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Colofon 

Dit is een uitgave van de Jonge Democraten ten behoeve van de 86e Algemene 

Ledenvergadering der Jonge Democraten 

Samenstelling: Jasper Ensing en Yvet Laan 
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Voorlopige Agenda ALV 
Volgt nog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congresprogramma 
Volgt nog! 
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Hoe werkt een congres?  
Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie 

keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de 

zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV 

is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de 

praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar 

meestal gaat de ALV alleen om de vergadering. 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. Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over 

inhoudelijke onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties, 

resoluties en amendementen. Op het organisatorisch congres komende de 

organimo’s (organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de 

financiën uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop 

het in de zomer verkozen Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.  

 

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 zoal 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:  
 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

Politiek Programma (PP)  

In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van de 

Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek Programma kan door middel van 

resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd. 

Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine 

wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien je in 

als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze resoluties 

kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de amendementen 

behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel gestemd.  

 

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 
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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, 

zet dan ‘MOTIE VAN ORDE’ en je naam in de zoomchat. 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. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het verwerken 

van de stemmingen over kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO. Daarnaast 

notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV. 

 

 

 

 

Het digitale congres 
 

Meedoen aan het congres 
Dit congres zal anders verlopen dan eerdere congressen bij de JD. Wij organiseren 

namelijk ons eerste digitale congres! Hiervoor gebruiken wij het programma Zoom. 

Ieder lid dat zich voor het congres inschrijft ontvangt drie dagen van tevoren een 

inschrijflink waarmee hij gedurende de ledenvergadering deel kan nemen aan de 

Zoomvergadering. Op het moment dat je via de Zoomlink deelneemt aan de 

ledenvergadering word je eerst in de wachtkamer geplaatst. Dit kan even duren. 

Geen zorgen, dit is enkel zodat leden van het Landelijk Bestuur kunnen controleren 

of je ingeschreven staat voor het congres. Om te zorgen dat het Landelijk Bestuur kan 

controleren of je staat ingeschreven moet je bij binnenkomst je voor én achternaam 

invoeren. Om de garantie te hebben dat je op tijd tot de Zoomvergadering wordt 

toegelaten, is het aan te raden dat je geruime tijd voor aanvang van de 

ledenvergadering in de wachtruimte aanwezig bent.  

 

Om een ordelijk verloop van de vergadering te garanderen is het gebruik van je echte 

voornaam een voorwaarde voor deelname aan de vergadering. Achternamen worden 

uit privacyoverwegingen niet gebruikt. Het landelijk bestuur zal deze bij toelating tot 

de Zoomvergadering uit je schermnaam verwijderen. Het kan dat zij voor de 

herkenbaarheid wel de eerste letter van je achternaam laten staan.  

 

Ben je vergeten je in te schrijven? Geen zorgen, dit kan ook nog tijdens de 

ledenvergadering. Hiervoor moet wel eerst je lidmaatschap van de Jonge 

Democraten gecontroleerd worden. Dit neemt wel enige tijd in beslag. Het toelaten 

tot de Zoomvergadering van leden die zich wel hebben ingeschreven krijgt daarnaast 

prioriteit. Slimmer is het dus om je vooraf in te schrijven.  

 

Belangrijk voor actieve deelname aan het congres is een werkende microfoon en 

camera. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het is mogelijk om bij entree in de 

Zoomvergadering je camera en microfoon te testen. Doe dit vooral! Bij deelname aan 

de ledenvergadering staat je microfoon en camera standaard uit. Dit om 
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ordeverstoring te voorkomen en ter bescherming van de bandbreedte. Enkel de CVZ 

kan je toestemming geven om je camera en microfoon te gebruiken. Dit zullen ze doen 

wanneer je het woord van hen ontvangt.  

 

Vragen, discussie en debat 
Voorafgaand aan de behandeling van elk voorstel wordt in de chat een virtuele 

inspreeklijst geopend. De CVZ vraagt in de chat wie het woord wil. Wil je inspreken, 

zet dan je naam onder deze oproep, en of je ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ wilt inspreken. 

De CVZ bepaalt vervolgens in welke volgorde insprekers aan de beurt komen. Het 

staat de CVZ vrij om ter bewaking van de orde microfoons of beeld van deelnemers 

aan de ALV op elk moment uit te zetten. Let op: omdat de chat dient als inschrijflijst 

en om moties van orde in te dienen, is het belangrijk dat deze niet wordt gebruikt voor 

discussie of algemeen geklets.  

 

Stemmen over politieke voorstellen  
Besluiten worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen via ‘polls’. 

Wanneer een voorstel in stemming wordt gebracht, ontvangen alle deelnemers van 

de ledenvergadering een bericht op hun scherm. Dit bericht is niet gespecificeerd! Er 

staat enkel: ‘Stemming over politieke motie’, ‘Stemming over motie van orde’, etc. De 

SNC zal mondeling aangeven om welk voorstel het specifiek gaat. Iedere deelnemer 

kan enkel voor of tegen stemmen. Onthouding van stemmen is mogelijk door niet te 

reageren op het bericht. Elke poll loopt voor 30 seconden. Hierna is het niet meer 

mogelijk te stemmen.  

 

Stemmen over personen 
Stemmingen over personen, zoals het verkiezen van het Landelijk Bestuur, het 

verkiezen van de DEMO-hoofdredactie en het verkiezen van onze KasCo zullen via 

het stemsysteem Orca plaatsvinden. Alle leden van de Jonge Democraten met 

stemrecht ontvangen via de mail een link via waar ze hun stem uit kunnen brengen. 

Instructies over hoe dit precies werkt vind je in de bijhorende mail. De stemming over 

personen zal van zaterdag 15:00 tot zondag 15:00 geopend zijn.   

 

Oefenen  
Vind je dit alles nog een beetje wennen? Geen zorgen. Ter voorbereiding van het 

congres wordt een openbare oefensessie & congrestraining georganiseerd. Ook 

begint de ledenvergadering met een uitgebreide instructie over hoe het digitale 

congres in zijn werk zal gaan. Ook tijdens het congres is het mogelijk om vragen te 

stellen. Er wordt een whatsappgroep aangemaakt voor alle congresdeelnemers, 

daarnaast zijn landelijk bestuursleden Yvet en Wimer ten alle tijden bereikbaar. Zij 

staan in direct contact met de SNC en CVZ. Hun contactgegevens ontvangen 

deelnemers van het congres per mail.  
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Bestuursverantwoording  
 Beste Jonge Democraten, 

 

Na het wintercongres zijn we met veel energie begonnen aan de tweede helft van ons 

bestuursjaar, met een aantal mooie evenementen voor de boeg. Als we nu terugkijken 

heeft ons tweede helft van het bestuursjaar grotendeels in teken gestaan van de 

COVID-19 crisis. Voor een vereniging waar een groot deel van de dagelijkse 

bezigheden gericht zijn op fysieke bijeenkomsten is dit nogal een omslag geweest. 

 

Tegelijkertijd zorgde het Landelijk Bestuur ervoor dat we meer aandacht en tijd 

hebben gestoken in interne zaken om de omslag te begeleiden. Van Zoom-

instructievideo’s tot een plan van aanpak voor online AAV’s en overleggen over hoe 

en wanneer activiteiten doorgang konden vinden. We hebben daarnaast hard 

gewerkt om het eerste digitale zomercongres zo goed mogelijk voor te bereiden en 

zo soepel mogelijk te laten verlopen. Allemaal noodzakelijke, maar ook zeer leerzame 

ervaringen. 

 

Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen maanden een aantal belangrijke stappen 

gezet voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging. Zo is de ICT transitie 

doorgezet, zijn de nieuwe statuten nu ook formeel ondertekend en is de Erwin Nypels 

stichting opgericht. Verder lijkt het erop dat de gestage ledendaling gestabiliseerd is. 

 

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 
 

 

 

Corona 
Als Landelijk bestuur hebben we ons aan de RIVM richtlijnen gehouden. Waarbij we 

bij het aflassen, verplaatsen of omzetten van evenementen ook telkens de financiële 

risico’s voor onze vereniging hebben meegewogen. Zo hebben we bijvoorbeeld nog 

een tijd gewacht met omzetten van het zomercongres naar een online congres. Dit 

omdat de financiële risico’s naarmate tijd verstreek niet veel groter zouden worden, 

de juridische basis van online besluiten toen nog niet dekkend was en omdat we de 

kans op doorgang van een fysiek congres voor zo lang dat redelijk leek open wilden 

houden.  

 

Door middel van emails hebben we de leden op de hoogte gehouden van de keuzes 

die we als Landelijk Bestuur gemaakt hebben. Door de veranderlijke aard van de 

maatregelen zijn sommige eerdere keuzes later aangepast of herzien. Door de meest 

recente keuzes toe te lichten via de mails en door de aankondigingen van de 

gezamenlijke digitale activiteiten via de social media en de Whatsappgroep hebben 

wij zo goed mogelijk geprobeerd voldoende overzicht te bieden aan onze leden.  

 

Financiën 
Het is op financieel vlak een erg goed jaar voor de Jonge Democraten geweest. Het 

interne beleid en externe meevallers, zijn twee factoren die hierbij een rol hebben 

gespeeld. Vanaf het moment dat de begroting is opgesteld, is ons beleid gefocust 

geweest op zoveel mogelijk doen met het minimaal mogelijke budget. Daarbij is het 

uitgangspunt altijd geweest om politiek voor gezelligheid te laten gaan en een 

aanzienlijke bijdrage aan de reserves te kunnen toekennendoen. 

We kunnen nu met trots zeggen dat dit gelukt is. Het boekjaar 2019 is afgesloten met 

een positief resultaat, waardoor we voor het eerst sinds een lange tijd een donatie 

kunnen doen aan de diverse reserves. Ons voorstel voor een verdeling, ondersteund 

door de KasCo, ligt tijdens dit congres vandaag aan jullie voor. Ook hebben we een 

professionaliseringsslag geslagen op zowel lokaal als landelijk niveau. De procedures 

zijn betermeer  gestroomlijnd, er is een universeel overdrachtsboek voor de 

afdelingspenningmeesters en de financiële situatie van de gehele vereniging is 

gemakkelijker inzichtelijker gemaakt voor het gehele Landelijk Bestuur. Al deze 
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stappen zijn genomen om ervoor te zorgen dat we nooit meer in een dusdanige 

kritische positie terecht gaan komen. 

Daarnaast hebben we op het afgelopen congres de Erwin Nypels Stichting formeel 

opgericht en verkiezen we vandaag een nieuw bestuur. De stichting is inmiddels door 

de notaris en de Kamer van Koophandel erkend en op zeer korte termijn zal de eerste 

donatie voldaan worden. Vanaf dan zal ook onze spaarrekening bij de ASN Bank 

formeel gesloten worden. 

Alles wijst erop dat op financieel gebied 2020 voor de JD nóg beter gaat zijn. Dankzij 

de succesvolle onderhandelingen met D66 is het ons gelukt om vanaf 2020 

structureel voor 4 jaar lang extra subsidie te vergaren. Dit geldbedrag is inmiddels 

ontvangen en kan ingepast worden in onze huidige begroting. We zullen het komende 

bestuur daarom ook aanbevelen om op het komende Septembercongres een aantal 

amendementen aan jullie voor te leggen. 

 

Vereniging en activiteiten 

 
De activiteiten zijn bij uitstek een zaak die anders liep dan verwacht. Geen (fysiek) 

nieuweledenmoment, geen Themaweekend, geen oud-LB-dag en geen landelijk 

debattoernooi. Toch zijn er de afgelopen tijd veel leuke initiatieven van de grond 

gekomen. De vijfdelige online coronareeks, de online trainingsreeks “masterclass 

politieke beïnvloeding”, de thema-avond over religie en samenleving en veel meer. En 

dan hebben we het nog niet over de ontelbare initiatieven van de afdelingen, 

werkgroepen en alle andere actieve leden die zorgen dat we met z’n allen mooie 

activiteiten hebben om samen te komen.  

 

Communicatie 
Doordat alle activiteiten online plaatsvinden is het voor een veel grotere groep 

jongeren mogelijk om aan te sluiten bij de activiteiten van de JD. Zo is het mogelijk om 

als lid van JD Groningen aan te sluiten bij een activiteit van JD Brabant en vice versa. 

Maar ook als potentiële nieuwe leden was het mogelijk om een keer langs te komen. 

De online activiteiten boden de kans om alle activiteiten ook landelijk te promoten 

om zo een grote groep geïnteresseerden aan te trekken en op de hoogte te houden. 

 

Hierbij is de keuze gemaakt om alle activiteiten in de stories te delen van Facebook 

en Instagram en is er een JD Online app gemaakt om alle deelnemerslinks te 

verspreiden. Al snel wierp dit zijn vruchten af en werdener meerdere malen per dag 

priveberichten gestuurd door volgers om online activiteiten te kunnen bijwonen. 

