af te schaffen, badeendjes rechten te geven, zingen etc.
kan ook daarbuiten gedaan worden zolang het maar gefilmd wordt of iemand van
het LB of Congresteam aanwezig is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.
35.

Steel de vlag van een andere afdeling en maak er een foto mee
Maak één foto met 3 leden van het Congresteam
Maak één foto met 3 LB’ers
Eet een Arnhems meisje (koekje)
Draag als man een rok of een jurk
Eet een broodje van Het Arnhems Bakkertje
Maak een foto met iemand geboren in 1966 (2 punten)
Maak een groepsfoto voor station Arnhem Centraal
Maak een groepsfoto voor Cultuurhuis Rozet
Vraag Pim (LB) of hij zijn talent al ontwikkeld heeft
Maak iemand JD-lid
Maak een foto terwijl je meedoet aan de pubquiz in Fifth Avenue

36.
37.
38.
39.
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Maak een foto met zoveel mogelijk onbekenden (een
bonuspunt gaat naar de afdeling met de meeste onbekenden op de foto)
Maak een foto terwijl je naast het beeld van Lazy King (liggend beeld in de
vorm van een katmens) ligt in Sonsbeek Park (2 punten)
Houd een vurig pleidooi waarom clowns verboden moeten worden
Maak een foto terwijl je voor de Eusebiuskerk staat
Maak een foto met ten minste twee bruggen over de Rijn
Word lid van een landelijke werkgroep of landelijk team/netwerk
Maak een foto met Ahmed Marcouch
Maak een foto met iemand met een bril, baard en snor
Maak een groepsfoto voor het Huis der Provincie in Arnhem
Fiets met 3 mensen op 1 fiets (2 punten als het er 4 zijn)
Houd een pleidooi van een halve minuut of langer waarom Arnhem
cultureel en architectonisch gezien de Nederlandse hoofdstad is (2 punten)
Reanimeer een pop of een houterige JD’er tijdens de “Reanimeren moet je
leren sessie: EHBO Sessie”
Bezoek de “Crash course krijgsmacht sessie”
Maak een foto waar je door 2 heren van oudere leeftijd op de wang gekust
wordt (2 punten)
Breng de persoon achter de inschrijfbalie koffie of een snack
Kijk een gegeven paard in de bek
Maak een foto bij de FEBO na middernacht, mét een snack in je handen
Zoen een congresvoorzitter of lid van het Congresteam
Maak een foto in je feestoutfit
Koop een drankje voor een lid van het Congresteam
Maak een foto van twee overduidelijk brakke congresgangers
Maak een foto op de congreslocatie tussen 06:00 en 08:30 op zondag
Zing minstens 20 seconden van het Arnhemse volkslied in Sonsbeek Park
(2 punten)
Maak op vrijdag, zaterdag én zondag een groepsfoto in dezelfde
stijl/pose/volgorde met minstens 4 personen van jouw afdeling.
Houd een vurig pleidooi van een halve minuut waarom Oss aan de afdeling
Brabant geschonken moet worden (2 punten)
Trek een adje van een halve liter
Zet een korte en een lange onbekende naast elkaar op de foto
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40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Maak een foto terwijl je op een ander Arnhems station staat (niet Arnhem
Centraal!)
Strik de veters van iemand van een andere afdeling
Houd een pleidooi van een halve minuut over waarom dit het állerbeste
congres ooit met een onderbroek op je hoofd (2 punten als die niet van jou
is)
Maak een foto bij één van de herdenkingsmonumenten in Arnhem
Doe mee aan de sessie “Is dit AVG, ja of nee?”
Bezoek de sessie “FemDem & Future”
Maak een foto terwijl je op het Feestaardvarken kunstwerk staat
Bezoek het Openluchtmuseum of Burgers’ Zoo (ingang volstaat)
Mummificeer een JD’er met WC-papier
Maak een foto van een slapende JD’er
Ga met minstens 5 personen in een kring staan en geef elkaar billenkoek
Lach een boom 1 minuut lang uit
Til een afdelingsvoorzitter op je schouders
Bezoek de sessie “Hoe duurzaam ben jij?”
Geef jezelf bloot
Hef een toast met het voltallige bestuur van een andere afdeling (2 punten)
Help het Congresteam met opruimen na het feest
Maak een foto terwijl twee mannelijke leden voor sauna Steamworks staan
Bezoek de sessie “Reanimeren moet je leren sessie: EHBO Sessie”
Draag tijdens het Congresfeest een outfit die tijdens de sessie “Knutselen
met oude JD-shirts” gemaakt is (2 punten)
Biecht bij het Congresteam over wat je op zaterdagavond hebt gedaan
Maak een foto terwijl je in een trolleybus zit
Maak een groepsknuffel met 15 JD’ers van twee afdelingen
Maak een foto met 2 of meer studenten van kunstacademie ArtEZ (2
punten)
Loop mee tijdens de parallelle Stadswandeling
Doe mee met de sessie “Knutselen met oude JD-shirts”
Twee mensen (1 man en 1 vrouw) lakken hun nagels in JD-groen
Kijk zuur terwijl je een citroen eet
Ga voor het Lorentz-monument staan met je hand op identieke wijze als
het beeld

69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Succes!
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Doe een belly shot of een shot met Bellie (Annabel)
Maak een foto van een vlieg
Verwerk in één inspreekbeurt tweemaal het woord “Trolleybus”
Knuffel een lid van het Congresteam voor minstens 15 seconden
Zing 'Annabel' van Hans de Booij terwijl Annabel het kan horen (2 punten)
Schrijf een romantisch gedicht over Arnhem
Noem in een halve minuut alle partijleiders van D66 foutloos en
chronologisch op
Doe een shotje met een LB’er
Doe met minstens 10 personen een dansje
Maak een foto van een bestuurder van D66 Arnhem
Steel de congresoutfit van een andere afdeling
Aai een hert of twee honden in Sonsbeek Park (hert = 2 punten)
Geef het Congresteam een taart (2 punten)
Versier Jasper (LB). Als bewijs van slagen geeft hij een kus op de wang
Doe een regendans bij een fontein in Arnhem
Koop één druif in een supermarkt
Regel het nummer van een ober
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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.

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.

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.

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.

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.
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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.

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.

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.
Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de
stemming over de verschillende voorstellen. Ook tellen zij de stemmen die op de
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Bestuursverantwoording

Met vrijzinnige groet,
Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2019-2020
Annabel Broer, Voorzitter
Yvet Laan, Secretaris
Kyllian van der Put, Penningmeester
Marije Heerma, Bestuurslid Campagne & Communicatie
Wimer Heemskerk, Bestuurslid Pers & Politiek
Pim Cramer, Bestuurslid Talentontwikkeling
Jasper Ensing, Bestuurslid Organisatie

Beste Jonge Democraten,
We zijn direct na onze verkiezing enthousiast aan de slag gegaan. De zomer stond in
het teken van elkaar leren kennen en de het schrijven van ons beleidsplan en de
begroting van 2020. Vooral dat tweede was een uitdaging waarbij we hebben
geprobeerd te bezuinigen zonder de toegankelijkheid en de veelzijdigheid van onze
vereniging al te veel in te perken.
Daarnaast hebben we in de zomerperiode ons kantoor verhuisd naar onze huidige
verblijfplaats, op zolder van het landelijk bureau van D66. Afgelopen december
hebben we de laatste hand gelegd aan het opleveren van het oude pand, wat we tot
dan toe nog tot onze beschikking hadden.

