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AGENDA

1. Opening 20:05
2. Start verkiezingen 20:45
3. Presentatie kandidaten afdelingsbestuur 20:45
4. Bevragen kandidaten 21:00
5. Stemming 21:20
6. Pauze 21:25
7. Verkiezingsuitslag 21:35
8. Moties Indienen 21:40
9. Stemmen 21:00
10. Rondvraag en sluiting 22:20
11. Borrel 22:30
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OPENING

- Opening Michiel van Alst
- Benoemen technisch voorzitter
- Benoemen stem- en notulencommissie
- Vaststellen agenda
- Vaststellen notulen AAV december 2021
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VERKIEZINGSBLOK

KANDIDAATSTELLINGEN

SECRETARIS – EVA SCHEFFER

Naam: Eva Scheffer
Woonplaats: Den Bosch
Geboortedatum: 26-04-1997
Beoogde functie: Secretaris
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Journalistiek
Nevenactiviteiten: Stage bij het Brabants Dagblad

Korte motivatie: Sinds februari ben ik interim secretaris bij de JD en vindt het tot nu toe super leuk
om te doen. Ik leer de leden en de vereniging steeds beter kennen en hoop in de toekomst jullie nog
beter te leren kennen als secretaris. Mijn plannen voor de komende bestuursperiode zijn de
ledenbestanden beter organiseren, toffe nieuwsbrieven versturen en zo goed mogelijk jullie vragen
beantwoorden. Ik zal mijn best doen om te zorgen voor een omgeving waarin iedereen zich ook veilig
voelt om alles te vragen en zo vooral een leuke tijd heeft bij de JD. Stem op mij voor secretaris. :)

BESTUURSLID INTERN – JAKUB TATOUSEK

Naam: Jakub Tatousek
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 14-11-2003
Beoogde functie(s): Bestuurslid Intern
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Bestuurskunde

Nevenactiviteiten: Geen

Korte motivatie: Ik ben inmiddels al drie weken lang Bestuurslid Intern ad interim en ik zou graag
door jullie verkozen willen worden tot de volledige functie. Ik wil mij met deze functie inzetten om
nieuwe en oude leden een plek te helpen vinden binnen onze afdeling. Daarnaast wil ik ook helpen
zorgen voor een veilige en gezellige sfeer binnen JD Brabant. Dit is de gezelligste afdeling, en dat wil ik
onderstrepen met een herleving van het gezelligheidsteam.

BESTUURSLID ALGEMEEN – MARLIES VAN GERVEN

Naam: Marlies van Gerven
Woonplaats: Den Bosch
Geboortedatum: 24-10-2002
Beoogde functie(s): Bestuurslid Algemeen
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Vanaf september Molecular and Biofysical Life Sciences

Nevenactiviteiten: Ik ben in mijn vrije tijd vrijwilliger bij een hockeyvereniging, kok in een eetcafé en
ben regelmatig op het terras te vinden:)!
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Korte motivatie: Hi, ik ben Marlies van Gerven, 19 jaar oud. Ik ben sinds mei vorig jaar lid bij de JD.
Na een jaar, wil ik mij actiever inzetten en een aantal zaken oppakken.
Als Algemeen Bestuurslid zou ik helpen waar nodig is, en mijn eigen projecten opzetten.
De afgelopen 3 weken heb ik als interim al flink bezig gehouden. Mijn eerste project: de socials van
onze afdeling. Om zo veel mogelijk leden te binden en actief te betrekken in onze organisatie wil ik de
socials levendig maken. Daarnaast ben ik bezig met de organisatie voor een hele zieke twinning naar
Rijeka, Kroatië. Deze gaat 1-5 mei plaatsvinden, dus (tip) zet het in je agenda!
Zoals ik al eerder zei help ik in andere afdelingen de bestuursleden, want het is toch, af en toe, best
veel werk. Dit werk wil ik graag voortzetten, met jullie zegen natuurlijk, dus stem op mij:)!

UITSLAG

Functie secretaris: kandidaat Eva Scheffer

Uitslag:

Functie bestuurslid algemeen: Marlies van Gerven

Uitslag:

Functie bestuurslid Intern: Jakub Tatousek

Uitslag:
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MOTIES

LANDELIJKE MOTIE

PM 01 Begrijp jij het nog!?

Indieners Justin van Rossum, Sam Pollé , Marlies van Gerven

Woordvoerder Marlies van Gerven

Constaterende dat

- Begrijpend lezen de grootste oorzaak is dat de taalvaardigheid onder Nederlanders

daalt;

- Begrijpend lezen vormt 60 procent van het onderwijsprogramma van het voortgezet

onderwijs;

- Van de jongeren kan 24 procent niet op het gewenste niveau lezen. Met als gevolg dat

ze teksten niet goed kunnen begrijpen. Ze hebben er moeite mee om de boodschap

van berichten eruit te halen en conclusies aan een tekst te verbinden.

- Het eindexamen volledig bestaat uit begrijpend lezen dat ervoor zorgt dat hier

geduurde de hele schoolperiode de nadruk op ligt.

- Je bij het onderdeel ‘begrijpend lezen’, trucjes aanleert (om het eindexamen goed te

maken) in plaats van daadwerkelijk het leren van het begrijpen van teksten/literatuur.

Overwegende dat

- De Jonge Democraten grote waarde hechten aan een hoog niveau van het onderwijs;

- Beheersing van de Nederlandse taal is cruciaal voor het optimaal participeren in de

maatschappij;

- Veel vaardigheden – die je bij het vak Nederlands zou moeten ontwikkelen –

onderbelicht worden (zoals: literatuur, discussiëren en kritisch schrijven).