 

Interne samenwerking 

Campagneteam & creatief team 
Afgelopen maanden is het campagneteam aan de slag gegaan met de plannen voor het 

zomeroffensief. Online vergaderen en een andere koers dan de voorgaande jaren, 

maar desondanks een enthousiast team dat constructief heeft meegedacht. Alles is in 

gang gezet om van het zomeroffensief een mooie ledenwervingscampagne van te 

maken. De grove plannen zijn te lezen onder het kopje ‘Ledenwerving’. De 

gezamenlijke campagnetraining met D66 is in overleg met het FEO promotie 

doorgeschoven nu het zomeroffensief, omdat deze niet doorgaat in de gebruikelijke 

vorm. Wanneer de nieuwe besturen zijn verkozen kan het volgend bestuur hier 

gebruik van maken met het oog op de verkiezingen van komend jaar. Het creatief 

team is op dit moment klein, maar wel wordt er gewerkt aan een nieuwe ik-word-lid 

poster, een nieuwe facebookbanner en denken zij mee met de vormgeving van de 

promotievideo waar het campagneteam mee bezig is. 

 

PKO 
Er zijn een hoop nieuwe portefeuillehouders ten opzichte van vorig congres die 

ontzettend veel enthousiasme tonen en actief de samenwerking opzoeken. Bij het 

PKO tijdens het kaderweekend hebben we de kennis en kunde van de ervaren 

portefeuillehouders gebruikt om tips en tricks aan te reiken aan de nieuwe 

portefeuillehouders. Tijdens het laatste PKO, dat ditmaal digitaal plaatsvond, kwam 

naar voren dat de veranderde omstandigheden voor de meeste werkgroepen 

vooralsnog geen grote problemen vormen. Enkele portefeuillehouders gaven zelfs 

aan effectiever te zijn op het moment en sneller te kunnen schakelen. Het digitale 

PKO is verrassend goed bevallen. Online vergaderen met het PKO is een efficiënte 

manier van vergaderen en kan in de toekomst vaker gebruik van gemaakt worden.  
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Het PKO is betrokken geweest bij het bedenken van de (sub)thema’s bij de reeks 

corona activiteiten. Echter hebben we de afgelopen maanden beperkte ruimte 

geboden voor politieke discussie en visievorming tijdens het PKO omdat er meer 

aandacht ging naar coaching van (nieuwe) portefeuillehouders. Het is een 

aandachtspunt voor komend jaar om meer ruimte voor politieke discussie binnen het 

PKO, waarbij ook aansturing en begeleiding voor het schrijven van resoluties 

aangeboden moet worden. Ook hebben er weinig evaluatiegesprekken 

plaatsgevonden met portefeuillehouders, hier moet nog een geschikte werkvorm 

voor worden gevonden.  

 

FEO’s  

Vanuit het Landelijk Bestuur wordt het contact met het FEO over het algemeen als 

zeer prettig ervaren. De lijntjes zijn kort door onder andere het contact in de 

whatsappgroepen. Ook de afgelopen maanden hebben naast het kaderweekend, 

online FEO vergaderingen plaatsgevonden, waarbij onder andere de maatregelen van 

de coronacrisis, het organiseren van online evenementen en het zomeroffensief, de 

jaarrekeningen van de afdelingen en de ICT-transitie en bestuursopvolging zijn 

besproken. De mate van contact verschilt sterk per FEO. Het blijft zoeken naar 

hoeveel ondersteuning en begeleiding vanuit het Landelijk Bestuur moet worden 

gegeven, vanwege een groot verschil in behoefte en de grote tijdsinvestering die 

hiermee gepaard gaat. Verder bleek bij sommige FEO's duidelijke behoefte voor meer 

algemene overdrachtsdocumenten. Waar dit het geval is wordt hier nu aan gewerkt 

om de overdracht van afdelingsbesturen zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Trainerspoule 
De samenwerking met de trainers is helaas stroef verlopen. Hierbij is er weinig 

initiatief geweest vanuit het Landelijk Bestuur om actief te kijken of er nieuw 

trainersmateriaal ontwikkelt kon worden en is het Landelijk Bestuur er niet in 

geslaagd om trainers in grote getale te kunnen activeren om deel te nemen aan het 

kaderweekend. Hierdoor heeft het trainersoverleg dat gepland stond op het 

kaderweekend niet plaatsgevonden. Ook door het coronavirus is de in 

overeenstemming geplande trainersdag komen te vervallen. Met het vooruitzicht op 

de bestuurswissels gedurende de zomer is het zaak dat de afdelingsbesturen hierin 

op een zo goed mogelijke manier worden begeleid. Wel zal de komende tijd actief 

contact gezocht worden met de trainers om de overdracht voor de afdelingsbesturen 

zo soepel mogelijk te laten verlopen. 

 

Internationale teams 
De internationale teams zijn wisselend actief. De huidige International Officer heeft 

aangegeven om de internationale teams ook eventueel te willen betrekken in zijn 

werkzaamheden. Team MENA heeft zich flink ingespannen om dit jaar subsidies 

binnen te halen voor activiteiten. Op het moment van schrijven wordt er gekeken 

naar de mogelijkheden voor de moeizaam lopende internationale teams. 

 

Organisatorische teams 
Na het grote succes van het Introductieteam waren we enthousiast om verder te gaan 

met organisatorische teams. Ook het team voor het themaweekend schoot uit de 

startblokken en verzorgde een prachtig programma met meerdere topsprekers en 

een aantal andere enerverende activiteiten. Ook tijdens de crisis wisten zij naadloos 

over te gaan naar een online activiteit. Daarnaast bleek het hele team bereid om in 

slaapstand te gaan tot de huidige crisis voorbij is, in de hoop dat we in een later 

stadium het originele weekend nog doorgang kunnen laten vinden. Hoewel er in de 

huidige crisis niet voor gekozen is om met een team te werken voor het 

Verenigingsweekend zien we genoeg reden om te concluderen dat er al mooie 

stappen richting een sterkere teamcultuur zijn ondernomen. We gaan hier de 

komende maanden nog verder mee en hopen het bouwen aan een sterkere 

teamcultuur ook mee te geven aan onze opvolgers. 

 

Profilering & Politiek 

 
In de periode na het wintercongres hebben we ons met de JD voor een aantal thema’s 

hard gemaakt waaronder een vernieuwd vliegpact, waarin we onder andere pleiten 
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voor 50% minder uitstoot bij personenvluchten en de 30-urige werkweek, waarbij 

aandacht is gevraagd voor een fulltime werkweek van 30 uur. 

 

Wegens de coronacrisis zijn veel initiatieven waar al veel tijd van ons en andere JD’ers 

in was gestoken op de lange baan geschoven. Dit over onze eigen WIV-evaluatie, een 

manifest voor een direct gekozen burgemeesterschap, een plan voor een Europees 

treinnetwerk, maar ook het Europese focusthema waarbij we wilden inhaken op de 

Conference on the future of Europe. In deze tijd ligt de prioriteit in de mediawereld 

bij de coronacrisis. Hierdoor was media aandacht en dus relevantie op deze thema’s 

niet van toepassing. Het is zaak dat dit goed wordt overgedragen aan het volgend 

bestuur, waardoor zij de mogelijkheid hebben deze belangrijke onderwerpen alsnog 

politiek relevant te maken en de keuze hebben dit wel of niet over te nemen.  

 

De overstap naar ‘’coronapolitiek’ verliep moeizaam. Echter zijn er wel een aantal 

initiatieven opgestart omtrent de coronacrisis. Met thema’s als onderwijs, privacy, 

maar ook duurzaamheid. Als JD maakten we ons hard voor het waarborgen van de 

privacy van studenten bij het maken van tentamens, de uitstel van betaling van 

collegegeld en een tegemoetkoming van de extra opgelopen schulden door de 

coronacrisis en het inzetten op duurzaamheidsmaatregelen bij de investeringen die 

nu nodig zijn. 

 

De media aandacht die we kregen verschilde sterk voor elk van de bovengenoemde 

voorbeelden. Wel hebben we gezien dat ook D66 hier zoekende in was en hierin is de 

dialoog met D66 aangesterkt. Zo bleek de coronacrisis voor ons ook een kans om een 

dikkere vinger in de pap te krijgen bij onze moederpartij. Als JD kijken we ook naar de 

periode na de coronacrisis, zo proberen we zoveel mogelijk jongeren hier het gesprek 

over te voeren. Met maar liefst acht andere politieke jongerenorganisatie 

organiseerden wij een online reeks waarbij we iedere week ingingen op een ander 

thema. Wij hopen hiermee inzicht te krijgen wat er volgens experts in politiek Den 

Haag zou moeten gebeuren en betrekken hier actief de meningen en ideeën van 

jongeren bij. Een eerste opstapje om ook hierin te kijken hoe we de dialoog kunnen 

voeren met de moederpartijen om ook hier het belang van jongeren mee te wegen. 

Verder blijven wij kritisch en constructief meedenken met de vele initiatieven die 

vanuit de vele jongerenorganisaties voortkomen en werken hierin samen waar dat 

kan om het belang van onder andere jongeren te kunnen behartigen. 

 

Ledenwerving 
De afgelopen periode hebben er geen ludieke acties meer plaatsgevonden omtrent 

de focusthema’s. Ook hebben we er tot dusver voor gekozen om geen ludieke acties 

aan de coronacrisis te verbinden. Samen met  het campagneteam zijn wij bezig 

geweest met het organiseren van het zomeroffensief. De kans dat de infomarkten 

door gaan door het coronavirus is klein en ook de impact van de markten in het 

verleden zijn ten zeerste te betwijfelen. Daarom hebben we in afstemming met de 

FEO promotie besloten om dit jaar in te zetten op alternatieven. In grote lijnen zullen 

we met een promotievideo adverteren via instagram en youtube, adverteren in de 

lokale studentenkranten, flyers rondbrengen bij studentenhuizen en nog tweemaal 

een online introductie organiseren. Ook de uitwerking van een lijsttrekkersdebat en 

een PJO debat zijn in volle gang. 

 

Het introductiemoment wat normaalgesproken plaatsvindt in de Tweede Kamer 

heeft dit jaar digitaal plaatsgevonden. Een succesvolle avond met veel nieuwe 

gezichten die direct in contact zijn gekomen met leden van de desbetreffende 

afdelingen. Ook dit willen wij dit halverwege augustus en september nogmaals 

herhalen zoals bovengenoemd. 

 

Internationaal 
De fysieke internationale congressen van onze koepelorganisaties en Alde vinden de 

tweede helft van het jaar geen doorgang, en ook voor het begin van volgend jaar staan 

ze op losse schroeven. Desondanks draait onze internationale vleugel op volle 

toeren.  

 

Met Marten Porte zijn we weer vertegenwoordigd in het bestuur van LYMEC en met 

Daphnie Ploegstra hopelijk binnenkort ook in het bestuur van IFLRY. Onze 

International Officer Abel houdt ondertussen een kritische vinger aan de pols bij 

beide organisaties en stuurt bij LYMEC aan op een meer politieke rol. Hernieuwde 
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samenwerking met de werkgroepen met nadrukkelijk internationale thema’s moet 

ertoe leiden dat ook onze politieke bijdrage aan onze koepelorganisaties komend jaar 

weer groeit.  

 

Ook bij onze moederpartijen groeit onze betrokkenheid op internationaal vlak. D66 

Europa heeft toegezegd dat de International Officer van de JD voortaan twee keer 

per maand het delegatie overleg bij mogen wonen in Brussel. Abel is daarnaast 

verkozen om namens LYMEC Alde congres bij te wonen in november volgend jaar. 

Ook zal er via D66 ruimte zijn om een JD-er deel te kunnen laten nemen aan dit 

congres. 

 

De samenwerking tussen het Landelijk Bestuur en Abel is ook het afgelopen half jaar 

als erg prettig ervaren. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst in de huidige 

opzet van de rol van International Officer, waarbij deze in toenemende mate regie 

neemt over alles dat op internationaal vlak speelt.   

 

Ledenontwikkeling  
Zoals aangekondigd aan het begin van ons bestuursjaar hebben we het 

kaderweekend naar voren gehaald er achteraf meer tijd is om geleerde vaardigheden 

in de praktijk te brengen. Dit maakte in de praktijk de maand februari wel een stuk 

belastender. Met de veranderde omstandigheden is het lastig om te zeggen of we met 

de verschuiving ons doel bereikt hebben. Inhoudelijk kijken we ondanks de beperkte 

hoeveelheid trainers die beschikbaar waren positief terug. De plenaire opening had 

korter gekund, maar desondanks hebben we hier wel veel positieve reacties op 

gekregen. 

 

Door de coronacrisis zijn het aantal trainingsaanvragen erg beperkt gebleven, al is de 

eerste aanvraag voor september al wel binnen. Zoals eerder genoemd hadden we als 

Landelijk bestuur meer het voortouw moeten nemen om trainersmateriaal te 

ontwikkelen. Het is nu zaak om uit te zoeken wat wel mogelijk is in de huidige 

beperkingen, zo wordt er al gewerkt aan een digitale congrestraining. Met de 

bestuurswissels in het oog is het nog wel belangrijk om af te stemmen hoe we de 

bestuurstrainingen kunnen faciliteren. Ten slotte heeft de masterclassreeks politieke 

beïnvloeding digitaal doorgang kunnen vinden.  

 

 

Verhouding D66 
We hebben het afgelopen jaar constructief banden onderhouden met D66. Zowel op 

praktisch/intern vlak als politieke communicatie. De afgelopen maanden heeft 

Annabel via een online vergaderplatform de fractievergaderingen bijgewoond en 

heeft veel op één contact gehad met kamerleden over specifieke thema’s. 

Verschillende LB’ers (net als een aantal andere JD’ers) hebben daarnaast in het begin 

van 2020 bijeenkomsten van de D66 scholentour bijgewoond om input te leveren 

voor de D66 visie over onderwijs.  