Financiën en Organisatie
Na diverse bezuinigingsrondes was het afgelopen zomer onze taak om een stabiele
en toekomstbestendige begroting voor 2020 op te stellen met onder andere een
aanzienlijke afdracht aan de Algemene Reserve. Na lang wikken en wegen is het ons
gelukt om een sluitende begroting te maken waarin onze kernactiviteiten behouden
blijven en onder andere de twee kaderweekend nog steeds bestaan dankzij een
kleine eigen bijdrage. In het maken van onze afwegingen hebben politieke
activiteiten en activiteiten waar leden zichzelf kunnen ontwikkelen de voorkeur
gehad boven gezelligheidsactiviteiten.

Wij stonden als bestuur voor de uitdaging om het zevenkoppige parttime bestuur
vorm te geven. Iets waarbij je meer dan doorgaans zelf het wiel uit kan vinden,
omdat de afspraken en bestuurscultuur van vorige besturen minder als richtlijn
diende. Om samen slagvaardig te kunnen zijn hebben we besloten om twee dagen
per week met zijn allen op kantoor aanwezig te zijn. Net als vrijwel ieder LB was het
voor veel van ons zoeken om de juiste balans te vinden tussen JD taken en
werk/studie. Vooral in het begin van het jaar hebben we gemerkt dat de huidige
functieverdeling onevenredige belasting legt bij bepaalde functies.

De uiteindelijke toekenning van de subsidie voor 2019 valt ongeveer €10.000,- lager
uit dan in de herziende begroting verwacht werd. Aangezien we dit al voorzagen is
er in de begroting van 2020 een even groot bedrag gereserveerd om dit verschil te
dekken. Het is nog afwachten hoe de vereniging 2019 precies zal gaan afsluiten,
maar dankzij de herzieningen op de begroting van afgelopen Wintercongres en de
conservatieve begroting van 2020 met een bijdrage aan de Algemene Reserve ziet
de financiële toekomst van onze vereniging er weer iets mooier uit. Daarnaast wordt
het interessant wat de Wet Jetten omtrent de financiering voor politieke partijen
precies voor de Jonge Democraten zal betekenen. Hierover worden regelmatig
gesprekken met desbetreffende personen binnen D66 gevoerd.

Vandaar dat we in oktober enkele verantwoordelijkheden hebben herverdeeld en
deze via een nieuwsbrief hebben rondgestuurd.
Op politiek vlak hebben we besloten om het geluid van de JD meer te kanaliseren
door middel van onze politieke focusthema’s.Het opzetten van zo’n focusthema
kostte tijd, wij zijn pas in oktober gestart met ons eerste focusthema; duurzaamheid.
Inmiddels zijn we vanaf januari gericht op onderwijs en liggen de thema’s Europese
Unie en technologische ontwikkelingen nog op ons te wachten voor de komende
maanden.
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onder andere de ludieke acties als sinterklaasactie,
ledenwervingscampagne ‘Hear us oud’ en de Onderwijsactie uit voortgekomen.

Huisvesting
Tijdens het zomerreces is het landelijk kantoor grotendeels verhuisd van de Lange
Voorhout naar de zolder van het D66 landelijk bureau op de Lange Houtstraat, op
een steenworp afstand van het plein. Met dank aan een aantal behulpzame JD’ers
(bedankt jongens!!), het vorige en huidige LB hebben we in een dag sjouwen het
grootste deel van de benodigdheden verhuisd. De overige kantoormeubels zijn op
marktplaats gezet, waardoor een deel hiervan nog verkocht kon worden. Alle
meubels die zijn overgebleven zijn in de laatste week van december naar de
kringloop gebracht en de door de kringloop afgekeurde meubels naar het grofvuil.

Profilering & Politiek
Dit jaar zijn er geen landelijke verkiezingen. Desalniettemin zijn wij bezig geweest
met het optimaal zichtbaar zijn als vereniging. Zowel op sociale media, in de krant en
als op de radio hebben wij ons ingezet.
Afgelopen halfjaar hebben wij gewerkt aan de hand van focusthema’s door onszelf
te verdiepen in één bepaald thema per periode. De eerste maanden is dit
duurzaamheid geweest en zijn wij op het moment bezig met onderwijs. De thema’s
die nog zullen volgen zijn Europa en Technologie en ethiek. Samen met het PKO zijn
wij tot deze focusthema’s gekomen.

Vereniging en activiteiten
Hoewel het voor de Jonge Democraten nog geen lente is zijn we het afgelopen jaar
positief verrast door het enthousiasme wat de vereniging uitstraalde. Hoewel
landelijke activiteiten lang niet altijd vanzelf volliepen en we er soms hard aan
moesten trekken, zagen we toch een goede opkomst bij de meeste activiteiten. De
MUN, het Kaderweekend en het Nieuwe Ledenweekend verliepen zonder grote
problemen en werden gekenmerkt door een een gemoedelijke sfeer.

Daarnaast zijn wij aanwezig geweest bij de klimaatstaking en WijWillenWonenactie,
verzamelden mobiele telefoons als Sinterklaasactie en helpen met veel JD-ers mee
op basisscholen tijdens de Onderwijsactie 24 januari.
Op Facebook, Twitter en Instagram werd verslag gemaakt van de activiteiten, acties
en politieke output. Ook de afdelingen zijn druk bezig met zowel ludieke acties die
uiteen liepen van gekozen burgemeester tot kerstkaarten schrijven, persstukken als
zichtbaar zijn op sociale media.

De goede sfeer binnen de vereniging zagen wij de laatste tijd ook terug bij de
afdelingen. Na een korte periode waarin de opkomsten leken te bevriezen en nieuwe
leden ons vaker links lieten liggen zitten nu op de maandagen en dinsdagen de
zaaltjes door het land steeds voller. Een ontwikkeling die ons gunstig stemt immers
de afdelingen het fundament van de vereniging zijn. We hopen de afdelingen te
kunnen blijven ondersteunen, met mooie landelijke activiteiten en dezelfde
toegewijde ondersteuning als voorheen.

Ledenontwikkeling
Ondanks de bezuinigingen hebben we als bestuur het belang van twee
kaderweekenden erkend. Wel zien we nog kansen liggen, zeker in de mate van
diepgang die we kunnen bieden aan de meer ervaren kaderleden. De trainerspoule is
behoorlijk veranderd door het vertrek van een flink aantal trainers. Gelukkig zijn er
een vijftal nieuwe trainers benoemd en opgeleid die klaarstaan om aan de slag te
gaan. Het scholingsmateriaal staat redelijk geordend op de wolk, maar aanvulling en
verdere ontwikkeling is nog wel wenselijk. Ten slotte maken een aantal kaderleden
gebruik van een coachingstraject, dat loopt vrijwel zelfstandig.

Teams
De afgelopen periode hebben we een aanzet gedaan tot het versterken van de
teamcultuur binnen de landelijke organisatie van de Jonge Democraten. Het werken
met organisatorische teams bij landelijke activiteiten is tot dusver, zowel bij de
Model United Nations als bij het Introductieweekend, goed bevallen. We streven
ernaar deze ontwikkeling door te zetten in 2020. Wat betreft de permanente teams
is het campagneteam afgelopen half jaar meerdere keren bijeen geweest. Hier zijn
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Verhouding D66
De verhoudingen met D66 zijn momenteel goed. Annabel is wekelijks aanwezig bij
de fractievergaderingen en ook Wimer en Marije zijn daar al eens mee geweest.
Verder kunnen afspraken laagdrempelig gemaakt worden, bijvoorbeeld voor de
maandelijkse interviews met kamerleden.
Omdat ons kantoor nu op het landelijk bureau is en het hele bestuur hier twee dagen
in de week voltallig aanwezig is kunnen we ook makkelijk schakelen met het
landelijk bureau. Zo is het gemakkelijk om even bij elkaar langs te lopen als we iets
van elkaar nodig hebben. De afstemming van het servicecontract loopt nog, maar zal
waarschijnlijk binnenkort worden afgerond wanneer we het contract ondertekenen.

