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BESTUURSVERANTWOORDING
MELVIN POOS - VOORZITTER
Afgelopen half jaar heb ik de eer mogen hebben om de voorzitter van de JD Brabant te zijn. Ik moet
zeggen de tijd is voorbij gevlogen, het was een zeer leerzame maar vooral leuke tijd. Ik heb mijzelf als
voorzitter vooral intern op Brabant gericht. Dit was nodig gezien het stroeve begin, we begonnen met
3 verkozen bestuursleden waarbij we niet eens een volledig bestuur hadden volgens het AR. Gelukkig
heeft Iris ons toen uit de brand geholpen door tijdelijk in de rol van secretaris te springen.
Maar het was een moeilijk begin, zeker omdat corona ook nog (of weer) vol aan de gang was
waardoor we niet eens fysiek activiteiten konden organiseren. Mijn doel is toen geworden om zo snel
mogelijk nieuwe bestuursleden te vinden en nieuwe leden actief te krijgen. Hiervoor heb ik tijdelijk
de rol als bestuurslid intern ook op me genomen. Gezien we hier, ook met een goede dosis geluk wat
erbij kwam kijken, nu met 6 mensen staan is dit doel aardig gehaald. Ik ben vooral blij om te zien dat
er zoveel kandidaten zijn voor het nieuwe bestuur. Dat stelt me gerust, Brabant zal in goede handen
zijn. Ik wil hierbij credits geven aan Michiel die het politieke team weer actief kreeg, waarvan nu een
aantal mensen zich bestuurskanidaat hebben gesteld.
Er zijn ook zaken die minder goed gingen, zo was een van mijn speerpunten juist om het
bestuursweekend zo vroeg mogelijk te houden. Uiteindelijk hebben we deze pas met pinksteren
kunnen doen. We hebben wel online bestuurstraining gehad in het begin, maar als ik daarop
reflecteer dan had ik het nu anders aangepakt. Als ik naar buiten de JD kijk zijn er ook stappen gezet,
ik denk dat we veel contacten met gemeentes hebben gelegd tijdens de gemeenteraad verkiezingen
waardoor er nu een solide basis is om op door te bouwen. Nogmaals wil ik hier de credits aan Michiel
geven, en de rest van het bestuur voor het onvermoeid door Brabant reizen om zoveel mogelijk AAV's
bij te wonen en mee te flyeren. Zelf heb ik weer contact gelegd met het provincie bestuur, zodat we
straks makkelijker ingangen hebben om bij provinciale verkiezingen JD’ers te promoten.
Zeker een highlight was ook de samenwerking met andere PJO's, vooral met de JOVD Den Bosch
hebben we meerdere activiteiten georganiseerd. Persoonlijk denk ik dat het belangrijk is dat we deze
contacten en activiteiten weer meer hebben, daarbij worden we soms uitgedaagd om bijvoorbeeld
na te denken over onze eigen standpunten en je ontmoet mensen buiten de 'jd bubble'. Een JD
Brabant activiteit die wel erg succesvol was vond ik het bowlen, vooral omdat het zo druk bezocht
was dat we een 3de baan last minute erbij moesten huren, credits naar Manon om dat nog snel te
regelen. Voor mij gaf dit aan dat de afdeling weer levend is na corona. Dit werd nogmaals bevestigd
op het zomercongress waar Brabant volop aanwezig was.
Daarom heb ik het gevoel dat mijn taak erop zit, dat het nu tijd is aan een nieuw bestuur vol met
ideeen om door te bouwen op deze basis. Graag wil ik al mijn bestuursleden ontzettend bedanken
voor de geweldig leuke tijd die ik met jullie gehad heb, ik zie jullie zeker nog vaak! Ik wil het komend
bestuur veel success en vooral heel veel plezier wensen in hun nieuwe periode.
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EVA SCHEFFER - SECRETARIS
Voor de afgelopen vijf maanden ben ik jullie secretaris geweest. Ik kijk terug op een gekke periode
door corona, maar ook een mooie tijd. We hebben de afdeling voor een groot deel weer actief
gekregen. Dit viel andere JD’ers ook op: we waren bijvoorbeeld met een grote groep aanwezig op het
zomercongres. Van meerdere mensen heb ik te horen gekregen dat het opviel dat er zoveel
Brabanders aanwezig waren die niet in het bestuur zitten. Dat maakt mij trots op onze ‘brabo-squad’.