Door het jaar heen hebben we contact gehad met verschillende D66 

bewindspersonen. Zo hebben we meerdere malen met minister Van Engelshoven 

gesproken over o.a. de onderwijsbegroting, de financiële steun voor studenten die 

vanwege de COVID-19 crisis studievertraging hebben en proctoring software.  

 

Ook op andere vlakken is een fijne samenwerking ervaren. Zo is de samenwerking op 

financieel gebied nog verder verbeterd en lopen we inmiddels regelmatig bij elkaar 

de vloer over. Deze samenwerking is dan ook echt gemakkelijker en beter geworden 

dankzij de verhuizing. Tot slot konden wij vaak bij D66 terecht voor het lenen van 

hulpmiddelen (zoals een statief) voor het opnemen van onze filmpjes. 

 

Met de permanente programmacommissie van D66 wordt een doorlopend gesprek 

gevoerd over hoe en wanneer er ruimte gemaakt kan worden voor JD’ers om input te 

leveren op het verkiezingsprogramma van D66. Ook dit proces is door de coronacrisis 

vertraagd. Deze zomer zullen de eerste stukken van het verkiezingsprogramma met 

ons gedeeld worden, waarbij zowel voor onze portefeuillehouders als voor het oude 

en nieuwe bestuur ruimte voor input momenten is gemaakt.  

 

Echter is tijdens het overstappen naar het nieuwe CRM van D66, de communicatie 

moeizaam verlopen. Zeker omdat we vanwege de corona maatregelen vanuit huis 

werkten, verliep toen de communicatie lastiger. Hieruit blijkt maar weer het voordeel 
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van een pand delen. Daarentegen biedt D66 wel veel hulp met onder andere het 

organiseren van het online zomercongres. Contact met de ledenadministratie en het 

secretariaat van D66 is daarentegen wel fijner geworden.  

 

ICT 
Op het gebied van ICT zijn er veel stappen in de goede richting gemaakt. We zijn in de 

laatste fase van de uitbesteding van de nieuwsbrieven aan D66 beland en ons 

archiefsysteem ‘’de wolk’’ is vervangen door het Gsuite systeem. Bijna alle kaderleden 

hebben aan de hand van de introductiemail van Gsuite een gebruikersnaam en 

wachtwoord aangevraagd en kunnen hiermee inloggen op ons nieuwe 

archiefsysteem. Als de ICT-transitie compleet is, zal ook via gsuite/gmail het huidige 

mailsysteem vervangen worden.  

 

Een van de grote uitdagingen van de ICT-transitie is de implementatie van een nieuw 

evenementensysteem. Door de grote hoeveelheid van evenementen en tickets die 

we als JD verschaffen, alsmede de flexibiliteit die wij met onze tickets aanbieden, zijn 

bestaande aanbieders van evenementensystemen die doorgaans gebruikt worden 

niet geschikt.  

 

Als oplossing zijn we een samveel hulpenwerking aangegaan met een website 

ontwikkelaar die voor ons een nieuwe website zal ontwerpen waarbij zowel een 

flexibel evenementensysteem als de visie-website in geïntegreerd zullen worden. 

Door het samenvoegen van deze trajecten besparen we tijd en geld. De nieuwe 

website zal begin deze zomer klaar zijn, zodat de komende (afdelings)besturen direct 

met de nieuwe systemen aan de slag kunnen. 

 

Naast deze lopende processen zijn de volgende stappen het aanpassen van de 

relevante documenten naar de nieuwe situatie. Met het ICT-transitieteam zijn we 

bezig met het opstellen van mogelijke aanpassingen voor het huishoudelijk reglement 

en voor de secretarissen worden nieuwe handboeken geschreven om handvatten aan 

te reiken voor het gebruik van de nieuwe systemen. 

  

 

Persoonlijke verantwoording 
 

Annabel Broer - Voorzitter 

 
Ik kijk met veel blijdschap terug op het afgelopen jaar waarin ik als voorzitter in het 

Landelijk Bestuur heb mogen plaatsnemen. Het is een leerzaam en bewogen jaar 

geweest, vol persoonlijke groei, enthousiaste mensen en onverwachte wendingen. 

Een van mijn ambities toen ik aantrad was om goed contact te houden met mijn 

functie-equivalenten bij de afdelingen. Ik ben tevreden met de mate waarin dat gelukt 

is. Zelf heb ik periodiek met alle voorzitters 1 op 1 gesproken, meer contact gehad 

met hen die daar behoefte aan hadden en tijdens de FEO momenten heb ik het 

contact als open en constructief ervaren. Ook heb ik meer van de keuzes van het LB 

met mijn FEO gedeeld en ook geprobeerd om eventuele feedback mee te nemen in 

onze keuzes. Het feit dat we in de coronatijd ervaren hebben dat we ook gemakkelijk 

online kunnen overleggen biedt volgens mij kansen voor FEO contact komend jaar. 

Daarnaast had ik me voorgenomen om een sterk team te vormen met het landelijk 

bestuur. Nu we al een paar maanden thuis werken verspreid over het hele land merk 

ik wel dat ik het onderlinge informele contact mis en dat het voor een aantal van ons 

moeilijk is om dezelfde motivatie te vinden als voorheen. Dat we elkaar tot het begin 

van de coronacrisis minimaal 2x per week zagen en daarmee ook een persoonlijke 

band hebben opgebouwd heeft er wel voor gezorgd dat de samenwerking op afstand 

makkelijker gaat. Op de momenten dat er onder tijdsdruk (belangrijke) knopen 

moesten worden doorgehakt en gehandeld moet worden heb ik gezien dat we écht 

een team zijn geworden het afgelopen jaar. 

Wel denk ik dat de resultaten van ons team beter hadden kunnen zijn als ik vanuit 

mijn rol meer resultaatgerichte sturing had gegeven. Op momenten dat zaken niet 

liepen zoals we wilden heb ik gekozen om me vooral te richten op persoonlijke 

gesprekken met bestuursleden en heb daarbij soms te weinig aandacht gegeven aan 

de resultaten die we gezamenlijk als bestuur wilden bereiken. Resultaatgerichter 

werken kan ook persoonlijke motivatie ten goede komen.  
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Qua media optredens hebben we de tweede helft van het jaar een andere aanpak 

moeten hanteren. Bepaalde thema’s die in de pijpleiding zaten sloten plots niet meer 

aan bij de politieke actualiteit. Persoonlijk vind ik het jammer dat we deels daardoor 

een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld het geconcretiseerde vliegpact, minder onder 

de aandacht hebben kunnen brengen. Tegelijkertijd hebben we onze focus verzet 

naar meer corona-gerelateerde zaken. Op gevarieerde thema’s van proctoring tot 

medicatiebeschikbaarheid tot vluchtelingenbeleid hebben we in samenspraak met de 

portefeuillehouders onze JD visie naar buiten gebracht. 

Ik merk dat ik mijn politiek strategische kijk flink ontwikkeld heb het afgelopen jaar, 

met veel dank aan de vele discussiemomenten met o.a. Wimer en Marije.   

Waar ik in februari noemde dat ik nog pro-actiever contact wilde zoeken met 

kamerleden merk ik dat ik nu frequenter zaken aankaart tijdens fractievergaderingen 

en sneller 1 op 1 contact zoek met Kamerleden. Deze ontwikkeling kan nog verder 

doorgezet worden door ook vaker op een aantal eerder aangekaarte thema’s terug te 

komen. 

Tot slot ben ik erg trots hoe we als vereniging een omslag hebben gemaakt van onze 

gebruikelijke gang van zaken naar online evenementen, vergaderingen en borrels. 

Zelf ben ik nauw betrokken geweest bij de organisatie van o.a. het thema-weekend, 

de coronareeks en natuurlijk het congres en ik realiseer me goed dat het omschakelen 

naar online evenementen een andere benadering vraagt. Shout out dus naar iedereen 

die heeft bijgedragen aan deze overgang! 

 

Yvet Laan- Secretaris  
 

Beste leden,  

 

De omschakeling naar digitale evenementen en later naar een digitaal congres waren 

noodzakelijke, maar uitdagende stappen. Als secretaris was en is dit een zeer 

interessant jaar. Ik wist aan het begin dat onze digitale aanwezigheid belangrijk was, 

maar ik had nooit gedacht dat die onder deze omstandigheden zo complex zou 

worden.Hierin heb ik dan ook veel ondersteuning van onze FG, het ICT team en mijn 

bestuursleden gehad. Ik wil graag via deze weg alle mensen bedanken! 

 

Ook alle afdelingsbesturen hebben zich zeer ingespannen. Het is mooi om te zien dat 

iedereen online nog steeds een geweldige tijd heeft. Ik bied daarin ondersteuning 

zowel met normale activiteiten als met digitale AAV’s en dat lijkt zeer goed te lopen.  

 

 Ik vind het erg jammer dat we nu niet met zijn allen fysiek bijeen zijn, maar ik hoop 

dat we via het digitale congres alsnog een stukje verbinding met elkaar voelen.  

Naast de digitale ontwikkelingen door de maatregelen omtrent Covid-19 waren er 

ook gebeurtenissen die wel op de planning stonden. Zo hebben we na jaren van 

trouwe dienst afscheid genomen van de Wolk en deze vervangen door Gsuite. De 

datamigratie is geslaagd en de eerste opstart problemen met Gsuite zijn al 

opgekomen en opgelost. Momenteel zitten in het proces naar een nieuwe website. 

Hier heeft Pim bij geholpen en ik kijk er naar uit om de nieuwe website in werking te 

zien! 

 

Door alle digitale ontwikkelingen wordt de overdracht met mijn opvolger eentje 

waarin lijstjes en documenten erg belangrijk gaan zijn. Ook in samenwerking met de 

afdelingssecretarissen zullen er handboeken worden opgesteld zodat het voor de 

secretarissen na dit jaar ook duidelijk is hoe de nieuwe systemen rondom 

nieuwsbrieven, e-mail en de website in elkaar steken.  

De afgelopen negen maanden zijn er veel uitdagingen geweest, ook uitdagingen die 

niet digitaal waren. Samen met mijn bestuursleden zijn wij die uitdagingen aangegaan 

en ik denk dat we op een onvoorspelbaar, maar een goed jaar kunnen terugkijken.  

Voor de rest van het jaar hoop ik weer vaker op kantoor te kunnen werken om zo de 

communicatiekanalen met D66 strakker te houden. De communicatie verloopt 

namelijk niet altijd even gemakkelijk, maar D66 biedt wel veel hulp zeker ook in 

aanleiding naar dit congres. 

Ik zie de komende periode met goede moed tegemoet en zal zorgvuldig alle nieuwe 

systemen aan mijn opvolger overdragen. Ik kijk uit naar onze nieuwe website en ik 

ben benieuwd hoe dit digitale congres zal bevallen.  
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Kyllian van der Put - Penningmeester 

 

Beste Democraten, 

 

De afgelopen periode heeft ons leven zo goed als stilgestaan. Onze bewegingsvrijheid 

werd ingeperkt en al onze fysieke activiteiten werden afgelast. Gelukkig hebben we 

via Zoom en andere digitale wegen contact kunnen houden. Helaas hebben wij als 

Landelijk Bestuur ook een aantal maanden thuis gezeten. Pas op moment van 

schrijven heeft de eerste werkdag op kantoor weer plaatsgevonden, weliswaar met 

een enkel bestuurslid. Gelukkig hebben we afgesproken om op onze vaste werkdagen 

in te bellen via Discord. Zo konden we op afstand toch onze gezellige werksfeer 

behouden. 

Op financieel gebied kijk ik terug op een succesvolle periode en gelukkig heeft de JD 

niet geleden onder mijn privé omstandigheden. Binnen mijn portefeuille is een 

professionaliseringsslag geslagen en kunnen we terugkijken op een financieel 

succesvol eerste halfjaar. Daarnaast hebben we over 2019 voor het eerst in jaren 

weer een mooi positief bedrijfsresultaat kunnen halen. Aangezien ik dit jaar geleerd 

heb dat JD-ers alleen in slechte tijden dingen over de financiën willen horen, zal ik dit 

hier verder niet toelichten. Het uitgebreide verhaal staat onder het kopje financiën. 

Mijn werkzaamheden zijn de afgelopen maanden wel erg veranderd. In plaats van 

samen met Jasper en Marije op zoek te gaan naar bijvoorbeeld nieuw 

promotiemateriaal of locaties voor evenementen, ben ik erg druk geworden met het 

annuleren, terugbetalen en zoveel mogelijk terughalen van uitgaven die al gedaan 

waren. Gelukkig voor de vereniging is er in vrijwel elk geval een passende oplossing 

gevonden. Zo heeft deze crisis de JD bijna geen geld gekost; iets waar ik me vooraf 

wel zorgen over maakte. 

Daarnaast zijn er ook een aantal zaken die minder goed verlopen zijn. Het is ons als 

Landelijk Bestuur niet altijd gelukt om de vereniging mee te krijgen in afwegingen die 

voor ons heel logisch leken. Ook zijn er situaties geweest waarvan ik achteraf denk 

dat we daar dichter op hadden moeten zitten en misschien zelfs wel harder hadden 

kunnen ingrijpen. Toch sta ik achter alle beslissingen die we dit jaar gemaakt hebben 

of moeten maken. Omdat we elk van deze beslissingen gemaakt hebben door het 

voeren van goed overleg met respect voor elkaar. Ik hoop dan ook dat de vereniging 

inziet dat we weloverwogen keuzes gemaakt hebben en dat de discussie of andere 

visies die er over een onderwerp leven ook in het Landelijk Bestuur de revue 

gepasseerd hebben. Op dat soort momenten is het juist van belang om tot een 

compromis te komen en ik ben blij dat dat ons telkens gelukt is. 