Persoonlijke verantwoording

ICT
Op het gebied van ICT zijn we nog niet zo ver als gehoopt. Met het nieuwe
servicecontract met D66 zal het huidige systeem van nieuwsbrieven worden
vervangen. Daarnaast is het team bezig met kijken naar mogelijkheden voor het
vervangen van de verschillende websites. Zo wordt er ondere andere gekeken naar
services die worden aangeboden aan non profit organisaties. De komende maanden
zal er meer aandacht naar de ICT transitie gaan.

Ik vind het fijn om contact te houden met mijn FEO, ondanks dat ik daar graag nog
meer tijd in zou steken. Ik probeer door af en toe te bellen of thee te drinken met de
afdelingsvoorzitters op de hoogte te blijven van de stand van zaken in de afdelingen
en probeer wanneer de gelegenheid zich voordoet de rol van sparringpartner op me
te nemen. De samenwerking met D66 verloopt over het algemeen soepel door
tijdige communicatie en waar nodig de korte lijntjes om dieper op bepaalde thema’s
in te gaan. Wel wil ik de komende maanden nog wat pro-actiever met Kamerleden in
gesprek aangaan over de onderwerpen waar wij ons als JD mee bezig houden. Tot
slot heb ik een goede band met een flink aantal collega’s van andere PJO’s. Onder
andere de ‘Wij Willen Wonen’ actie kon hierdoor makkelijker van de grond komen.
Ook komende periode wil ik weer de samenwerking opzoeken om gezamenlijk naar
buiten te treden.

Annabel Broer - Voorzitter
Ik kijk tevreden terug op de afgelopen maanden van dit politieke jaar. Ik vind het
mooi om te zien dat we ook dit jaar weer kunnen rekenen op een grote groep JD’ers
die zich actief inzetten voor onze vereniging, we zijn zichtbaar in de media en ik heb,
met hulp van een sterk team, een mooie speech kunnen geven op het D66 congres
van november.

Ik merk dat ik me steeds meer thuis voel in mijn rol als woordvoerder van de JD. Ik
weet mijn voorbereiding sneller te doen en kan efficiënter samenwerken met
bijvoorbeeld Wimer en andere JD’ers die me de nodige kennis kunnen geven.
Wel ervaar ik dat je als parttime bestuur soms kansen aan je voorbij laat gaan die je
als full time bestuur wel had kunnen pakken. Het is bijvoorbeeld wel eens gebeurd
dat ik overdag benaderd werd om die avond deel te nemen aan een talkshow maar
dat ik deze kans heb moeten missen omdat ik het bericht pas laat in de middag las.
Verder begeef ik me sinds september naast facebook ook op Instagram en Twitter.
Het schrijven van posts en reacties kost me steeds minder tijd ook al merk ik dat het
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plaatsen van posts nog steeds geen automatisme voor me is. Hopelijk komt dat
komende maanden nog wat meer.

Vanuit mijn kant liepen zaken een tijd wat stroef door zieke.
Hierdoor was het wat in de laatste maanden van het jaar lastiger om mijn functie uit
te voeren en ik zie dan ook zeker ruimte voor verbetering. Ik heb in deze maanden
veel aan mijn bestuursleden gehad zowel op bestuurlijk als persoonlijk niveau. Ik kijk
er dan ook erg naar uit om met hen de komende maanden weer te zorgen voor een
mooi jaar.

Er zijn de komende periode nog voldoende uitdagingen en doelen om te bereiken.
Naast een aantal punten die ik tussen de regels door noemde zou ik nog wat vaker
bij andere afdelingen langs willen gaan. Veel afdelingen heb ik de afgelopen
maanden wel eens bezocht, maar het is me niet gelukt om ze allemaal een keer te
bezoeken. Daarbij wil ik nog een betere werk-JD-vrije tijd balans vinden, waarbij ik
vooral in mijn aantal werkuren buiten de JD wil minderen. Tot slot hoop ik de
komende maanden toch nog een keer aan te schuiven bij een grote talkshow.

Marije Heerma - Bestuurslid Campagne & Communicatie
Met veel plezier kijk ik terug op de afgelopen maanden en ben ik blij dat ik het
vertrouwen van jullie heb gekregen om me een jaar in te zetten voor de vereniging.
Inmiddels zijn we alweer halverwege het bestuursjaar en hebben we met het team
veel werk verzet en plezier gemaakt. Ik vertel jullie graag over de afgelopen
maanden en de maanden die nog komen gaan.

Yvet Laan - Secretaris
De eerste maanden van het bestuur zijn voorbij en we zijn nu volledig verhuisd naar
ons nieuwe pand aan de lange houtstraat. Bij deze verhuizing hebben we ervoor
gezorgd dat het merendeel van de overgebleven meubelen naar de kringloop gingen
om zo verspilling tegen te gaan. In ons nieuwe pand merk ik dat het voor mijn functie
erg prettig is dat de communicatielijnen met D66 korter zijn. Zo was het voor beide
kanten makkelijk om langs te lopen als er vragen waren over bijvoorbeeld het
nieuwe servicecontract. Met het nieuwe contract zal ook een belangrijke stap
worden gezet in de ICT transitie. Het ICT transitie team is nu volop aan de gang en zij
helpen mij en Pim enorm met de verschillende vraagstukken.
Naast het team ben ik ook erg blij met mijn afdelingssecretarissen. Het is mooi om te
zien hoe ze elkaar helpen met ALV’s en ieder zijn eigen stijl heeft. In het begin kwam
naar voren dat de overdracht per afdeling en per secretaris erg verschilt. Ik wil
daarom, ook in het kader van nieuwe ICT systemen, zorgen voor een
afdelingssecretaris handboek om zo continuïteit te waarborgen.
Voor de Oriëntatiecommissie en de Functionaris Gegevensbescherming zijn er
nieuwe mensen benoemd en ik kijk er naar uit om met hen aan de slag te gaan.
Op privacy gebied begon het bestuursjaar met een datalek waardoor ik al snel
bekend was geraakt met het melden van datalekken. Hierna zijn er geen meldingen
meer nodig geweest en ik hoop dat het in het nieuwe jaar goed zal blijven gaan.
Vanuit de afdelingsbesturen zijn er verschillende vragen opgekomen qua privacy. Ik
ben dan erg blij met de ondersteuning van de oude FG hierin en ik wil graag met de
nieuwe FG mogelijk het privacy beleid aanscherpen.