Nu over mijn half jaar als secretaris. Het was erg druk, zo heb ik in een korte tijd vrij veel Algemene
Afdelingsvergaderingen georganiseerd. Omgerekend ongeveer elke 1,5 maand van mijn
bestuursperiode eentje. Daarnaast heb ik ook mijn best gedaan om de nieuwsbrieven aantrekkelijker
te maken. Helaas kwam ik er pas tegen het einde van mijn bestuursperiode achter dat er veel meer
mogelijk is in de mailcamp van D66 dan ik dacht. Deze kennis zal ik om dat in de toekomst te
voorkomen ook zeker overdragen aan de nieuwe secretaris. Tussendoor heb ik ook nog een paar
andere dingen mogen doen buiten mijn functie. Ik heb een persbericht kunnen schrijven samen met
de JoVD over het debat tussen Elders en Hack voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ook ben ik met
Marlies naar regio de Kempen afgereisd om daar tijdens de AAV van D66 te vertellen over de JD. Dat
was erg leuk en leerzaam om te doen.
Een van de plannen van toen ik verkozen ben voor het secretarisschap, was de drive beter
organiseren. Het was een rotwerk maar ik heb enige structuur weten terug te brengen in de Drive.
Voor toekomstige besturen heb ik ook een basismappenstructuur aangemaakt. Komende besturen
hoeven deze alleen maar te kopiëren en in te vullen. Dat maakt alles -hopelijk- een stuk meer
overzichtelijk.
Een ding wat mij nog niet gelukt is om af te ronden, maar wel een begin aan heb gemaakt, is
regio-segmenten aanmaken in de D66Mailcamp. Zo kan ik nu alle Limburgse leden, die ook onderdeel
zijn van Brabant, apart benaderen mocht dit nodig zijn. Ik was van plan dit ook te doen voor alle grote
gemeenten in Brabant maar daar ben ik niet meer aan toegekomen. Wellicht dat de volgende
secretaris dit kan voortzetten.
Ik wil het bestuur bedanken voor het afgelopen half jaar. Bedankt voor de gezelligheid en
ondersteuning als dat nodig was. Melvin in het bijzonder, ik hoop je nog regelmatig te zien en
spreken. Ook wens ik Michiel veel plezier en succes als landelijk bestuurslid politiek. Als laatste richt
ik mij tot de leden, bedankt dat ik jullie secretaris mocht zijn.

MICHIEL VAN ALST - PENNINGMEESTER/POLITIEK
Sinds 25 juni 2021 heb ik de functie van Penningmeester mogen vervullen bij de afdeling Brabant. Nu
kan ik na een zeer plezierig jaar de functie weer neerleggen en tevreden terugkijken naar een mooi
jaar. Als penningmeester had ik bij mijn aanstelling natuurlijk grote schoenen te vullen. Ikzelf had nog
geen echte ervaring als penningmeester, dus het begin van mijn bestuursperiode stond vooral in het
teken van leren hoe alles werkt. De grootste uitdaging was misschien nog wel het dúrven uitgeven
van geld, tot Melvins frustratie. Ik kan met gepaste trots melden dat dit ondertussen een stuk
soepeler gaat, ook met het oog op het bierbitterballen-budget.
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Ook dit bestuursjaar stond nog grotendeels in het teken van Corona en daarom is, zeker in 2021, niet
al het geld uitgegeven dat we hadden willen uitgeven. De afroming was hierdoor hoger dan gehoopt.
In 2022 is dit probleem grotendeels verholpen, zoals jullie in de begrotingsupdate kunnen teruglezen.
In 2022 heb ik mezelf als Penningmeester gemoeid met enkele grotere projecten naast mijn
gebruikelijke taken. Zo heb ik samen met Marlies en de Afdeling Arnhem-Nijmegen meegewerkt aan
het organiseren (en betalen) van de Twinning. Dit is allemaal succesvol verlopen (Hoewel we nog wel
wat bomen ter compensatie van onze vliegreis moeten planten).