Vandaag kiezen we een nieuw bestuur en ik ben blij om te zien dat er zoveel keuze is 

voor de vereniging. Ik wil alvast alle kandidaten bedanken voor het feit dat ze zich ook 

een jaar willen inzetten voor onze vereniging. Ik kijk er naar uit om straks, samen met 

het nieuwe bestuur, de laatste fase van ons bestuursjaar in te gaan en kijk terug op 

een mooi jaar met een fijn team.  

 

Marije Heerma -Bestuurslid Campagne & Communicatie 

 
Lieve JD-ers, graag blik ik met jullie terug op de afgelopen periode waarin ik de functie 

van Campagne & Communicatie vervulde. Een periode die er heel anders uitzag dan 

ik me ooit vooraf had kunnen voorstellen. Na het congres zijn we met goede moed aan 

de tweede helft van de bestuursperiode begonnen. Ik ging fysiek meer bij afdelingen 

langs, was bezig met een plan voor een online campagne en ging in gesprek met de 

campagnemedewerkers van D66 voor een eerste opzet voor de 

verkiezingscampagne. Dat waren de voornaamste doelen en activiteiten die ik voor 

ogen had. Al snel gooide de coronacrisis roet in het eten. 

Niet meer fysiek afspreken en geen activiteiten. Toch kijk ik met gepaste trots terug 

naar deze periode. De infomarkt op het wintercongres, de activiteiten die in een 

sneltreinvaart omgetoverd zijn tot online versies, het jaarlijkse nieuweledenmoment 

via Zoom met heel veel nieuwe gezichten. Heel trots ben ik ook op mijn functie 

equivalenten en de werkgroepvoorzitters die alle informatie aanleverden om zo een 

wekelijkse planningen te kunnen maken, zodat het mogelijk werd om dagelijks alle 

evenementen aan te kondigen via Whatsapp en Instagram. 

Afgelopen maanden heb ik me voornamelijk bezig gehouden met onze sociale 

mediakanalen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, volgers beginnen ons inmiddels op 

te zoeken door ons privé-berichten te sturen, vragen actief om ook de Zoomlinks van 

de activiteiten te ontvangen en via de ‘’JD Online’’ whatsappgroep blijft iedereen op 
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de hoogte. Ik hoop dat we deze (online) verbinding vast kunnen houden, ook als we 

elkaar hopelijk snel weer fysiek bij de afdelingen treffen. 

Samen met Annabel heb ik verder de vijfdelige onlinereeks over de toekomst van 

jongeren na Corona geïnitieerd. Met negen andere PJO’s gingen we op 

zaterdagmiddag in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts over de toekomst 

na Corona. Ik hoop dat we hiermee een goede eerste stap hebben gezet om met 

jongeren na te denken over de gevolgen van Corona op hun toekomst. Wat mij betreft 

wordt dat nu belangrijker dan ooit! 

Zoals jullie misschien wel weten vindt het Zomeroffensief (de periode dat studenten 

hun introductieperiode hebben) meestal aan het einde van de zomer plaats. Dit jaar 

zullen wij niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse infomarkten vanwege het Coronavirus. 

Samen met het campagneteam en FEO heb ik inmiddels nagedacht over 

alternatieven. Ik ben blij met het plan dat hieruit is gekomen: online promotie op 

Instagram en Youtube, zichtbaar in de studentenkranten en infoblaadjes, een flyer op 

de deurmat en nog meer! 

Ik kijk uit naar de laatste voorbereidingen en de daadwerkelijke uitvoering van het 

Zomeroffensief en ik zal er alles aandoen om de overdracht aan mijn opvolgers zo 

goed mogelijk te laten verlopen. Hopelijk tot snel! 

 

Wimer Heemskerk -Bestuurslid Politiek & Pers  
 

Ik ben dit jaar ingegaan met ambitieuze doelstellingen. Het doel was een goede stap 

te zetten in het creëren van een cultuur bij de JD waar niet alleen over politiek wordt 

gepraat maar ook politieke actie wordt ondernomen én waar meer gezamenlijk en 

bewuster politieke keuzes worden gemaakt. Of anders gezegd: ik wilde van de JD een 

volwaardige politieke organisatie maken.  

 

Toen ik aan dit jaar begon wist ik dat dit zwaar zou worden. Met naast pers ook 

internationaal en een flink aantal politieke taken heb ik een erg zware portefeuille. 

Pogingen binnen het bestuur daarin te schuiven zorgden nauwelijks voor verlichting 

van het takenpakket. Dat betekende dat ik hoe langer het jaar duurde steeds meer 

scherpe keuzes heb moeten maken waar ik prioriteiten legde. De tijd, en voornamelijk 

aandacht, om van mijn gewilde experimenten met focusthema's een succes te maken 

ontbrak.  

 

Begin van dit kalenderjaar had ik goede hoop tussen de twee politieke congressen (die 

veel tijd en aandacht van mij vergen) in tijd vrij te kunnen maken voor losse politieke 

projecten. Dit dankzij de steeds soepeler en ondertussen eigenlijk geheel zelfstandig 

lopende internationale vleugel (hiervoor een dikke pluim aan onze International 

Officer Abel), het wegvallen of afronden van verschillende evenementen die onder 

mijn verantwoordelijkheid vielen en een afnemende hulpvraag vanuit mijn FEO, die 

na het eerste helft van het jaar al super gepresteerd te hebben, dat in de tweede helft 

van het jaar ook nog eens vrijwel geheel zelfstandig deden.  

 

Door de coronacrisis mocht het echter niet zo zijn. Projecten die op de planning 

stonden verloren hun politieke relevantie. Motivatie voor 'coronapolitiek' was en is 

bij mij moeilijk op te brengen, wat zorgde voor een enigszins 'stille' aprilmaand. Wel 

is het gelukt om, veelal aanhakend bij andermans initiatieven, aardig zichtbaar te zijn 

in deze periode.  

 

Ondertussen is de werkdruk verschoven. De onduidelijkheid in deze tijd legt extra 

druk op de algemene bestuurstaken. Ook het congres vraagt deze en aankomende 

maand veel van mijn tijd en aandacht. Een onverwacht bij-effect van de coronacrisis 

is bovendien de plotselinge vrije tijd en daarmee betrokkenheid van onze vele leden. 

Alleen al de vele concept opiniestukken die op mijn whatsapp en mail verschijnen 

kosten mij flink veel tijd om te redigeren, vaak zonder dat het lukt ze geplaatst te 

krijgen. Dit zeg ik allerminst om te klagen. De toegenomen energie bij deze leden 

geeft ook mij weer motivatie en ik doe wat ik kan met de tijd die ik heb om deze 

optimaal te benutten. Nooit is de tijd zo rijp geweest voor het opzetten van trainingen, 

het aanmoedigen van werkgroepen en het opzetten van lobby's! Zo merk ik ook bij de 

masterclass politieke beïnvloeding die ik samen met Joram, Lysanne en Remco heb 

opgezet - hier kon ik tot mijn plezier wel de tijd voor vinden. Het aantal aanmeldingen 

was alle verwachtingen overtreffend en het enthousiasme van de deelnemers tijdens 

de reeks des te meer. Hiermee heb ik getracht, en ik hoop met succes, toch nog een 
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concrete bijdrage te leveren aan mijn originele doelstelling voor dit jaar. Ironisch 

gezien  

is de tweede helft van de corona-tijd daarmee gevoelsmatig de meest productieve en 

voldoening gevende periode van dit jaar geweest. Ook de samenwerking met mijn 

bestuur heb ik van afstand tot nu toe als erg prettig ervaren, doordat ik mij 

makkelijker af kan sluiten van wat ik ervaar als slecht lopende zaken binnen het 

bestuur en van problemen waar mijn medebestuurders tegenaan lopen.  

 

Terugkijkend op de afgelopen 9 maanden mag ik van mezelf niet ontevreden zijn. De 

portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor was zijn goed gegaan. We hebben een 

goed gevulde perslijst, met Marten (en hopelijk binnenkort Daphnie) zijn we bij onze 

internationale koepels weer vertegenwoordigd en onze internationale vleugel bloeit 

weer op én we krijgen ons eerste digitale congres mét politieke voorstellen. Niet 

slecht voor het jaar met het eerste 7-koppig parttime bestuur.  

 

Ik hoop ook het fundament te hebben versterkt voor mijn opvolging, zodat het wiel 

niet wéér opnieuw uitgevonden hoeft te worden en politieke output volgend jaar 

vanuit het LB de aandacht kan krijgen die het binnen een vereniging als de onze 

verdient. Hier ga ik mij ook de resterende drie maanden voor inzetten, hopelijk samen 

met mijn opvolgers.   

 

Jasper Ensing -Bestuurslid Organisatie  
 

We zijn inmiddels alweer aangekomen bij wat bijna het einde van ons bestuursjaar is, 

en wat is de wereld veranderd sinds het vorige congres. In 2019 kwam popartiest 

Danny Vera met het nummer Rollercoaster, misschien was het een teken aan de 

muur. Want wie had deze achtbaan kunnen voorspellen? Als fervent bankhanger zag 

ik al heel wat films over dystopische toekomstscenario’s. We kunnen het eens zijn dat 

de eerst maanden van 2020 niet hadden misstaan in een aflevering van Black Mirror. 

Als bestuur kwamen we de afgelopen maanden voor dilemma's die we in onze 

stoutste dromen niet hadden kunnen voorspellen. 

Ondanks alles kijk ik terug op een overwegend goed jaar.  

 

We hebben een geslaagd Wintercongres achter de rug en ook het Kaderweekend, dit 

jaar eerder in het jaar gepland, was gezellig en leerzaam volgens de meeste 

deelnemers. Traditioneel zijn dit ook de evenementen waarop de vereniging steeds 

minder bestaat uit losse afdelingen, en we samen als Jonge Democraten steeds meer 

samen komen. Daarnaast hebben we geprobeerd het beste te maken van landelijke 

activiteiten die niet door konden gaan. De online Nieuweledenavond was een succes 

en met het Themateam hebben we jullie alvast een voorproefje gegeven met als doel 

om het originele weekendprogramma als voorstel mee te geven aan het volgende LB. 

 

Zeker nu we allemaal alleen thuis zitten, heb ik veel respect voor de veerkracht die 

we met zijn allen tonen. Bijna elke dag kun je met JD’ers borrelen, zijn er leuke 

sprekers of gaat er wel een groep JD’ers met elkaar in discussie. Met mijn FEO heb ik 

daar ook een positieve bijdrage aan proberen te leveren.Door activiteiten onderling 

af te stemmen, maar ook samen te werken aan activiteiten voor alle afdelingen. Op 

die manier zorgen we voor een onverminderd sterke band tussen JD’ers door het hele 

land, maar ontlasten we elkaar ook en halen we het besteuit de huidige situatie. 

 

Hoewel er op het zomercongres alweer een nieuw bestuur gekozen wordt, valt er nog 

genoeg te doen. Komende zomer zal ik nog bezig zijn met het verenigingsweekend en 

septembercongres. Uiteraard ben ik aan de hand van het organimo van afgelopen 

congres bezig met het wintercongres van 2021. Desondanks nog maar een paar 

maanden voordat mijn jaar als LB’er eindigt en de rest van mijn carrière bij de JD 

begint. 

 

 

Pim Cramer - Bestuurslid Talentenontwikkeling  

 
Vanzelfsprekend had ik niet gedacht zo terug te kijken op de afgelopen periode. Ik 

moet terugdenken aan het kaderweekend, waarbij we nog grappend keken naar de 

geplastificeerde coronawaarschuwingen op de inschrijfbalie bij het hostel. Een 

kaderfeest waar we nog met z’n allen dicht op elkaars lippen aan het feesten waren. 
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Een brakke zondag waarbij iedereen over elkaar heen hing, om toch nog maar even 

die laatste sessie mee te pakken. 

Vorige keer schreef ik dat ik deze maanden meer tijd zou besteden om een meer 

afdelingen te bezoeken, het is een hard gelag om te beseffen dat dat nu enkel digitaal 

mogelijk is. Het geplande uitje met de trainers moest ook van de baan. Ik merk dat de 

huidige situatie belastend is voor mijn motivatie voor de vereniging. Ik mis het gevoel 

van verbondenheid, de informele pleziermomentjes. Niet alleen binnen het landelijk 

bestuur, maar juist ook met de afdelingen. Dat gezegd hebbende ben ik blij en vooral 

heel trots op hoe de vereniging veerkracht toont en in allerlei creatieve invullingen 

nog altijd avondvullende programma’s online presenteert. De vele nieuwe 

portefeuillehouders hebben geen gemakkelijke periode om in te werken, maar dit 

staat hun motivatie zeker niet in de weg. Bij onze digitale vergadering was ik 

aangenaam verrast om van een herleefd PKO te horen te krijgen dat de meeste 

werkgroepen stug door blijven gaan en sommige juist productiever zijn geworden in 

het proces. Op het moment ben ik achter de schermen met name met plezier bezig 

met de ICT transitie, op die manier hoop ik alsnog een blijvende positieve bijdrage te 

leveren aan de huidige situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording DEMO 
 

Allereerst wil ik graag de lezers, redactieleden en iedereen die in de afgelopen 

maanden bij heeft gedragen aan de invulling van de website bedanken. We hebben 

een paar mooie themamaanden achter de rug gehad en naar mijn mening een aantal 

mooie stukken gepubliceerd die een podium verdienden.  Wat betreft de aantallen 

gaat het redelijk met de DEMO. In 2019 behaalde de website in totaal 15.000 

weergaven en meer dan 10.000 individuele bezoekers, ook in 2020 gaat het al redelijk 

goed met het bezoekersaantal, meer dan 6.000 weergaven 4.000 individuele 

bezoekers in de afgelopen 5 maanden. Volgens ons weerspiegelen deze aantallen 

goed de betrokkenheid van de vereniging en de interesse buiten de vereniging. 