De eerste maanden zijn voorbij gevlogen. Ik was hoofdzakelijk verantwoordelijk
voor de campagne en communicatie. Ik werkte veel en nauw samen met Annabel en
Wimer omtrent de politieke output en onderhield contact met mijn FEO en het
campagneteam. Hoewel er dit jaar geen verkiezingen op de planning staan, streven
we naar ernaar om optimaal zichtbaar en herkenbaar te zijn voor bestaande en
nieuwe leden. Ik bracht verslag uit van de politieke output en de momenten die we
bij de JD beleefden. Ook introduceerde ik posts als de Woensdagwijzer, het
maandelijkse interview met een Kamerlid en de maandplanningen met alle
activiteiten van de afdelingen. Verder
maakte ik samen met Kyllian een nieuwe webshop en knutselde ik een Rad van
Ideeën voor het D66 congres. Tijdens het congres zorgde ik er met Annabel, veel
leden en Rob Jetten voor dat we het schilderij van de toekomst samen inkleurden.
Wij waren aanwezig bij de klimaatstaking, WijWillenWonenactie, verzamelden
mobiele telefoons als Sinterklaasactie en helpen met veel JD-ers mee op
basisscholen tijdens de Onderwijsactie 24 januari. Met z’n allen actief, dat geeft mij
veel energie.
Tijdens zomercongres vertelde ik over een aantal doelen die ik wilde bereiken. Ten
eerste wilde ik het bereik van de sociale media in kaart brengen. Het bereik van
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Facebook is erg laag. Om dit op korte termijn te vergroten is er geld nodig om
betalende Facebook sponsoring in te kopen. Tot op heden is dit niet gedaan, omdat
daarvoor de middelen nog niet begroot waren. Voor het komend half jaar zullen wij
daar meer op inzetten. Ten tweede wilde ik niet alleen WO studenten, maar ook
HBO, MBO en scholieren bereiken. De JD heeft het voortouw genomen in het
opzetten van een algemene ledenwervingscampagne ‘Hear us OUD’. Op dit moment
zitten we met andere PJO’s om tafel en liggen de eerste concrete plannen klaar. De
samenwerking loopt gestaag en ik heb er vertrouwen in dat dit een succes gaat
worden. Tenslotte wilde ik beter laten zien wat je allemaal bij de JD kunt doen en
hoe je actief kunt worden. Inmiddels is er een gids voor nieuwe congresgangers en
een gids “De JD in een notendop’’. Ook wordt er dit jaar voor het eerst
geëxperimenteerd met een informatiemarkt op het JD congres.

betrokken is bij de politieke werkzaamheden klein. Dit gaat
lang niet altijd zo snel als ik van mijzelf, of anderen, zou wensen.
Zeker in de eerste periode heb ik het zwaar gehad met een hoge werkdruk. Een
kleine herverdeling van taken en de komst van Abel als onze nieuwe International
Officer hebben hier rust in gebracht. Niet alleen neemt Abel veel
verantwoordelijkheid over, ook zorgt de aanwezigheid van iemand met ambitie en
energie op het internationale vlak er ook bij voor dat ik makkelijker energie voor dat
onderdeel van mijn takenpakket kan opbrengen.
Ook het enthousiasme waarmee mijn FEO zich succesvol op haar eigen taak heeft
gestort geeft mij energie en maakt mij trots. Ik hoop komend half jaar een steentje
bij te kunnen dragen door samen met hen hier nóg een stap verder te zetten.

Ik merk dat de tijd waarin deze functie zou moeten worden uitgevoerd beperkt is. Ik
zou graag meer tijd besteden aan het bezoeken van de afdelingen en langsgaan bij de
ludieke acties die afdelingen zelfstandig op touw hebben gezet. Ook ben ik van plan
weer meetings te plannen met zowel het creatief team als het campagneteam. Aan
het einde van mijn bestuursjaar wil ik graag de eerste opzet voor een campagneplan
klaar hebben liggen om aan mijn opvolger mee te geven. Tot slot, ik ben nog niet
tevreden over de kwaliteit van het beeldmateriaal op de socials. Hier ga ik
aankomend half jaar mee aan de slag! Ik kijk uit naar de aankomende maanden en ik
hoop jullie allemaal snel weer te zien!

Het introduceren van een meer gefocuste benadering van politieke output (waarbij
we per periode op één thema zoveel mogelijk geluid maken) blijkt, met name
organisatorisch, een uitdaging. Portefeuillehouders, afdelingen & de rest van de
vereniging hierbij betrekken zonder dat dit teveel van hen vraagt is lastig. Dit op een
goede manier uitrollen zie ik als mijn grootste uitdaging voor komend half jaar
worden.
Kyllian van der Put - Penningmeester
Het voelt als de dag van gister dat jullie mij verkozen tot Penningmeester van onze
vereniging, nadat ik mij pas vlak voor de deadline officieel kandidaat stelde. In
tegenstelling tot mijn mede-bestuursleden kon ik direct aan de slag met het
opstellen van de begroting voor 2020. Dit was een lastig proces waarin een balans
werd gezocht tussen zoveel mogelijk activiteiten en zichtbaarheid genereren en een
zo groot mogelijke afdracht aan de algemene reserve te doen. Dankzij de input van
het Landelijk Bestuur, de KasCo en uiteraard Marten is het gelukt om hier een mooie
balans in te vinden. Ik durf dan ook wel te stellen dat we dankzij deze begroting in
financieel stabieler vaarwater zijn geraakt waardoor we voortaan weer vooruit
kunnen kijken in plaats van achteruit.

Wimer Heemskerk - Bestuurslid Politiek & Pers
Vanaf afgelopen september ben ik aan de slag gegaan met een goed gevulde
portefeuille en een ambitieuze doelstellingen. Het uitvoeren van de vaste taken gaat
mij prima af. Na een half jaar is de perslijst gevuld met een mooi aantal uitingen op
landelijk niveau - en nog beter - met goede politieke output bij nagenoeg elke
afdeling. Dat is iets om als JD trots op te zijn. Wel moet ik concluderen dat veel van
de ambities nog blijven liggen, ofwel in de opzet door een gebrek aan tijd en
middelen, ofwel doordat - zoals altijd met een nieuwe manier van werken - het
zoeken blijft naar een werkbare vorm. Zo blijft het aantal politieke initiatieven laag,
krijgen de focusthema’s slechts beperkt invulling en is het aantal JD’ers dat
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Jasper Ensing – Bestuurslid Organisatie
Ik ben zeer tevreden over hoe ons eerste deel van het jaar verlopen is. We zijn op
diverse plekken goed zichtbaar geweest en de samenwerking gaat prima. Binnen
mijn eigen portefeuille zijn een aantal lastige en controversiële keuzes gemaakt
zoals het invoeren van een eigen bijdrage voor het kaderweekend, maar ik ben blij
om nog altijd achter al onze beslissingen te kunnen staan. Zo hebben we de
budgetten voor congressen verder verlaagd, wat dankzij het harde werk van het
congresteam en Jasper mogelijk lijkt te zijn. Ook de standaardafdracht van
afdelingen is verlaagd, maar de afdelingen hebben in hun begrotingen ongeveer
€2000,- minder gevraagd dan beschikbaar was gesteld. Dit soort besparingen zijn
cruciaal om na jaren onze Algemene Reserve aan te kunnen vullen.

Natuurlijk weet je waar je aan begint als je een bestuursjaar gaat doen, zeker bij de
Jonge Democraten. Grote inspanning op de vele avonden dat je toch nog even dat
ene mailtje aan het versturen bent of toch nog naar die ene afdeling geweest bent
om een activiteit te bezoeken, maar ook veel voldoening wanneer je een mooie
activiteit weet neer te zetten. Toch had ik niet verwacht dat ik zoveel voldoening uit
het bestuurswerk zou halen. Hoewel ik het gevoel heb dat ik al veel geleerd heb in de
afgelopen maanden, en zeker niet ontevreden terugkijk, zie ik nog genoeg
verbeterpunten waar ik graag mee aan de slag wil in de tijd die mij nog rest als
landelijk bestuurslid.

Daarnaast ben ik begonnen met het updaten en beter inzichtelijk maken van alle
financiële zaken. Zo zijn de verschillende reglementen up-to-date gemaakt, worden
de financiële systemen beter inzichtelijk gemaakt en opgeschoont en hebben we een
nieuwe webshop waar we meer inkomsten mee verwachten te genereren dan met
de voormalige webshop.In mijn rol zijn goede contacten en regelmatig overleg met
D66 cruciaal en ik ben dan ook blij om te zien dat deze samenwerking vanuit beide
kanten goed werkt.