Vanaf het begin van het bestuursjaar heb ik me, naast penningmeester, ook de functie van politiek
toegeëigend. Het is deze functie waar ik echt mijn passie kwijt kon en ik hoop dan ook te kunnen
zeggen dat ik hem naar behoren heb uitgevoerd. Als bestuurslid politiek had ik aan het begin van het
jaar veel ambities en dit heeft me in de eerste paar maanden vooral in de weg gezeten.
Ik wilde eigenlijk alles: het politiek team actiever krijgen, het contact met lokale D66-afdelingen
verbeteren, ludieke acties opzetten, bij protesten aansluiten, JD’ers in de Gemeenteraadsverkiezingen
ondersteunen, et cetera. Echter, dit kon niet allemaal tegelijkertijd. Na enkele mislukte pogingen om
alle ballen tegelijkertijd in de lucht te houden, besloot ik dan ook om mijn ambities ietswat terug te
schalen. Vanaf dat moment ging alles een stuk soepeler. Ik besloot me op enkele onderwerpen per
keer te focussen.
Nu ik aan het einde van de rit sta en terugkijk naar wat ik op deze manier heb bereikt ben ik zeker
tevreden: Het politiek team komt weer regelmatig samen en heeft meer vaste leden, we hebben
JD’ers goed kunnen ondersteunen tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen, het contact met D66 is
verbeterd en er ligt een goede basis om daaraan verder te bouwen. Natuurlijk ging niet alles perfect.
Pogingen om concrete politieke output te leveren kwamen niet altijd tot bloei en we waren zeker niet
bij zoveel protesten als ik graag had willen zien.
Uiteindelijk zie ik het afgelopen jaar zeker als een succes. Niet alleen omdat ik ontzettend veel heb
geleerd in dit bestuursjaar, maar ook vooral omdat ik door dit bestuursjaar zoveel leuke mensen heb
ontmoet en vrienden heb gemaakt binnen mijn bestuur, de afdeling en de vereniging.

JAKUB TATOUSEK - INTERN
De laatste 3 maanden mocht ik de functie van Bestuurslid Intern vervullen.
Toen ik met mijn functie begon stond ik voor een moeilijke opgave. Ik moest alles inhalen wat er in de
4 maanden voor mijn aanstelling over het hoofd gezien werd. Nu kan ik met trots zeggen dat dat
gelukt is. Ik had een overzicht voor mijzelf gemaakt wat er allemaal moest gebeuren; dit was voor het
overgrote deel het benaderen van nieuwe leden die nog niet benaderd waren.
Dit werd mij moeilijk gemaakt door een technische fout in onze ledenbestanden, waardoor veel
telefoonnummers van leden verkeerd in de MijnD66-database stonden. Gelukkig heb ik veel van deze
leden kunnen benaderen via e-mail. Uiteindelijk heb ik de technische fout samen met de Landelijke
Secretaris kunnen aangeven bij D66. Het was heel leuk om veel verschillende verhalen van nieuwe
leden te horen over waarom zij lid zijn geworden van de JD. Dit was namelijk de eerste vraag die ik
altijd stelde bij gesprekjes met nieuwe leden.
Als aanspreekpunt voor (nieuwe) leden stond ik ook voor de opgave om te leren over de interne
werking van de JD. Het was enorm leerzaam (en ook leuk) om hierover te leren en deze kennis
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vervolgens te delen met onze nieuwe leden. Ik geloof dat veel nieuwe leden een plek hebben kunnen
vinden binnen onze vereniging. Zo zijn veel nieuwe leden lid geworden van ons politiek team en/of
van landelijke werkgroepen.
Ik heb fijn samen kunnen werken met vijf gezellige bestuursleden en uiteindelijk ook nieuwe
vrienden. Ik heb een groot aantal inspirerende mensen leren kennen binnen en buiten de JD.
Terugkijkend naar mijn bestuurs kwartaal kan ik zeggen dat het een zeer verrijkende levenservaring
was.

MANON VAN BLADEL - PROMOTIE
Het afgelopen half jaar ben ik bestuurslid organisatie geweest voor de afdeling Brabant. De eerst paar
maanden was er helaas een hoge corona piek. Hierdoor zijn toen alle activiteiten nog online geweest.