Als redactie zijn we ook heel blij met de aanvullingen en content vanuit afdelingen en 

werkgroepen. Ga hier vooral mee door, de website staan at open voor alle leden die 

hun mening willen uiten of willen leren over journalistiek schrijven. 

In vergelijking met andere websites van andere PJO’s publiceert de DEMO redelijk 

veel, dankzij onze redactiestructuur met toegewijde redactieleden. Waar in de 

komende jaren nog meer te winnen valt is de promotie zowel binnen als buiten de 

vereniging. We zullen komende zomer zorgen voor een soepele overdracht naar de 

nieuwe hoofdredactie zodat de DEMO kan blijven draaien. 

 

Getekend: 

David den Hartog, Hoofdredacteur 

Mathijs van der Loo, Adjunct-Hoofdredacteur 

 

 

 



 

Zomercongres der Jonge Democraten  
ALV86 te Online 
              

 

18 
 

Verantwoording Functionaris 

Gegevensbescherming  
 

Sinds januari ben ik Functionaris Gegevensbescherming voor de JD. Op een klein 

incident na heeft zich het afgelopen half jaar geen datalek voorgedaan. 

Desalniettemin is het belangrijk om waakzaam te blijven, in het bijzonder nu 

activiteiten vanwege de coronacrisis noodgedwongen digitaal plaatsvinden. Hoewel 

het fijn is dat er hiertoe de technische mogelijkheden zijn, vergt de digitalisering extra 

aandacht voor privacy en gegevensbescherming. Naar mijn mening is het bestuur tot 

nu toe goed omgegaan met de nieuwe omstandigheden. Het stemt mij tevreden dat 

privacy door de JD niet louter als ideaal wordt gezien, maar vooral ook als vereiste 

voor een goed functioneren van de vereniging. Op een aantal punten is echter 

verbetering noodzakelijk; met name waar het gaat om de kwaliteitsbevordering van 

het privacybeleid en de harmonisering van de naleving van dit beleid door de 

afdelingsbesturen. Ik kijk ernaar uit om de komende tijd, samen met het bestuur, de 

benodigde verbeteringen door te voeren. 

Terugkoppeling Organimo’s ALV 
 

Statuten Erwin Nypels Stichting - schorsen door landelijk bestuur JD 

(ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal 

informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee 

instemt dat het Landelijk Bestuur een bestuurslid voor zes maanden kan schorsen en 

dat deze schorsing na zes maanden verloopt als er binnen die tijd geen definitief 

besluit door het bestuur van de Erwin Nypels Stichting of de ALV van de Jonge 

Democraten wordt genomen. 

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren van de 

stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en kan gebruikt 

worden indien nodig geacht. 

 

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door bestuur (ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren dat 

de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee instemt dat het 

bestuur van de Erwin Nypels Stichting kan besluiten één van haar bestuursleden te 

ontslaan, indien dat met een meerderheid van de stemmen gebeurt in een 

vergadering waarin ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig 

of vertegenwoordigd is en dat er tevens een mogelijkheid is tot een schorsing van 

maximaal zes maanden. 

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren van de 

stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en kan gebruikt 

worden indien nodig geacht. 

 

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door ALV JD (ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal 

informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee 

instemt dat de ALV eenmaal per zes maanden een bestuurslid kan ontslaan. 

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren van de 

stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en kan gebruikt 

worden indien nodig geacht. 

 

Onkostenreglement Erwin Nypels Stichting (ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de kosten van de Erwin Nypels Stichting 

vergoedt op grond van het door de Erwin Nypels Stichting opgestelde ‘Reglement 

onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting’. 

Toelichting: De Jonge Democraten zijn sinds de oprichting van de stichting begonnen 

met het vergoeden van de kosten die door de stichting gemaakt worden. In het 

‘Reglement onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting’ staat opgenomen dat de 

bestuursleden zelf geen vergoeding zullen ontvangen voor de gemaakte kosten. 

Onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting (ALV85) 
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Spreekt uit dat: De Jonge Democraten de oprichtings- en bestuurskosten van de 

Erwin Nypels Stichting voor haar rekening neemt en het Landelijk bestuur eventuele 

kosten gemaakt door de Erwin Nypels Stichting aan of namens de Stichting zal 

vergoeden. 

Toelichting: De Jonge Democraten zijn sinds de oprichting van de stichting begonnen 

met het vergoeden van de kosten die door de stichting gemaakt worden. Zo zijn de 

inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel betaald. Ook de kosten voor de 

bestuursverzekering zullen door de Jonge Democraten betaald gaan worden. Hierbij 

is het echter gelukt om de stichting bij onze huidige verzekering te voegen.Voor de 

rest worden er geen andere structurele kosten verwacht. 

 

Statuten Erwin Nypels Stichting - jaaromzet (ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren dat 

de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee instemt dat het 

vervangen van de term ‘jaaromzet’ met de gedefinieerde term ‘gemiddelde 

jaarbegroting’. 

Toelichting: Het Landelijk Bestuur heeft dit aangegeven aan het stichtingsbestuur en 

de term is gewijzigd. 

 

Centralisatie = meer beter (ALV85) 
Spreekt uit dat: De Jonge Democraten alle activiteiten bij de ASN Bank stopzetten en 

haar vermogen door de Rabobank laten beheren. 

Toelichting: De betaalrekening bij de ASN Bank wordt opgeheven op het moment dat 

de eerste donatie aan de stichting heeft plaatsgevonden. De rekening van de stichting 

bij de Rabobank zal zeer spoedig formeel geopend worden, waarna het complete 

proces in gang gezet zal worden. Het Landelijk Bestuur verwacht dat uiterlijk voor het 

Septembercongres het organimo volledig uitgevoerd te kunnen hebben. 

 

Flexibilisering op de congresbidmarkt (ALV85) 
Spreekt uit dat: Voor het volgende Wintercongres (2021) niet volgens het 

bidsysteem zal worden gewerkt, maar het Landelijk Bestuur zelf een congreslocatie 

kiest. 

Toelichting: Het landelijk bestuur heeft het initiatief voor het wintercongres 

opgepakt en is in gesprek gegaan met meerdere locaties. We hebben inmiddels een 

locatie geboekt en zullen in de zomer beginnen met het werven van 

congresteamleden.  

 

Manifesteren als Karl Marx (ALV85) 
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur zich ervoor inzet om samen met andere PJO’s 

een manifest op te stellen over de toekomst van de Europese Unie. 

Toelichting: De werkgroep Europa heeft het opgepakt om hiermee aan de slag 

gegaan. Qua voortgang is hierin nog weinig te melden.  

 

De Jan Terlouw Prijs (ALV85) 
Spreekt uit dat: De landelijk secretaris met het LB een voorzet zal doen met maximaal 

10 suggesties en een vrij veld voor eigen inbreng zal toevoegen. Het staat alle leden 

vrij om vooraf suggesties te doen om iemand te nomineren. 

De JD-leden, naar aanleiding van een online stemming georganiseerd door de 

landelijk secretaris, elk wintercongres de ‘Persoon van het Jaar’ uitroepen. 

Toelichting: Deze Organimo zal het Landelijk Bestuur onder de aandacht brengen bij 

het nieuw verkozen bestuur zodat de Jan Terlouw Prijs aankomend wintercongres 

ingesteld kan worden. 
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Highlights medialijst februari t/m mei 

 

Medium Medium Titel Datum Wie 

METRO Nieuwsbericht Jonge Democraten: 

‘Nationale 

Studenten Enquête 

is onbetrouwbaar’ 

20-02- 
2020 

Jonge 
Democraten 

NRC Opinie Voltijdmannen, mag 

het een onsje 

minder? 

26-02- 
2020 

Annabel Broer,  
Nikki Fredrickz,  
Jonge 
Democraten 

NPO radio 
1 

Radio Parttime werken, 

zegen of vloek? 

05-03- 
2020 

Annabel Broer,  
Nikki Fredrickz,  
Jonge 
Democraten 

Joop Nieuwsbericht Politieke jongeren 

sluiten pact voor 

duurzamere 

luchtvaart 

11-03-
2020 

D66-jongeren 

Algemeen 
dagblad 

Nieuwsbericht Jongerenpartijen 

doen oproep aan 

minister: 

‘Compenseer 

studenten ook’ 

23-03-
2020 

Annabel Broer, 
Jonge 
Democraten 

Trouw Opinie Groene 

investeringen, juist 

in deze crisistijd 

03-04-
2020 

Annabel Broer,  
Bob Vermeent,  
Jonge 
Democraten 

NRC Advertentie Oproep aan kabinet 

(opnemen 

vluchtelingen) 

20-04-
2020 

Jonge 
Democraten 

NRC Opinie Erken schoon en 

gezond milieu als 

een grondrecht 

21-04-
2020 

Jonge 
Democraten 

NOS Televisie Software tegen 

spieken: 'Dat gaat 

gewoon echt te ver' 

28-04-
2020 

Jonge 
Democraten 

Speld Nieuwsbericht Een schokkend 

inkijkje in de 

appgroep van D66-

jongeren 

01-05-
2020 

D66-jongeren 

Parool Opinie ‘Ook student met 

financiële zorgen 

verdient steun in 

deze crisis’ 

07-05-
2020 

Chevy van 
Dorresteijn, Jonge 
Democraten 

De 
Dagelijkse 
Standaard 

Nieuwsbericht D66-leden 

vertonen nazi- en 

anti-homo-uitingen 

in appgroepen.  

13-05-
2020 

D66-jongeren 



 

Zomercongres der Jonge Democraten  
ALV86 te Online 
              

 

21 
 

Secretarieel verslag 2019 

Inleiding 

In dit jaarverslag wordt de opbouw van het bestuur van de Jonge Democraten, het 

ledenaantal en – opbouw en de mutaties in verenigingsorganen in het jaar 2019 

vermeld.  De ledenaantallen zijn gebaseerd op het ledenbestand bij het afsluiten van 

het kalenderjaar. Naast een overzicht van 2019 geeft dit verslag ook inzicht in de 

ledenaantallen vanaf 2005. Ook is een overzicht van de ledenopkomst bij ALV’s sinds 

2013 toegevoegd.  

Deel I Bestuur 

2019 begon met het bestuursjaar begon met het bestuursjaar van Driel met vijf 

voltijds bestuursleden.  Tijdens de ALV op 16/17 juni en op 8 september is er geen 

penningmeester verkozen. Vanaf 10 oktober tot 12 december 2018 is de functie van 

penningmeester vervuld door Kavita Huizing als ad interim penningmeester. Hierna 

zijn de taken van de penningmeester voornamelijk uitgevoerd door Marten Porte.  

Op 7 september 2019 trad bestuur Broer aan, met zeven part time bestuursleden. 

Het Landelijk Bestuur was gedurende 2019 als volgt samengesteld: 

Functie Naam Duur van functie 

Voorzitter 
 

Dennis van Driel 
Annabel Broer 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Algemeen 
secretaris 

Michiel Lemmers 
Yvet Laan 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Penningmeester Marten Porte (a.i.) 
Kavita Huizing 
(a.i.) 
Marten Porte (a.i.) 
Kyllian van der Put 

08-09-2018 t/m 10-10-2018 
10-10-2018 t/m 12-12-2018 
12-12-2019 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Bestuurslid Politiek 
en Internationaal  

Marten Porte 
Wimer Heemskerk 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Bestuurslid Pers Marit Gorissen 
Wimer Heemskerk 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Bestuurslid 
Scholing  

Cyriel van der 
Vugt 
Pim Cramer 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Bestuurslid 
Organisatie 

Cyriel van der 
Vugt  
Jasper Ensing 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

Bestuurslid 
Promotie 

Marit Gorissen 
Marije Heerma 

08-09-2018 t/m 07-09-2019 
07-09-2019 t/m 05-09-2020 

 

Het Landelijk bureau 

Het landelijk bureau van de Jonge Democraten is op 16 augustus 2019  verhuist van 

de Lange Voorhout 86 te Den Haag naar de Lange Houtstraat 11 te Den Haag. Deze 

verhuizing was nodig omdat het contract aflopend was en het nieuwe contract boven 

onze financiële middelen zou reiken.  
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Ledenaantal 

Aan het begin van 2019 was het leden aantal 5197 aan het eind van het jaar was dit 

4620. Het ledenaantal is daarmee met 11.1% gedaald.  Het ledenaantal is daarmee 

met 577 leden gedaald.  

 

 

 

 

 

Algemene ledenvergaderingen 

Er zijn in 2019 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd.  