Ik ben tot dusver tevreden over de kwaliteit van de landelijk activiteiten. Het
kaderweekend, waarvan Pim de inhoud verzorgde, hebben we ondanks de afgelegen
locatie en bijkomende logistieke problemen tot een succes weten te maken. Ook het
Introductieweekend was, mede door de inzet van het organisatorische team, een
succes. Het debat met Jan Paternotte en het bezoek aan de dierentuin waren voor
mij de hoogtepunten op dit weekend. Het succes van deze activiteit stemt mij
positief over de komende maanden, waarin ik de eerste editie van het nieuwe
themaweekend zal organiseren.

Het komende half jaar zijn er op financieel gebied nog genoeg uitdagingen en
interessante zaken die staan te gebeuren. Zo zal er meer bekend worden wat het
nieuw vrijgekomen geld voor partijfinanciering precies voor de Jonge Democraten
zal beteken en richten we (eindelijk) de Erwin Nypels Stichting op, wat ook meer
stabiliteit zal brengen. Ikzelf wil de financiële positie nog beter en gemakkelijker
inzichtelijk krijgen door onder andere de rekening van

Op financieel terrein hebben we stappen moeten zetten. Met frisse tegenzin, maar
ook met het besef dat geld geen garantie is voor kwaliteit, doe ik elke dag mijn best
om samen met Kyllian te zoeken naar goedkopere alternatieven om geld te
besparen. Zo werd het introductieweekend goedkoper dan ooit georganiseerd en
lijken ook teruglopende congreskosten goed gerealiseerd te worden. Het is
belangrijk voor mij dat landelijke activiteiten ondanks lagere budgetten altijd open
en toegankelijk blijven voor iedereen, ook voor leden met een kleinere
portemonnee. Ik zal hier ook komend jaar sterk op blijven inzetten.

de ASN Bank over te gaan brengen naar de Rabobank en structureel de uitgaven aan
diverse posten bij te houden. Persoonlijk hoop ik het komende half jaar een besluit
te nemen wat de volgende stap in mijn carrière gaat zijn. Daarnaast hoop ik mijzelf
als mens verder door te kunnen ontwikkelen en de mensen waar ik veel van hou en
geef hen dit vaker te vertellen en wat vaker te zien.

Ondanks dat het voor JD best een pittig jaar is geweest haal ik nog altijd veel energie
uit het contact met de vereniging. De afgelopen maanden bezocht ik al veel
afdelingen en heb ik altijd mijn best gedaan zoveel mogelijk JD’ers uit het hele land
te spreken. Ik kan niet zeggen dat ik tevreden ben over de hoeveelheid contact dat
met de vereniging gehad heb. Ik zou graag meer doen, regelmatiger langsgaan en
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vaker in gesprek gaan, maar door het werk wat ik naast de JD doe en drukke
schema’s is het niet altijd gelukt om hier aan toe te komen.

Wat voor mij nog lastig is, is de focus en het uitvoeren van
lange-termijnplannen. De drukte in combinatie met mijn studie was zwaarder dan
verwacht en hierdoor bleef mijn inzet veelal nog beperkt tot de dagelijkse
bezigheden. Komend half jaar is mijn studiedruk aanzienlijk minder en met die
ruimte streef ik ernaar om samen met de trainers het trainersmateriaal aan te vullen
en te ordenen, en de cohesie binnen de trainerspoule te verbeteren. Verder haal ik
nog erg veel plezier aan langskomen bij afdelingen en te zien wat het kader allemaal
uitspookt. Ik ben nog steeds regelmatig in Rotterdam te vinden en ik kijk er naar uit
om ook de andere afdelingen te bezoeken.

In 2020 liggen er nog genoeg uitdagingen in het verschiet. Komend jaar gaan we het
congres nog goedkoper maken voor de vereniging, een mooi nieuw weekend
neerzetten, organiseer ik samen met de WG Europa een Brusselreis en nog veel
meer mooie dingen. Kortom, genoeg zaken om ons hoofd over te breken. Ik heb er
zin in.
Pim Cramer – Bestuurslid Talentontwikkeling

Ten slotte zijn er een aantal trainers en portefeuillehouders na lange staat van
dienst vertrokken. Bij deze wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie passie en inzet
voor de vereniging, dankjewel!

Het is voor mij een uitdagend half jaar geweest. In deze nieuwe functie is er nog
weinig vastgelegd en is er veel vrijheid voor eigen invulling. Die vrijheid is heel leuk,
maar ook wel intimiderend. Zeker in het begin wist ik niet zo goed waar te beginnen.
Het afgelopen halfjaar ben ik dan ook voor een groot deel bezig geweest met het
bekijken van de huidige stand van zaken en ontdekken waar de verbeterpunten
liggen. Zo heb ik bij de invulling van het kaderweekend vooraf uitvoerig gekeken
naar welke behoeften er zijn vanuit de verschillende kaderleden, en heb ik het
programma daarop zo goed mogelijk proberen aan te sluiten. Het was een flinke
uitdaging, maar uiteindelijk vond ik het een heel geslaagd, leerzaam en gezellig
kaderweekend. Daarnaast kijk ik samen met Wimer en Annabel gekeken naar de
opzet van onze PKO vergaderingen om deze waardevoller te maken voor zowel de
portefeuillehouders als het landelijk bestuur. In plaats van enkel zenden en
ontvangen proberen we in de vergaderingen nadrukkelijker ruimte te maken voor
politieke discussie en intervisie, de eerste stappen zijn gezet, maar er is nog ruimte
voor verbetering.
Bij mijn verkiezing op het afgelopen zomercongres heb ik een nadruk gelegd op mijn
plannen voor meer coaching aan besturen door de trainers. Dit bleek jammer
genoeg al snel een brug te ver door de beperkte inzetbaarheid van voldoende
bestuurstrainers. Ik zie hier nog steeds een meerwaarde in, maar dan zullen er wel
meer trainers beschikbaar moeten zijn. Hier zijn al wel stappen in gezet door de
aanstelling en opleiding van een vijftal toffe nieuwe trainers.
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Verantwoording DEMO

Verantwoording Functionaris
Gegevensbescherming

Het afgelopen bestuurs/politieke jaar is de DEMO-redactie aanzienlijk gegroeid in
haar omvang, dit is voornamelijk te danken aan het toekennen van functies en
specialisaties binnen de redactie, waardoor er meer geschreven en gepubliceerd kan
worden. Door de expertise van verschillende redacteuren te kunnen benutten
hopen wij als redactie hogere kwaliteit te kunnen leveren in onze content.
Daarnaast heeft de DEMO site afgelopen jaar goed gefungeerd als een podium voor
individuele leden, werkgroepen of afdelingen.

Beste leden, na bijna 2 jaar neem ik afscheid als FG voor de JD - ik ben niet jong
genoeg meer en het is tijd voor een frisse wind. De afgelopen periode is rustig
geweest, waarbij ik nog steeds signaleer dat over het algemeen het emailbeleid met
JD adressen gekoppeld aan persoonlijke mails een zwak punt is. Zowel door
menselijke fouten (oude adressen niet losgekoppeld) als technische storingen (ik heb
zelf een periode daardoor niet kunnen mailen) zit hier een risico op datalekken en
andere privacy gerelateerde issues. Daarnaast is het goed voor iedereen om alert te
blijven op het verschil tussen cc en bcc. Ik wens de nieuwe FG en het bestuur veel
succes!