Spreekt uit dat

- De nadruk op begrijpend lezen in het voortgezet onderwijs een belemmering vormt

voor de algehele ontwikkeling van taalvaardigheid onder Nederlanders en daarom het

huidige Nederlands examenprogramma op de schop moet, waarbij begrijpend lezen

een kleinere rol krijgt.

Toelichting

Nederlandse jongeren stonden eerst in de top 10 van ‘jongeren met het meeste leesplezier’. Na de

herinrichting van het examenprogramma staan Nederlandse jongeren nu op de laatste plek. Op de

een na laatste plek staat België, dit is het enige land in West-Europa waar begrijpend lezen ook een

grote rol in het onderwijs heeft. Examenteksten bestaan nu uit artikelen waarbij er zelf woorden

(vooral signaalwoorden) worden toegevoegd, zodat de leerlingen de trucjes kunnen toepassen.
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AMENDEMENTEN

AM 1

Titel Amendement Niet alleen liberaal, maar ook zeker sociaal.

Indiener(s) Daan van der Eerden, Wouter van der Heijden, Michiel van Alst

Woordvoerder Wouter van der Heijden

Betreft Wonen in Brabant (nieuw hoofdstuk, amendement 2)

Maak een keuze voor ‘schrap’ of  ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.

Schrap Voeg toe

Indien  van toepassing, vul hier tekst in Sociale huurwoningen
Wij merken dat er op de markt een onjuiste
impuls ontstaat om de meest winstgevende
woningen te bouwen, niet de meest
noodzakelijke. Om dit te rectificeren pleiten wij
voor een richtlijn vanuit de overheid. Deze
richtlijn moet aangeven dat een gegeven
percentage, minimaal 25%, zal moeten bestaan
uit sociale huurwoningen. Daarnaast moet er
ook meer worden gebouwd in het start- tot
middensegment.

Vervang door:

Indien  van toepassing, vul hier tekst in

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
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Om te zorgen dat gemeente c.q. regio’s elkaar niet concurreren op voorwaardes voor het
aantrekken van bouwondernemingen is een centrale richtlijn nodig.

AM 2

Titel Amendement Laat de jeugdzorg vrij, maar de gemeentes niet vallen.

Indiener(s) Michiel van Alst

Woordvoerder Michiel van Alst

Betreft Leven in Brabant, zorg, na regel 192.

Maak een keuze voor ‘schrap’ of  ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.

Schrap Voeg toe

Indien  van toepassing, vul hier tekst in Daarnaast moet er kritisch gekeken worden naar
de effecten van de decentralisatie in de
(jeugd)zorg. Hoewel wij de voordelen van
decentralisatie onderschrijven, zijn we wel
bezorgd over de neveneffecten. Kleine
gemeentes hebben vaak niet het budget of de
mankracht om de jeugdzorg fatsoenlijk vorm te
geven. Samenwerkingsverbanden zijn
noodzakelijk, maar kunnen onoverzichtelijk en
afstandelijk zijn. Daarnaast lopen jongeren in de
jeugdzorg, een ontzettend kwetsbare groep, vaak
tegen barricades op. Er moet meer budget
komen voor persoonlijke begeleiding van deze
jongeren, ook in de overgang naar het normale
zorgsysteem.

AM 3

Titel Amendement Die torenhoge GWL-rekening kan er ook nog wel bij
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Indiener(s) Daan van der Eerden, Wouter van der Heijden, Michiel van Alst

Woordvoerder Wouter van der Heijden

Betreft Wonen in Brabant (nieuw hoofdstuk, amendement 3)

Maak een keuze voor ‘schrap’ of  ‘voeg toe’. Als u uw keuze hebt gemaakt kunt u het andere vak leeg
laten. Bij de keuze voor ‘schrap’ kunt u een vervanging in de tabel daaronder aangeven.

Schrap Voeg toe

Indien  van toepassing, vul hier tekst in Duurzaam bouwen
Wij zien ook dat de nood in de woonsector
ontzettend hoog is. Desondanks moeten we
blijven kijken naar de lange termijn. Een thuis is
meer dan een huis, het bestaat ook uit een fijne,
duurzame leefomgeving. Nu overhaast
goedkoop bijbouwen, leidt later tot erge
problemen.
Daarnaast moeten energiestandaarden
gegarandeerd blijven. Het wordt tegenwoordig
gelukkig steeds normaler, maar het is nog steeds
slechts optioneel om nieuwbouw duurzaam te
bouwen. Wij pleiten daarom dat gemeentes een
duurzaamheidseis van minimaal energielabel A
bij alle nieuwbouw hanteren.
Ook moeten huurwoningen in het private
segment verplicht worden te verduurzamen tot
energielabel A.

In plaats van subsidie achteraf is het beter om vooraf eisen te stellen. Wat betreft private
huurwoningen is er nu geen prikkel om te verduurzamen. Dit wordt slechts gezien als kostenpost.
Dit willen wij verhelpen.
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STEMMING

PM 01: Begrijp jij het nog!?

Voor Neutraal Tegen

Stemming:

AM 01: Niet alleen liberaal, maar ook zeker sociaal.

Voor Neutraal Tegen

Stemming:

AM 02: Laat de jeugdzorg vrij, maar de gemeentes niet vallen.

Voor Neutraal Tegen

Stemming:

AM 03 Die torenhoge GWL-rekening kan er ook nog wel bij

Voor Neutraal Tegen

Stemming:

UITSLAG

Aangenomen moties:
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