1. ALV 82 op 2 en 3 februari te Eindhoven. Hierbij waren 218 mensen 

aanwezig. 

2. ALV 83 op 15 en 16 juni te Amsterdam. Hierbij waren 249 mensen aanwezig 

3. ALV 84 op 7 september te Utrecht. Hierbij waren 109 leden aanwezig.  
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Bijzondere organen 

Bij aanvang van 2019 bestonden de volgende bijzondere organen: 

1. Commissies: 

i. Kascontrolecommissie 

ii. Oriëntatiecommissie 

iii. Commissie Vermogensbeheer 

2. Teams: 

i. ICT-team 

ii. Creatief-team 

iii. Permanent Campagneteam 

iv. BHV-team 

v. PI-team 

vi. Internationale teams: 

a. Midden-Oosten en Noord-Afrika 

b. Noord-Amerika 

c. Latijns-Amerika 

vii. Tijdelijke teams: 

a. Sollicitatiecommissie Interim-Penningmeester 

b. Lustrumcommissie 

c. Introductieteam 

d. Team Statutenherziening 

e. Team Huisvesting 

3. Werkgroepen met portefeuillehouder: 

i. Buitenlandse Zaken 

ii. Defensie & Internationale Veiligheid 

iii. Democratie & openbaar bestuur 

iv. Digitale Zaken 

v. Diversiteit & Participatie 

vi. Duurzaamheid 

vii. Economie, Financiën en Sociale Zaken 

viii. Europese Unie 

ix. Filosofie 

x. Justitie 

xi. Kunst, Cultuur & Media 

xii. Onderwijs & Wetenschap 

xiii. Ruimte & Mobiliteit 

xiv. Sport 

xv. Volksgezondheid 

4. Functionaris Gegevensbescherming 

5. Een trainers- en coachesbestand 

6. Vertrouwenspersonen 

Het Landelijk Bestuur heeft daarnaast in 2019 de volgende organen in het leven 

geroepen: 

1. Teams: 

a. Tijdelijke team 

i. Congresteam Zomercongres 2019 

ii. Congresteam Wintercongres 2020 

iii. MUN-team 

iv. Team Summerschool 

v. ICT-transitieteam 

vi. International Officer 

Social media performance 

De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op sociale media. Hieronder 

een kort overzicht van de ontwikkelingen op verschillende sociale media in 2019. Op 

31 december 2018 had de landelijke Facebookpagina van de Jonge Democraten 

6867 ‘likes’. Op 31 december 2019 was dit gestegen naar 6880 ‘likes’. Op 18 mei 2020 

had de landelijke Twitterpagina 5429 volgers.  Op 18 mei 2020 had de landelijke 

Instagrampagina 1680 volgers.  
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JAARREKENING 2019 

 

Bestuursverslag 

 
De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 en gevestigd op de Lange 

Houtstraat 11 in Den Haag, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke 

Jongerenorganisaties van Nederland. 

 

De Vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische 

jongerenorganisatie ten doel bij te dragen tot de individuele ontplooiing van alle 

mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. 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. 

 

Het Landelijk Bestuur van de vereniging is sinds september 2019 op part-time basis, 

de portefeuilles zijn opnieuw verdeeld met 1 bestuurslid meer dan voorheen: 

 

 Januari 2019 – September 

2019 

September 2019 – 

December 2019 

Voorzitter Dennis van Driel Annabel Broer 

Algemeen Secretaris Michiel Lemmers Yvet Laan 

Penningmeester Marten Porte (ad interim) Kyllian van der Put 

Bestuurslid Organisatie en 
Scholing 

Cyriel van Vugt  

Bestuurslid Politiek en 
Internationaal 

Marten Porte  

Bestuurslid Pers en 
Promotie 

 Marit Gorissen  

Bestuurslid Pers en Politiek   Wimer Heemskerk 

Bestuurslid Promotie en 
Communicatie 

  Marije Heerma 

Bestuurslid Organisatie   Jasper Ensing 

Bestuurslid 
Talentontwikkeling 

  Pim Cramer 

 

De Jonge Democraten hebben haar ledenaantal het afgelopen jaar zien dalen. Begin 

2009 kenden de Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Tegen het eind van 2017 

hadden de Jonge Democraten een piek met meer dan 6.000 leden. Eind 2018 waren 

dat nog zo’n 5.270 leden, terwijl eind 2019 het ledenaantal zo’n 4.620 bedroeg. De 

animo voor landelijke activiteiten is sinds 2018 echter stabiel gebleven of iets 

gegroeid. Het full-time bestuur is teruggezet naar een part-time bestuur en er heeft 

een verhuizing plaatsgevonden van een tijdelijk kantoor op de Lange Voorhout naar 

de bovenste verdieping van het nieuwe landelijk bureau van D66. 

 

Ook dit jaar hebben de Jonge Democraten zich ervoor ingezet om het sociaalliberale 

gedachtegoed te verspreiden. Dit gebeurde tijdens wekelijkse activiteiten in de elf 

afdelingen waar sprekers werden uitgenodigd en discussies werden gevoerd. Op die 

manier konden leden tot nieuwe inzichten komen en van elkaars standpunten leren. 

De Jonge Democraten hebben dit ook in het buitenland gedaan via de 

koepelorganisaties LYMEC en IFLRY, waar diverse delegaties meerdere congressen 

bezocht hebben. Bovendien is er een team naar Bulgarije afgereist voor het 20-jarige 

bestaan van onze zusterpartij aldaar. Ook op onze congressen en politiek-
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inhoudelijke dagen hebben wij ingezet op het vergroten van de kennis van leden op 

politieke onderwerpen. 

 

Tijdens de Provinciale Staten-verkiezingen en de Europese verkiezingen heeft de JD 

met succes campagne gevoerd voor het verkiezen van jonge en progressieve leden. 

We zijn doorgegaan met ons trainingsprogramma en netwerk voor jonge 

progressieve kandidaten en hebben ons via verschillende kanalen gemengd in het 

politieke debat. Zo zijn we actief onderdeel geweest van de klimaatstakingen en heeft 

ons actief lobbyen voor 90km/h ervoor gezorgd dat het kabinet de snelheid heeft 

aangepast. 

 

Na een aantal financiele tegenslagen in 2018, lijkt de JD op dit gebied de weg naar 

boven ingeslagen te hebben. Ondanks dat de subsidie en de contributie opnieuw te 

hoog ingeschat zijn, zijn ook de uitgaven aanzienlijk lager uitgevallen dan verwacht. 

Dat komt onder andere door het doorvoeren van extra bezuigingen tijdens het 

Wintercongres in februari en het afschaffen van het vacatiegeld vanaf september 

2019. Hierdoor kan, in tegenstelling tot 2018, een bijdrage aan de 

bestemmingsreserves gedaan worden. 

 

Voor 2020 ziet de (landelijke) begroting er als volgt uit: 
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In voorgaande jaren werd de begroting gedeeld die in het najaar door het bestuur was 

goedgekeurd. Op 5 februari 2020 is er echter een geüpdatete begroting gedeeld met 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van de 

motie Jetten c.s. De laatstgenoemde, meest recente begroting is gedeeld in dit 

jaarverslag. 

 

Financiële uitkomsten 2019 

 Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen 

Het jaar 2019 sluit af met een positief resultaat van € 31.930 
tegenover een begroot positief resultaat van € 10.009. 

De baten zijn lager uitgevallen, voornamelijk doordat de subsidie en contributie voor 

2019 lager is uitgevallen dan begroot. Dat heeft te maken met een groeiend 

ledenaantal bij andere PJO’s en tegenvallende resultaten in eigen ledenaantallen. 

Door een herziening van de begroting op het Wintercongres in februari 2019 zijn 

zowel de baten als lasten gecorrigeerd waardoor er alsnog een positief resultaat 

geboekt kon worden. Hieronder een toelichting op de verschillende categoriën: 

● Bestuurskosten: Het Landelijk Bestuur ontvangt per september geen 

vacatiegeld meer. 

● Internationaal: De uitgaven zijn beperkt tot de betaling van contributie en 

congressen van IFLRY en LYMEC. Twinnings en andere studiereizen 

worden niet meer 

● Campagne: Om kosten te drukken is er minder promotiemateriaal 

aangeschaft dan vooraf gepland. Daarnaast zijn bestaande 

trainingsmethode hergebruikt. 

● DEMO: de DEMO is gestopt met het uitgeven van een gedrukte versie en 

overgestapt naar het publiceren van hun artikelen op een website. Hierdoor 

zijn de kosten nihiel. 

Afdelingen 
Op verzoek van de extern accountant en in nauwe samenspraak met de 

kascontrolecommissie heeft het Landelijk Bestuur in 2014 vastgesteld dat zij 

juridisch gezien de verantwoordelijkheid draagt over de financiën van de 

gehele vereniging. Feitelijk betekent dit dat het bestuur ook verantwoording 

dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Immers het 

Landelijk Bestuur handelt als bestuurder van de Vereniging Jonge 

Democraten. Die vereniging staat bekend als één rechtspersoon, hetgeen 

impliceert dat afdelingen geen separate rechtspersonen zijn. Daarom 

worden met ingang van 2014 de cijfers van de afdelingen opgenomen in de 

jaarrekening van de Jonge democraten. 

 

Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de 

afdelingen, welke dus in de jaarrekening is verwerkt. 

 



 

Zomercongres der Jonge Democraten  
ALV86 te Online 
              

 

27 
 

 

In voorgaande jaren werden de bankkosten nog geboekt als financiële baten en 

lasten. Dat is vanaf dit jaar gecorrigeerd. Dezelfde correctie is toegepast op de 

vergelijkende cijfers. 

Rekening van baten en lasten afdelingen 

De post “Ledenactiviteiten” bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de 

afdelingen organiseren. Het gaat hierbij vooral om gastsprekers, debatavonden en 

trainingen. Deze activiteiten staan ook open voor niet-leden en zijn vooral bedoeld 

om jongeren te betrekken bij politieke en maatschappelijke thema’s. Trainingen en 

debatavonden hebben daarnaast ook een scholingskarakter. 

  

De post “Internationale projecten” bestaat uit uitwisselingen met Europese 

zusterorganisaties. Het is vooraf moeilijk in te schatten voor afdelingen of ze een 

uitwisseling gaan organiseren en hoe dat financieel gaat uitpakken. De hogere 

uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het grootste gedeelte van 

de kosten wordt opgebracht door de deelnemers van deze reizen en een klein 

gedeelte wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen. 

 

Balans per 31 december 2019  
(na resultaatbestemming) 
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Resultatenrekening 2019 

 

Alle baten en lasten worden nader toegelicht in paragaaf 8. 

 

 

Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat 

Verslaggevingsvoorschriften 

De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1. 

“Kleine organisaties zonder winststreven” opgesteld. 

Vergelijkende cijfers 

De vaste kosten voor de bankrekening werden vorig jaar abusievelijk aangemerkt als 

financiële lasten, dat is vanaf 2019 gecorrigeerd. Ook de vergelijkende cijfers zijn 

aangepast. 

Balans 

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en 

vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en 

geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte 

voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële 

waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële 

waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. 

De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, 

geldmiddelen, leningen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële 

instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien 

instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van 

waardeveranderingen in de staat van baten en lasten maken eventuele direct 

toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. Na de eerste 

opname worden financiële instrumenten op onder de grondslagen voor de 
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waardering van activa en passiva en resultaatbepaling beschreven manier 

gewaardeerd. 

Alle overige in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale 

waarde. 

Baten en lasten 

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. 

 Belastingen 
De Vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig. 

Toelichting op de balans 
(in euro’s) 

 

 

 

De daadwerkelijke subsidie over 2019 is afhankelijk van het landelijk aantal leden van 

alle politieke partijen en kan derhalve afwijken van het in deze jaarrekening 

opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de subsidie aanvraag is uitgegaan van een aantal 

van 4,000 leden per 1 januari 2019, terwijl het werkelijke aantal leden uit hoofde van 

Wet financiering politieke partijen (WFPP) per 1 januari 2019 4,289 bedraagt. Een 

eventueel verschil in de afrekening 2019 zal in 2020 worden verantwoord. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zomercongres der Jonge Democraten  
ALV86 te Online 
              

 

30 
 

Passiva 

 

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits 

besteed voor het doel waarvoor de Vereniging is opgericht. 

Weerstandsvermogen 

Voor de continuïteit van de organisatie acht het bestuur, mede gezien de groei van de 

leden en daarmee ook de organisatie, een minimum vermogen noodzakelijk van € 

60.000. 

 

Vermogensstichting ‘Erwin Nypels Stichting’ 

Per medio 2020 wordt een deel van het eigen vermogen van de Jonge Democraten 

beheerd door de vermogensstichting Erwin Nypels Stichting. De eerste donatie zal 

gelijk zijn aan het weerstandsvermogen, namelijk € 60.000. De stichting is in het leven 

geroepen om de continuiteit van het weerstandsvermogen te waarborgen. Het 

bestuur van de stichting bestaat uit drie (oud-)leden van de Vereniging. Het bestuur 

wordt gekozen op de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten en de 

kandidaten worden voorgedragen door het zittende landelijk bestuur. 

 

Verkiezingsreserve 

Bestemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering der Jonge 

Democraten. De reserve dient ter reservering van gelden voor 

verkiezingscampagnes. Onttrekkingen vanuit de reserve kunnen uitsluitend worden 

gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de Tweede Kamer, 

Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het Europees Parlement. 