De introductie van themamaanden, in plaats van thema uitgaven, is volgens de
redactie een goede oplossing om onderwerpen die voor de vereniging belangrijk zijn
op een voetstuk te blijven zetten.
Overstap van het premium naar het zakelijke pakket om het gebruik van widgets,
koppelingen, vindbaarheid en analytische tools te kunnen optimaliseren.
De site, gelanceerd in 2019, heeft in haar eerste jaar meer dan 10.000 bezoekers
getrokken. De redactie is van mening dat we met de website meer bereik gecreëerd
hebben dan het oude gedrukte blad en dat hierin ook nog het grote potentieel ligt.
Om ons lezersaantal dit kalenderjaar meer te vergroten wil de redactie beginnen
met het reserveren van budget voor het promoten van bepaalde berichten via
Facebook en Twitter.
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Resolutie Congresvoorstel Statuten Tweede
Lezing
STA01

Congresvoorstel Statuten Tweede Lezing

Onderwerp:

Statuten

Indieners:

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

Woordvoerder:

Michiel Lemmers

Betreft:

De Statuten

Schrap:

De Volledige Statuten

Vervang door:

STATUTEN
Artikel 1. De vereniging
1. De vereniging draagt de naam Jonge Democraten.
2. De vereniging heeft haar zetel in ‘s-Gravenhage.
Artikel 2. Het doel van de vereniging
1. De vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten
doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten
behoeve van jongeren in overeenstemming met de
doelstellingen van D66.
2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door het
opstellen en uitvoeren van een programma van
werkzaamheden.
Artikel 3. Geen winstoogmerk
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 4. Leden, reünisten en donateurs
1. 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.
3. Tegen een besluit tot weigering van toelating staat beroep
open bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor de
procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
4. 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 niet ouder zijn dan dertig
jaar.
5. Beleid ten aanzien van reünisten wordt vastgesteld door de
Algemene Ledenvergadering.
6. Donateurs zijn zij die jaarlijks aan de vereniging een
geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale hoogte door
de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
Artikel 5. Persoonlijk lidmaatschap
Het lidmaatschap is persoonlijk en zodoende niet vatbaar voor
overdracht of overgang.
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
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:
a. het lid diens verplichtingen naar de vereniging niet nakomt;
b. van de vereniging niet redelijkerwijs gevergd kan worden het
lidmaatschap voort te laten duren.
4. Ontzetting aat het lidmaatschap onmiddellijk eindigen en kan
door het Landelijk Bestuur worden uitgesproken indien:
a. het lid in strijd handelt met de Statuten, reglementen of
besluiten der vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
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5. Van een besluit tot opzegging namens de vereniging of
ontzetting wordt de betrokkene zo snel mogelijk schriftelijk en
gemotiveerd op de hoogte gesteld. Tegen dit besluit staat
beroep open bij de Algemene Ledenvergadering, waarvoor de
procedure is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar
eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar
verschuldigd.
Artikel 7. De Algemene Ledenvergadering
1. Jaarlijks wordt tenminste één Algemene Ledenvergadering
door het Landelijk Bestuur bijeengeroepen en wel binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar.
2. Op deze vergadering wordt de jaarrekening over het
afgelopen jaar behandeld.
3. De goedkeuring van de jaarrekening door de Algemene
Ledenvergadering ontheft het Landelijk Bestuur niet van zijn
aansprakelijkheid voor het, in het verstreken verenigingsjaar
gevoerde, financiële beleid waarover verantwoording is
afgelegd. Omtrent het verlenen van decharge zal separaat door
de Algemene Ledenvergadering worden besloten nadat de
jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is
goedgekeurd.
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. Als aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
bijeenroeping van de Algemene Ledenvergadering overgaan.
5. De bijeenroeping geschiedt door het Landelijk Bestuur via
een schriftelijke oproep aan alle leden, welke ten minste 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.
Artikel 8. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering en
stemrecht
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 niet mogelijk een stem door een gemachtigde te
laten uitbrengen.

4. Alle besluiten waarvoor bij de wet of deze Statuten geen
grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij
volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen
wordt onmiddellijk een tweede stemming gehouden. Indien de
stemmen na de tweede stemming wederom staken, dan:
a. is bij een verkiezing de kandidaat niet verkozen; en
b. is in overige gevallen het voorstel verworpen.
5. De exacte stemprocedure voor het verkiezen van personen is
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
Artikel 9. De orde van de Algemene Ledenvergadering
1. De Algemene Ledenvergadering voorziet in haar eigen orde.
2. De Algemene Ledenvergadering wordt voorgezeten door
één of meer leden.
3. De Stem- en Notulencommissie heeft ter vergadering de
volgende taken:
a. vaststellen of de Algemene Ledenvergadering een besluit
genomen heeft;
b. de inhoud vaststellen van een niet-schriftelijk vastgelegd
voorstel;
c. het notuleren van datgene wat tijdens de Algemene
Ledenvergadering wordt behandeld.
4. Indien het oordeel van de Stem- en Notulencommissie
onmiddellijk betwist wordt, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, als:
a. bij een schriftelijke stemming de meerderheid van de
stemgerechtigde leden dit verlangt; of
b. bij een niet-schriftelijke stemming een stemgerechtigde dit
vraagt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van
de oorspronkelijke stemming.
5. De notulen van de Algemene Ledenvergadering worden zo
spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop
van de vergadering ter beschikking gesteld aan de leden. Tegen
de tekst van de notulen kan beroep worden aangetekend totdat
zij zijn vastgesteld. De Leden besluiten op de eerstvolgende
Algemene Ledenvergadering over vaststelling van de notulen.
Artikel 10. Het Landelijk Bestuur
1. 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 behoort onder
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meer het vaststellen van een actueel beleidsplan, dat inzicht
geeft in de door de vereniging te verrichten werkzaamheden
ter verwezenlijking van haar doelstelling, de wijze van werving
van inkomsten, het beheer van het vermogen van de vereniging
en de besteding daarvan. Het bestuur zorgt er voor dat de
beheerkosten van de vereniging in redelijke verhouding staan
tot de bestedingen ten behoeve van haar doelstelling.
2. Eén functie in het Landelijk Bestuur kan slechts door één lid
worden vervuld.
3. Het Landelijk Bestuur bestaat uit een door de Algemene
Ledenvergadering vast te stellen aantal van ten minste drie en
ten hoogste negen personen, waarvan ten minste een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
4. 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. Na afloop van de benoemingsperiode kan een lid van
het Landelijk Bestuur voor eenzelfde periode worden
herbenoemd.
5. Het lidmaatschap van het Landelijk Bestuur is onverenigbaar
met andere bestuurlijke functies binnen de vereniging.
6. Leden van het Landelijk Bestuur ontvangen voor de door hen
in die hoedanigheid voor de vereniging verrichte
werkzaamheden geen beloning, middellijk noch onmiddellijk.
Onder beloning wordt niet verstaan:
a. een redelijke, niet bovenmatige vergoeding voor de ten
behoeve van de vereniging gemaakte kosten;
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.
Artikel 11. Bestuursbevoegdheid van het Landelijk Bestuur
1. Als minder dan de helft van de leden van het Landelijk
Bestuur in vergadering aanwezig is, is het Landelijk Bestuur
niet bevoegd tot het nemen van besluiten anders dan het
besluit tot het uitroepen van een Algemene Ledenvergadering.
2. Als het Landelijk Bestuur uit minder dan drie leden bestaat,
roept het Landelijk Bestuur een Algemene Ledenvergadering
uit teneinde te voorzien in de openstaande vacature(s).
Artikel 12. Vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Landelijk
Bestuur

1. Het Landelijk Bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging
van de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee gezamenlijk handelende leden van het Landelijk Bestuur,
onder wie in elk geval de Voorzitter, de Secretaris of de
Penningmeester.
3. Het Landelijk Bestuur is na voorafgaande toestemming van
de Algemene Ledenvergadering bevoegd tot het sluiten van
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde
verbindt.
Artikel 13. Schorsing en ontslag van de leden van het Landelijk
Bestuur
1. De leden van het Landelijk Bestuur kunnen te allen tijde door
de Algemene Ledenvergadering worden geschorst en
ontslagen.
2. Een lid van het Landelijk Bestuur kan te allen tijde ontslag
nemen.
3. Als een besluit tot schorsing niet binnen vijf maanden door
een besluit tot ontslag is gevolgd, vervalt de schorsing en kan
de betrokkene niet op basis van dezelfde feiten opnieuw
worden geschorst.
4. Schorsing en ontslag treden in werking direct nadat het
besluit daartoe is genomen.
5. Gedurende de schorsing kan de betrokkene diens functie in
het Landelijk Bestuur niet uitoefenen.
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 Ledenvergadering interim leden van het
Landelijk Bestuur.
Artikel 14. Boekjaar
Het boekjaar van de vereniging valt gelijk met het
verenigingsjaar en loopt van één januari tot en met éénendertig
december.
Artikel 15. Financiën
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. de jaarlijkse bijdrage van de leden;
b. vrijwillige bijdragen;

27

Wintercongres der Jonge Democraten
ALV 85
c. subsidies;
d. erfstellingen, legaten en schenkingen, met dien verstande dat
erfstellingen uitsluitend mogen worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving;
e. geleende gelden;
f. opbrengst van vermogen en alle overige baten.
2. Ieder lid is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de
vereniging, waarvan voorafgaand aan ieder verenigingsjaar de
hoogte voor de periode van dat verenigingsjaar wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Bij die
vaststelling kan onderscheid gemaakt worden naar leeftijd of
andere bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen criteria.
3. Bij Huishoudelijk Reglement wordt nader bepaald op welke
datum uiterlijk aan de financiële verplichtingen moet zijn
voldaan.
4. Het Landelijk Bestuur van de vereniging kan, wanneer dit
naar haar oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat
de door het lid verschuldigde jaarlijkse bijdrage geheel of
gedeeltelijk niet zal worden ingevorderd. De Penningmeester
stelt de betrokkene schriftelijk op de hoogte van een zodanig
besluit. Indien een gedeelte van het bedrag wel wordt
ingevorderd, moet binnen dertig dagen betaling plaatsvinden
van dit bedrag. Het besluit vervalt indien deze betaling niet
tijdig plaatsvindt.
5. De invordering van gelden met buitengewone middelen,
zoals door tussenkomst van een incassobureau of deurwaarder,
geschiedt krachtens besluit van het Landelijk Bestuur.
6. Het Landelijk Bestuur bewaart de financiële administratie
van de vereniging met inachtneming van de daarvoor gestelde
wettelijke termijnen.
7. De vereniging houdt niet meer vermogen aan dan
redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene
werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling.
8. Onder vermogen dat nodig is voor de continuïteit van de
voorziene werkzaamheden als bedoeld in artikel 15.8 wordt
begrepen:
a. vermogen of bestanddelen daarvan die krachtens uiterste
wilsbeschikking of schenking door de vereniging zijn verkregen,
en die op grond van aan die uiterste wilsbeschikking of
schenking verbonden voorwaarden, al dan niet in reële termen,
in stand moeten worden gehouden;

b. vermogensbestanddelen voor zover de instandhouding
daarvan voortvloeit uit de doelstelling van de vereniging, en
c. activa en voor de voorziene aanschaf van activa aangehouden
vermogensbestanddelen, voor zover de vereniging die activa
redelijkerwijs nodig heeft ten behoeve van haar doelstelling.
9. De vereniging mag ter financiering van haar doelstelling
werkzaamheden verrichten of diensten verlenen tegen
commerciële tarieven met het oogmerk hiermee, ter
financiering van de activiteiten die erop gericht zijn om haar
doelstelling te verwezenlijken of te bevorderen, een positief
resultaat te behalen.
Artikel 16. De Kascommissie
1. De Kascommissie heeft tot taak het controleren van de door
de Penningmeester gevoerde financiële administratie.
2. Uit de financiële administratie als bedoeld in lid 1 dient
duidelijk te blijken:
a. de aard en omvang van de (eventuele) aan de afzonderlijke
leden
van
het
Landelijk
Bestuur
toekomende
onkostenvergoedingen en vacatiegelden;
b. de aard en omvang van de kosten die door de vereniging zijn
gemaakt ten behoeve van het beheer van de vereniging,
alsmede de aard en omvang van de andere uitgaven van de
vereniging;
c. de aard en omvang van de inkomsten van de vereniging, en
d. de aard en omvang van het vermogen van de vereniging.
3. De Algemene Ledenvergadering verkiest de leden van de
Kascommissie. De Kascommissie bestaat uit ten minste twee
leden van de vereniging die niet tevens zitting hebben in een
orgaan van de vereniging dat onder controle van de
Kascommissie staat.
4. Het Landelijk Bestuur is verplicht aan de Kascommissie alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
5. De controle vindt ten minste eenmaal per jaar plaats, in ieder
geval voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering waarop
de jaarrekening wordt voorgelegd. De Kascommissie doet daar
verslag van haar bevindingen.
6. De last van een lid van de Kascommissie kan te allen tijde
door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen,
onverminderd het bepaalde in artikel 2:48 lid 2 van het
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Burgerlijk Wetboek.
Artikel 17. Wijzigen van de Statuten
1. Wijziging van de Statuten kan slechts plaatshebben door een
besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe werd
opgeroepen met de mededeling dat een wijziging van de
Statuten zal worden voorgesteld.
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.
3. Tot wijziging van de Statuten kan door de Algemene
Ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van ten minste 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 Ledenvergadering wederom in
stemming gebracht te worden. Het voorstel is aangenomen,
indien tijdens deze tweede lezing wederom een meerderheid
van tweederde van de uitgebrachte stemmen het voorstel
steunt.
5. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt.
6. Het Landelijk Bestuur is verplicht een authentiek afschrift
van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende
tekst van de Statuten, zoals deze na wijziging luiden, neer te
leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel.
7. De Algemene Ledenvergadering kan slechts tot wijziging van
Artikel 1, Artikel 2, Artikel 4 lid 4, en de onderhavige bepaling
besluiten, indien dit besluit met algemene stemmen wordt
genomen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent
van alle stemgerechtigde leden aanwezig is.
Artikel 18. Ontbinding van de vereniging
1. 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.
2. De Algemene Ledenvergadering stelt bij het besluit tot

ontbinding de bestemming van het overschot na vereffening
vast. De bestemming is in overeenstemming met het doel van
de vereniging, met dien verstande dat het overschot besteed
wordt aan:
a. een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in artikel
5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen of een
daarvoor in de plaats tredende bepaling, met een soortgelijke
doelstelling, of
b. een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke
doelstelling heeft.
3. Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit
geschiedt de vereffening door het Landelijk Bestuur.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover
dit tot vereffening van 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
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd
de woorden ‘in liquidatie’.
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.
Toelichting:
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Na een jaar hard werken door de StatutenSuperSterren is het
dan eindelijk zo ver: de herziene Statuten van de Jonge
Democraten. Na het afgelopen Septembercongres zijn de
geamendeerde Statuten voorgelegd aan de notaris. Alle
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amendementen zijn door hem geaccepteerd. Alleen bij artikel
10 lid 4 is een tweede zin toegevoegd om duidelijk te maken dat
herbenoeming mogelijk is, mits iedere keer maximaal voor de
termijn van een jaar. Wanneer we de Statuten nu in tweede
lezing aannemen kan de notaris de Statuten passeren en zullen
deze formeel van kracht worden.