Lustrumreserve 

Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de 

vereniging te kunnen vieren. Onttrekkingen kunnen uitsluitend worden gedaan in het 

jaar waarin de vereniging een lustrum heeft behaald en zijn uitsluitend ten behoeve 

van uitgaven in het kader van dit lustrum. Sinds dit jaar groeit de reserve met € 3.000 

per jaar. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtigen 
 

Huurcontract 

De Vereniging is in juli verhuisd naar de Lange Houtstraat 11 te Den Haag, de 

huurkosten bedragen vanaf 1 januari 2020 € 13.750 per jaar inclusief servicekosten. 

Indexatie van de huurprijs geschiedt elk jaar per 1 januari volgens de CPI-index, voor 

het eerst per 1 januari 2021. 

 

Toelichting op de resultatenrekening 
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Overige gegevens 

Bestemming resultaat 

Het positieve resultaat over 2019 van € 31.930 is vooruitlopend op de goedkeuring 

door het Congres gedoteerd aan de Algemene Reserve (€ 38.917), 

Verkiezingsreserve (€ 5.000) en onttrokken uit de bestemmingsreserve Lustrum (€ 

11.986) 

 Ledenaantal 

Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp), 

bedroeg per 1 januari 2019 4,289. Dat is een toename van 10.4% ten opzichte van het 

aantal van 3,884, per 1 januari 2018. 
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Resolutie Buitenlandse Zaken 
 

RES00 Resolutie Buitenlandse Zaken 

Onderwerp: Buitenlandse Zaken 

Indieners: Werkgroep Buitenlandse Zaken 

Woordvoerder: Abel Hartman, Alexander van den Berg 

Betreft: Werkgroep Buitenlandse Zaken 

Schrap: 13. Buitenlandse zaken, regel 1-141 

Vervang door:  13 Buitenlandse zaken 
1. De Jonge Democraten beschouwen politieke vrijheid, 
democratie, rechtsbescherming en zelfbeschikking als universele 
waarden. 2. Wij zien wederzijds respect voor elkaars vrijheid als 
absolute noodzakelijkheid voor een vreedzame en welvarende 
samenleving, overal ter wereld. 3. Tegelijkertijd zijn de globale 
veiligheid en welvaart, waarmee de veiligheid en welvaart van het 
Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en Sint 
Maarten, hierna: Nederland) nauw mee verbonden is, niet 
vanzelfsprekend.4. De wereldbevolking groeit en tegelijkertijd 
staan we voor uitdagingen: economische en politieke 
verhoudingen zijn verschoven, we hebben te maken met een 
klimaatcrisis en natuurlijke hulpbronnen worden schaarser.5. Te 
midden van deze uitdagingen ambiëren wij een eerlijk en 
transparant buitenlandbeleid. 6.Hierbij moet er een balans zijn 
tussen het streven naar een eerlijke wereld en het beschermen 
van de belangen van Nederland en zijn bondgenoten. 7.Wij zien 
het bevorderen en behouden van de internationale rechtsorde, 
handel en ontwikkelingssamenwerking als de drie belangrijkste 
pijlers om dit doel te bereiken.8. De eerste pijler hanteren wij 
omdat een stabiele internationale rechtsorde waakt over de 

bescherming van universele mensenrechten en op die manier 
vrede en veiligheid bevordert. 9.De tweede pijler kiezen wij 
omdat internationale economische groei en de vrije en eerlijke 
wereldhandel de verspreiding van de bovengenoemde universele 
waarden kunnen versterken.10 Dit is alleen mogelijk wanneer er 
gestreefd wordt naar een zo inclusief en duurzaam mogelijke 
aanpak - waarbij winst op korte termijn niet voorop staat. 
11.Groeiende economische ongelijkheid belemmert namelijk een 
rechtvaardige wereld en zorgt voor steeds extremere politieke 
stromingen, waardoor vrijheid en internationale samenwerking 
steeds vaker op de tocht komen te staan. 12.Die inclusieve en 
duurzame economische groei zijn dus nauw verbonden met 
stabiliteit en veiligheid, waardoor onze laatste pijler, een 
ambitieus ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, wat ons betreft 
onontbeerlijk is. 13.Om bovenstaande waarden uit te dragen 
kiezen de Jonge Democraten overtuigd voor internationale 
samenwerking, met name binnen de Europese Unie (EU), de 
Verenigde Naties (VN) en de NAVO, en andere instellingen waar 
mogelijk. 14.De Jonge Democraten onderstrepen hierbij steeds 
het belang van het Koninkrijksperspectief, wat betekent dat ook 
de andere landen binnen het Koninkrijk adequaat betrokken 
worden bij internationale samenwerking.15. Tot slot, omdat de 
Jonge Democraten uiteindelijk een beperkte invloed hebben op 
het internationale speelveld, maar wij wel actie willen 
ondernemen tegen grensoverstijgende problemen, zien wij dat 
onze eigen regionale en internationale samenwerkingsverbanden 
alleen maar belangrijker worden. 16. Daarom zijn wij van mening 
dat de rol van onze Europese en internationale koepels, LYMEC 
en IFLRY, moet groeien. 17.Onze betrokkenheid bij deze 
organisaties betekent meer invloed en daadkracht en zijn 
belangrijke fora waarin wij samenwerken met gelijkgezinde 
zusterpartijen, om onze ambities voor een globaal progressief 
liberalisme te verwezenlijken. 

13.1 Handel en ontwikkelingssamenwerking 
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18.De Jonge Democraten zien de bevordering van een vrije 
wereldhandel, ontwikkelingssamenwerking en noodhulp als 
essentieel onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid.19. 
Beleid op dit gebied moet volgens de Jonge Democraten daarom 
gevoerd worden in lijn met de Sustainable Development Goals. 

13.1.1 Handel 

20.Nederland heeft veel baat bij vrijhandel. 21.De Jonge 
Democraten zijn voorstander van vrijhandel en steunen daarom 
bilaterale en multilaterale initiatieven om de internationale 
economische samenwerking te bevorderen. 22.Vrijhandel 
bevordert de gezamenlijke welvaart, maar de Jonge Democraten 
zijn van mening dat positieve welvaartseffecten van vrijhandel 
wel eerlijk en evenredig verdeeld moeten worden.23.  
      
 De World Trade Organisation (hierna WTO) is de 
belangrijkste institutie voor het internationale handelsverkeer. 
24.De Jonge Democraten vinden dat de WTO hervormd moet 
worden. 25.Zo moeten WTO-rechters met een meerderheid van 
de stemmen van de leden kunnen worden benoemd om het 
platleggen van de geschillenbeslechting te voorkomen. 

26.Daarnaast zijn de Jonge Democraten tegenstander van het 
toekennen van importheffingen als vergelding. 27.Als alternatief 
streven de Jonge Democraten naar een systeem waarbij 
overtreders van de internationale handelsregels, zowel bedrijven 
als overheden, worden beboet. 28.De opbrengsten van deze 
boetes moeten vervolgens evenredig terugvloeien naar de leden 
van de WTO. 29.Hierdoor zou de WTO-begroting niet afhankelijk 
moeten worden van de inkomsten van de boetes die zij uitschrijft. 
30.De Jonge Democraten vinden dat Nederland bilateraal, maar 
ook bij de WTO en de EU moet pleiten voor een uitbreiding van 
eerlijke internationale vrijhandels- en belastingverdragen. 

31.Tegelijkertijd zijn de Jonge Democraten van mening dat er bij 
het sluiten van handelsverdragen kritisch gekeken moet worden 
naar mogelijke schendingen van fundamentele normen en 
waarden.32. De Jonge Democraten zijn zich hierbij bewust van de 
soft power van een groot handelsblok als de EU. 33.Deze moet 
haar soft power ambitieuzer en consistenter gebruiken om 
mensenrechten, milieu- en klimaatstandaarden en 
arbeidsrechten bij handelspartners te verbeteren. 

34.De Jonge Democraten zijn van mening dat de EU en Nederland 
hun strategische, economische en veiligheidsbelangen te allen 
tijde moeten beschermen. 35.Hierbij zijn er telkens nieuwe 
uitdagingen. 36.Zo vinden de Jonge Democraten dat de EU haar 
interne markt beter moet beschermen tegen oneerlijke 
concurrentie van (staats)bedrijven van buiten de Unie. 37.In het 
internationaal economisch verkeer moet het principe van 
wederkerigheid gelden: landen die hun markten ongeoorloofd 
voor Europa afschermen, zullen ook in mindere mate toegang tot 
de Europese markt kunnen verwachten. 38.Daarnaast dient 
Europa haar vitale infrastructuur beter te beschermen tegen 
invloeden van buitenaf. 

13.1.2 Ontwikkelingssamenwerking 

39.Ontwikkelingssamenwerking bevordert op de lange termijn 
stabiliteit en economische ontwikkeling in de wereld. 40.Daarom 
zien de Jonge Democraten ontwikkelingssamenwerking als 
belangrijke pijler van het buitenlandbeleid. 41.Door de groeiende 
economische ongelijkheid en toenemende migratiestromen 
vinden de Jonge Democraten het moreel noodzakelijk een 
bijdrage te leveren aan stabiliteit en economische ontwikkeling. 
42.Naast het morele belang van ontwikkelingssamenwerking 
profiteert Nederland als relatief klein land met een open 
economie van stabiliteit in de wereld die gepaard gaat met 
ontwikkeling. 43. De Jonge Democraten erkennen dat de 
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combinatie van economische groei en sociale ontwikkeling, zoals 
armoedebestrijding, mensenrechten, en toegang tot onderwijs, 
gezondheidszorg, (digitale) infrastructuur en bestuurlijke en 
financiële instituties, inherent is aan het verbeteren van 
levensomstandigheden.44. Hoewel de Jonge Democraten de 
private sector een belangrijke rol toedichten als partners in 
ontwikkelingssamenwerking, dient het OS-beleid niet als primair 
doel te hebben de Nederlandse export te bevorderen omdat dit 
ten koste kan gaan van onder meer armoedebestrijding en 
mensenrechtenbeleid. 

45.De Jonge Democraten zien een grote rol voor de EU op het 
gebied van ontwikkelingssamenwerking. 46.Door de 
ontwikkelingssamenwerkingprogramma’s van de lidstaten bijeen 
te brengen ontstaan er schaalvoordelen en kan de EU een grotere 
rol spelen met haar ontwikkelingsbeleid op het geopolitiek toneel. 
47.Zo kan de EU met haar slagkracht ook hier leiderschap tonen 
om duidelijkere eisen te stellen aan internationale 
ontwikkelingssamenwerking. 48.Dit zorgt ervoor dat de EU een 
geloofwaardig alternatief kan bieden op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking tegenover de groeiende 
geopolitieke invloed van China door bijvoorbeeld de Nieuwe 
Zijderoute. 

49.Gezien het sociaaleconomische belang van 
ontwikkelingssamenwerking dient de internationaal vastgestelde 
budgetrichtlijn voor ontwikkelingssamenwerking (0,7% van het 
Bruto Nationaal Inkomen) door Nederland te worden beschouwd 
als absolute financiële ondergrens voor 
ontwikkelingssamenwerking. 50.Dit geld mag onder geen 
voorwaarde worden gebruikt voor niet of nauwelijks aan 
ontwikkelingssamenwerking gerelateerd beleid, zoals 
stabilisatiemissies of vluchtelingenopvang. 51.De Jonge 
Democraten vinden dat Nederland, als een van de rijkste en meest 
ontwikkelde landen ter de wereld, ambitieuzer hoort te zijn dat 
het absolute minimum. 52.Daarom zijn de Jonge Democraten er 

voorstander van dat op termijn 1% van het Bruto Nationaal 
Inkomen geïnvesteerd moet worden in de ontwikkeling van de 
allerarmsten. 53.Hiermee geeft Nederland een belangrijk signaal 
af aan de internationale gemeenschap. 54.Nederland dient 
bovendien bij de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling aan te dringen op een verscherping van de 
definitie van ontwikkelingssamenwerking en striktere naleving 
van de internationale afspraken op het gebied van 
ontwikkelingssamenwerking. 

55.Hoewel meetbare resultaten bij kunnen dragen aan het 
draagvlak voor het beleid, is het langetermijneffect van 
ontwikkelingssamenwerking vaak lastig te meten en kunnen er 
perverse prikkels uitgaan van meetbare (korte termijn) 
doelstellingen.56. De sociaaleconomische veranderingen hebben 
tijd nodig, wat betekent dat investeringen een lange adem vergen. 

57.Veel landen kampen met een hoge schuldendruk en dit heeft 
ertoe geleid dat deze landen een zware rentelast dragen, 
waardoor investeringen worden ontmoedigd.58. Dit draagt niet 
bij aan de economie, maar zeker ook niet aan de 
geloofwaardigheid van de overheid in opkomende landen. 59.Om 
dit tegen te gaan en om internationale investeringen en 
internationaal ondernemen aan te moedigen, staan de Jonge 
Democraten voor sanering van verderfelijke publieke 
schulden.60. Dit dient dan wel gepaard te gaan met structurele 
hervormingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen en te 
investeren in de kwaliteit van instituties en de capaciteit om zelf 
belastingen te innen.61. Nederland dient hierbij zijn kennis van 
goed democratisch bestuur zo veel mogelijk met partnerlanden te 
delen.62. Ook dient ontwikkelingssamenwerking 
klimaatdoelstellingen te bevorderen. 63.Ontwikkelingslanden 
kunnen alleen investeren in de kwaliteit van hun instituties en 
sociale voorzieningen wanneer ze in staat zijn effectief 
belastingen te innen. 64.Overheden lopen wereldwijd jaarlijks 
honderden miljarden aan belastinginkomsten mis door 
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belastingontwijking.65. Multinationals die actief zijn in 
ontwikkelingslanden ontwijken belasting, terwijl het midden- en 
kleinbedrijf, arbeiders en huishoudens de zware lasten moeten 
dragen. 66.De Jonge Democraten vinden dit moreel verwerpelijk 
en pleiten daarom voor meer internationale samenwerking en een 
internationaal verdrag om belastingontwijking tegen te gaan.67. 
Ook moet er op Nederlands en Europees niveau verder gewerkt 
worden aan wet- en regelgeving die belastingontwijking tegen 
gaat. 

13.1.3 Noodhulp 

68.Internationale crises vragen om onvoorwaardelijke steun van 
ontwikkelde landen zoals Nederland. 69.Om effectiever te 
reageren op crises én toekomstige crises te voorkomen, zijn 
volgens de Jonge Democraten Europese coördinatie en een 
geïntegreerde visie op noodhulp en ontwikkelingssamenwerking 
nodig. 70.Hoewel noodhulp vaak onvermijdelijk is, brengt geld dat 
voortijdig wordt geïnvesteerd in risicogebieden veel meer op. 
71.In lijn met de Sustainable Development Goals vinden de Jonge 
Democraten dan ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in 
reductie van het risico op rampen in de ontvangende landen en ze 
te helpen systemen op te zetten om effectief om te gaan met 
mogelijke crises. 72.Regelmatige beleidsevaluaties zijn nodig om 
noodhulpbeleid doorlopend te verbeteren. 73.Tot slot mag de 
financiering van ontwikkelingssamenwerking niet ten koste gaan 
van noodhulp en vice versa, want deze twee zijn complementair 
aan elkaar. 

13.2 Internationale veiligheid & rechtsorde 

13.2.1 Nederland in een multipolaire wereld 

74.De wereldorde van na de Koude Oorlog ondergaat sterke 
veranderingen. 75.Waar voorheen de Verenigde Staten de vrije 
wereld leidden, gedragen door internationale instituties zoals de 

Wereldbank en de VN zijn er nu meerdere machtige staten die 
hun eigen weg gaan en zich verzetten tegen de liberale 
wereldorde. 76.De geopolitieke spanningen lopen op en oorlogen 
worden hybride en onzichtbaar gevoerd. 77.Tegelijkertijd zijn het 
bestaan en de betrouwbaarheid van het trans-Atlantisch 
bondgenootschap niet langer vanzelfsprekend. 
78.Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering, 
nieuwe technologieën, een toename aan etnisch-religieuze 
spanningen en een groeiende wereldbevolking vergroten de kans 
op conflicten en regionale instabiliteit, maar ook op 
migratiestromen en solistisch gedrag van staten. 79.Het streven 
naar wereldwijde vrede, vrijheid en veiligheid staat hierdoor 
steeds meer onder druk. 80.Juist voor die waarden maakt 
Nederland zich hard en ook onze handelsstromen zijn hier sterk 
van afhankelijk.81. De Jonge Democraten zijn overtuigd van 
internationale samenwerking en streven naar een vreedzame 
wereld waarin de rechten van de mens gewaarborgd zijn, 
conflicten via internationale gerechtshoven en tribunalen worden 
opgelost en handelsstromen vrijelijk kunnen stromen. 
82.Nederland moet zich blijven inzetten om de internationale 
rechtsorde te versterken en een eerlijk transparant 
buitenlandbeleid voeren. 83.De invloed van Nederland binnen de 
VN of NAVO is beperkt, maar binnen de EU is Nederland een 
flinke speler, daarom zijn de Jonge Democraten voor een sterk en 
geïntegreerd Europa dat de liberale wereldorde met hand en tand 
verdedigt. 

13.2.2 De Europese Unie als wereldspeler 

84.De Jonge Democraten geloven in de kracht van Europa om als 
één blok op te treden op het wereldtoneel.85. Een krachtiger en 
eenduidig Europees beleid kan de wereld veiliger en 
democratischer maken en vanuit die leiderschapsrol kan Europa 
de norm stellen op het gebied van klimaatbeleid, 
conflictbeheersing en handelsverdragen. 86.Alleen samen staan 
we sterk tegenover grootmachten als China, Rusland en de 
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Verenigde Staten. 87.Momenteel wordt het Europees 
buitenlandbeleid bepaald door het Gemeenschappelijk 
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat ondersteunt wordt 
door de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO). 88.De 
vaststelling van besluiten verloopt echter zeer stroef omdat in de 
Raad er vaak met unanimiteit gestemd wordt, waardoor slechts 
één land zijn veto uit hoeft te spreken om besluitvorming te 
blokkeren. 89.Om snel en effectief te reageren op buitenlandse 
ontwikkelingen vinden de Jonge Democraten het noodzakelijk 
om deze unanimiteit af te schaffen en voortaan te stemmen met 
gekwalificeerde meerderheid, dat wil zeggen meer dan 55 
procent van de lidstaten die samen 65 procent van de bevolking 
van de Europese Unie vertegenwoordigen.90. Zo wordt 
voorkomen dat het GBVB wordt lamgelegd doordat één land 
dwars ligt op een bepaalde kwestie. 

91.Daarnaast moet de huidige positie van de Hoge 
Vertegenwoordiger op termijn uitgroeien tot een echte Europese 
Minister van Buitenlandse Zaken, die namens de hele Unie met 
één stem in de internationale politiek opereert. 92.De Jonge 
Democraten zijn verder voorstander van één EU-zetel binnen de 
VN-Veiligheidsraad en EU-vertegenwoordiging bij andere 
supranationale organisaties. 93.Het bewerkstelligen van de 
strategische autonomie van de EU op het wereldtoneel maakt ook 
het proactief handelen in geopolitieke sferen mogelijk, in plaats 
van het grotendeels reactieve beleid van de afgelopen decennia. 
94.Verder zijn de Jonge Democraten van mening dat een effectief 
EU-buitenlandbeleid over voldoende financiële middelen moet 
beschikken om de gemeenschappelijke EU-belangen te 
verdedigen.95. Daarom roepen de Jonge Democraten op tot een 
verhoogd budget van de EDEO, ook met als doel om de 
capaciteiten van het Europees diplomatieke postennetwerk uit te 
breiden en zo beter de gemeenschappelijke belangen van alle 
Europese burgers te kunnen behartigen. 

13.2.3 Europa en haar buurlanden 

96.Europa wordt omringd door een gordel van instabiele landen 
in het oosten, zuidoosten en zuiden. 97.Veel landen zijn 
autocratisch of worden dat in toenemende mate. 98.De enkele 
democratische revoluties die we hebben gezien, hebben vooral 
tot instabiliteit geleid. 99.Dit is om meerdere redenen zorgelijk: 
allereerst schenden deze landen de mensenrechten en tarten ze 
de internationale rechtsorde. 100.Daarnaast sporen ze landen of 
etnische minderheden binnen Europa aan om de democratie en 
rechtsstaat te verzwakken of gebruiken ze geheime diensten om 
Europese harmonie te saboteren. 101.Ook blokkeren ze 
regelmatig vitale toevoer van grondstoffen en goederen of 
stimuleren ze een migrantenstroom naar Europa toe. 102.De 
Jonge Democraten vinden dat Europa in haar nabuurschapsbeleid 
een ‘carrot and stick’ methode moet gebruiken waarbij goed 
gedrag beloond wordt en kwalijk of illegaal handelen bestraft 
wordt. 103.Bij beloning kan gedacht worden aan voordelige 
handelsdeals, investeringen in dat land, samenwerking in 
internationale organisaties en leningen van 
investeringsbanken.104. In het meest positieve geval lonkt voor 
Oost-Europese landen die net binnen de grenzen van het 
continent liggen een lidmaatschap van de Europese Unie.105. Bij 
bestraffing kan gedacht worden aan verschillende vormen van 
sancties, boycots en het opleggen van handelsbeperkingen. 
106.Tot slot zijn de Jonge Democraten van mening dat 
democratische stromingen in deze buurlanden bevorderd en 
aangemoedigd moeten worden, zodat het nabuurschaps- en 
uitbreidingsbeleid van de EU niet alleen afhangt van in 
toenemende mate autoritaire leiders. 

13.3 Internationaal recht & humanitaire kwesties 

13.3.1 Mensenrechten en democratie 

107.De Jonge Democraten zijn van mening dat ieder mens is 
geboren met een aantal onontvreemdbare rechten. 108.Het 
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langetermijndoel van de Jonge Democraten is dan ook een 
rechtvaardige wereld waar schendingen van mensenrechten en 
van het internationaal recht niet plaatsvinden.109. Als land zijn 
wij trots op onze status als gastheer van het Internationaal 
Strafhof, het Internationaal Gerechtshof, en het Permanent Hof 
van Arbitrage. 110.Wij streven naar een rechtvaardige wereld 
omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensenrechten gebaat zijn bij 
sterke democratische structuren, duurzame ontwikkeling en een 
betere wereld. 

111.De Jonge Democraten denken dat democratisering een 
kwestie van de lange adem is, en niet enkel door militaire 
interventie een realiteit kan worden. 112.Het is van belang dat 
democratische ontwikkelingen, rechtsstatelijkheid en het 
maatschappelijk middenveld waar mogelijk worden gesteund. 
113.Naast democratische rechten vinden wij ook dat er continu 
oog moet zijn voor de gelijkwaardige deelname van vrouwen en 
minderheden aan de maatschappij en wij zien dit als een prioriteit. 

114.Nederland moet landen aanspreken wanneer zij, expliciet of 
impliciet, de elementen van het democratisch bestel (lees: een 
goed functionerende rechtsstaat, een onafhankelijke pers, een 
onafhankelijk en actief maatschappelijk middenveld) proberen te 
verstoren.115.Hoewel elk land de vrijheid heeft om zijn eigen 
keuzes te maken, kan het schenden van basisrechten niet 
geaccepteerd worden. 

13.3.2 Migratie 

116.Jonge Democraten vinden dat iedereen recht heeft op een 
menswaardig bestaan in het land waar hij of zij wil wonen.117. 
Migratie is een middel voor individuen om hun kansen en 
vrijheden te vergroten.118. Ook levert migratie economische en 
culturele bijdragen aan staten. 119.Het krijgen van kansen in het 
land van herkomst kan er tegelijkertijd voor zorgen dat 
economische migratie vermindert.120. Staten moeten daarom in 

samenwerking met elkaar en supranationale instituties zoals de 
Europese Unie migratie zo goed mogelijk samen faciliteren. 
121.De Jonge Democraten vinden dat vluchtelingen de 
mogelijkheid moeten hebben zich in Europa te vestigen. 122.Dit 
houdt in dat Nederland voldoende moet investeren om in humane 
opvang te kunnen voorzien, overal binnen het Koninkrijk. 

13.4 Nederlanders in het buitenland 

123.Nederlanders zijn internationaal georiënteerd: meer dan één 
miljoen Nederlanders woont langdurig in het buitenland. 124.De 
Jonge Democraten vinden het belangrijk om zich ook in te zetten 
voor deze Nederlanders. 125.Het wegnemen van onnodige 
obstakels en het verbeteren van consulaire voorzieningen kunnen 
voor hen veel betekenen. 

126.Nederlanders in het buitenland krijgen vaak te maken met 
onnodige bureaucratie. 127.De Jonge Democraten willen dat de 
overheid zich richt op het terugdringen van die bureaucratie, door 
middel van de digitalisering van administratieve processen.128. 
Bij die digitalisering moet de veiligheid en privacy centraal staan. 
129.Daarnaast zien de Jonge Democraten het contact met de 
burger als centrale taak van de overheid.130.Aangezien het 
contact tussen Nederlanders in het buitenland en de overheid nog 
te veel obstakels bevat, dient de overheid hiervoor te zoeken naar 
innovatieve oplossingen of alternatieven.   
     131.De Jonge 
Democraten hechten veel waarde aan de democratische 
betrokkenheid van alle Nederlandse staatsburgers. 132.Slechts 
een klein deel van de Nederlandse stemgerechtigden in het 
buitenland stemt bij de Nederlandse verkiezingen.133. Om hier 
verandering in te brengen, willen de Jonge Democraten 
verkiezingen ook voor Nederlanders in het buitenland zo 
toegankelijk en laagdrempelig mogelijk maken, en deze 
Nederlanders door middel van informatiecampagnes informeren 
over hun stemgerechtigdheid. 
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134.Zelfontplooiing van het individu is een belangrijk speerpunt 
van de Jonge Democraten. Daarom vinden de Jonge Democraten 
dat de overheid actief moet werken aan een zo soepel mogelijke 
overgang tussen de Nederlandse en buitenlandse 
onderwijssystemen. 135.Daar kan intensivering van Nederlands 
onderwijs in het buitenland een belangrijke rol bij spelen. 
136.Wat betreft de Jonge Democraten moeten Nederlanders in 
het buitenland daarnaast op termijn gelijke toegang krijgen tot 
het aanbod van de Nederlandse publieke omroepen. 

 