verhuizen naar en wonen in het buitenland niet digitaal plaats,
waardoor miscommunicatie ontstaat en fysieke aanwezigheid
bij bepaalde administratieve aanvragen ook voor Nederlanders
in het buitenland verplicht is. Wat betreft de Jonge
Democraten zullen de administratieve processen van de
overheid voor Nederlanders in het buitenland waar mogelijk
digitaal gaan plaatsvinden, mits de digitale veiligheid
gewaarborgd is.
In principe hanteren Nederlandse overheidsinstanties voor
Nederlanders die buiten de EU wonen de gebruikelijke, erg
hoge, internationale beltarieven. Hierdoor is bellen voor
Nederlanders die buiten de EU wonen meestal geen redelijke
optie, waardoor zij aangewezen zijn op correspondentie via de
e-mail of post, wat de communicatie vertraagt en bemoeilijkt.
De Jonge Democraten willen daarom dat Nederlandse
overheidsinstanties ook door middel van internetbellen
bereikbaar zijn.
Momenteel is het verplicht je uit te schrijven bij de
Basisregistratie Personen als je langer dan acht maanden per
jaar in het buitenland verblijft, met alle potentiële
administratieve gevolgen van dien. De Jonge Democraten zijn
echter van mening dat deze regel het eerste jaar niet van
toepassing dient te zijn als je kunt aantonen naar verwachting
niet langer dan één jaar in het buitenland te zullen verblijven.
Zo kunnen een hoop bureaucratische processen voorkomen
worden.
Verder maken de Jonge Democraten zich sterk voor alle
Nederlanders, ongeacht hun seksuele voorkeur. Daarom zijn
de Jonge Democraten van mening dat de erkenning van
Nederlandse huwelijken van paren van gelijk geslacht door
partnerlanden van groot belang dient te zijn bij het sluiten van
bilaterale en multilaterale verdragen, ongeacht of het huwelijk
voor paren van gelijk geslacht in deze landen zelf wordt
voltrokken. Dat zou het onder meer mogelijk maken voor
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Hoofdstuk Buitenlandse Zaken (13), subhoofdstuk 13.5
13.5. Nederlanders in het buitenland .Meer dan één miljoen
Nederlanders wonen langdurig in het buitenland. De Jonge
Democraten vinden het belangrijk om zich ook in te zetten
voor deze Nederlanders, die regelmatig uit het oog verloren
worden. Het wegnemen van onnodige obstakels en het
verbeteren van voorzieningen omtrent overheidsregelingen,
stemmen vanuit het buitenland, onderwijs en media kunnen
voor hen veel betekenen.
13.5.1. Overheidsregelingen
De Jonge Democraten willen dat de overheid met de tijd
meegaat. Momenteel vindt veel administratie omtrent
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paren van gelijk geslacht om, net als paren van ongelijk
geslacht, een partnervisum aan te vragen en officieel
medeverantwoordelijk te zijn voor hun kinderen.
13.5.2. Verkiezingen
De Jonge Democraten hechten veel waarde aan de
democratische betrokkenheid en deelname van alle
Nederlandse staatsburgers. Daarom willen de Jonge
Democraten verkiezingen zo toegankelijk en laagdrempelig
mogelijk maken voor Nederlanders in het buitenland.
Van de honderdduizenden Nederlandse stemgerechtigden in
het buitenland stemmen per verkiezing slechts tienduizenden,
vaak vanwege onwetendheid over hun stemgerechtigdheid.
Daarom zien de Jonge Democraten de noodzaak van
uitgebreide
informatiecampagnes,
bijvoorbeeld
via
Nederlandse ambassades en consulaten, om Nederlanders in
het buitenland bewust te maken van hun stemrecht.
De Jonge Democraten zijn voorstander van een regeling
waarbij het stembiljet digitaal aan Nederlanders in het
buitenland wordt gezonden, aangezien de fysieke
stembiljetten
vanwege
moeizame
internationale
postbezorging vaak te laat of helemaal niet aankomen bij de
ontvanger in het buitenland of vervolgens bij het stembureau
in Nederland.
Zoals eerder aangegeven zijn de Jonge Democraten van
mening dat iemand zich niet hoeft uit te schrijven bij de
Basisregistratie Personen als deze kan aantonen naar
verwachting niet langer dan één jaar in het buitenland te zullen
verblijven. Zo kunnen deze personen ook stemmen bij de
Gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen,
Waterschapsverkiezingen en, indien van toepassing, de
Eilandsraadsverkiezingen voor Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Zij zullen na terugkeer immers nog drie jaar lang het beleid van
de verkozen volksvertegenwoordigers ervaren.
13.5.3. Onderwijs

De Jonge Democraten zien zelfontplooiing van het individu als
een van de belangrijkste doelstellingen van het
overheidsbeleid. Daarom streven de Jonge Democraten naar
een zo soepel mogelijke overgang tussen de verschillende
internationale onderwijssystemen.
Het staatsexamen is een Nederlands eindexamen waar
Nederlandse scholieren in het buitenland zich, naast of ter
vervanging van het reguliere curriculum, op voorbereiden.
Voor deze scholieren is het vaak niet mogelijk het
staatsexamen te maken in het land waar zij op dat moment
woonachtig zijn. Om voor hen de toegankelijkheid van dit
eindexamen te vergroten willen de Jonge Democraten dat de
overheid zich inspant om, waar mogelijk en wenselijk, het
afnemen
van
staatsexamens
op
de
Nederlandse
vertegenwoordigingen in het buitenland te faciliteren.
Ter vergemakkelijking van de overgang tussen buitenlandse
middelbare scholen en het Nederlandse beroeps- en hoger
onderwijs, pleiten de Jonge Democraten voor algemene
Nederlandse taalvaardigheidstoetsen voor scholieren die uit
buitenlandse onderwijssystemen komen en een studie in het
Nederlands willen volgen. Zo raken deze scholieren niet langer
verdwaald in het doolhof van verschillende regelingen en
toetsen van individuele onderwijsinstellingen.
Verder zijn de Jonge Democraten voorstander van
intensivering van Nederlands onderwijs in het buitenland,
omdat een groot deel van de Nederlandse kinderen die in het
buitenland wonen binnen enkele jaren weer terugkeert naar
Nederland en een goede beheersing van de Nederlandse taal
dan zowel bijdraagt aan betere onderwijs- en carrièrekansen,
als aan een betere maatschappelijke participatie.
13.5.4. Media
Veel Nederlanders die in het buitenland wonen zijn nog op
verschillende wijzen in Nederland belastingplichtig en betalen
dus mee aan de financiering van het Nederlandse Publiek
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Omroepbestel. Vanwege geoblocking is het in veel gevallen
niet mogelijk programma's van Nederlandse publieke
omroepen zonder bijkomende kosten in het buitenland te
bekijken. Wat betreft de Jonge Democraten moet hier waar
mogelijk verandering in komen.
Toelichting:

Veel mensen vergeten of weten niet dat maar liefst een miljoen
Nederlanders langdurig in het buitenland wonen. Helaas bevat
de huidige regelgeving omtrent verhuizen naar en wonen in
het buitenland veel obstakels. Daarom willen wij dat onnodige
obstakels met betrekking tot overheidsregelingen, stemmen
vanuit het buitenland, onderwijs en media, worden
weggenomen. Zo verliezen wij deze miljoen Nederlanders niet
uit het oog en doen we recht aan hun Nederlanderschap.
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