Wij hebben in die tijd meerdere online trainingen en scholingen gedaan. Maar ook bijvoorbeeld een
online spelletjesavond met onder andere een escaperoom. Dit was wel jammer aangezien je andere
mensen online moeilijker leert kennen dan fysiek. Daarna konden we ons doel als bestuur eindelijk
weer verwezenlijken, namelijk weer fysieke activiteiten organiseren. Twee van deze activiteiten zijn
bijvoorbeeld de bezoeking aan het provinciehuis in Den Bosch + wandeling en de bowlingactiviteit in
Eindhoven. Ik vond het leuk en leerzaam het afgelopen half jaar en heb er dan ook zin in om het
komende half jaar verder te gaan als bestuurslid organisatie. Ik wil mijn bestuur dan ook bedanken
voor een top half jaar. Michiel en Melvin stoppen nu helaas, maar ik hoop ze nog veel op activiteiten
te zien. Ook wens ik Michiel succes voor zijn positie als landelijk bestuurslid politiek. Als laatste wil ik
nog zeggen dat ik goede hoop heb voor de rest van het jaar en wens ik alle kandidaten succes om te
proberen een positie in het bestuur te krijgen

MARLIES VAN GERVEN - ALGEMEEN
De afgelopen 3 maanden heb ik mij (met veel enthousiasme) ingezet voor de JD als Algemeen
Bestuurslid. In eerste instantie was dit om kennis te maken met het bestuur van de JD en mij te
oriënteren voor de volgende bestuursperiode. Met daarbij het bestuur helpen waar kan. Al snel
voelde ik mij thuis in het bestuur en zag een aantal projecten op het oog waar ik mij de afgelopen 3
maanden mee bezig heb gehouden. Ten eerste was het voor mij belangrijk dat de JD zichtbaarder
werd. Dit heb ik gedaan om weer leven in de Insta van JD Brabant te blazen.Daarnaast heb ik samen
met Michiel (en Afdeling Arnhem-Nijmegen) de twinning georganiseerd wat ik persoonlijk erg gaaf
vond.
Ook heb ik veel geleerd toen Eva en ik op bezoek gingen bij de D66-fractie gemeente de Kampen. Na
deze maanden bestuur te hebben mogen doen, weet ik waar mijn ambities nu liggen. Dit half jaar
hoop ik mij bezig te mogen houden met Interne zaken.
Bij deze wil ik het bestuur bedanken voor de afgelopen 3 maanden, met een extra shout out naar
Michiel en Melvin waarvan ik enorm veel heb geleerd. En ik denk dat we kunnen zeggen dat we de
bestuursperiode goed hebben afgesloten:). Houdoe en bedankt!
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FINANCIEEL BLOK
Het hoogtepunt van elke AAV is natuurlijk het financieel blok. Het is de droom van iedere
Jonge Democraat om op de vrije woensdagavond jaarrekeningen en begrotingen te bekijken.
Daarom hopen we dat jullie kritisch willen kijken naar alle stukken. Voor de paar mensen die
minder ophebben met financiën, hebben wij ons in ieder geval ingezet om alle stukken zo
overzichtelijk, simpel en compact als mogelijk te presenteren, met een toelichting per post.
Op deze manier hopen we het toch verdraagzaam te houden.

ALGEMENE OPMERKINGEN
Voor mij als penningmeester was dit eerste halfjaar een ontzettende verfrissing. In
tegenstelling tot de voorgaande paar jaren kon er namelijk weer fatsoenlijk geld worden
uitgegeven aan activiteiten. Dit is fijn, aangezien onze begroting van 2022 was ingesteld op
een jaar mét veel fysieke activiteiten.
Over het geheel hebben we ongeveer de helft van onze geplande inkomsten ontvangen en
de helft van de geplande uitgaves uitgegeven. We liggen dus goed op schema. Bij uitstek de
grootste kostenpost dit voorjaar was de twinning, die ongeveer de helft van onze uitgaves tot
nu toe beslaat. Dit betekent dan er op andere posten nog veel ruimte over is om in het
najaar gebruik van te maken. Enkele grote activiteiten, zoals de (Zomer)BBQ, het
zomeroffensief en het winterevenement zijn reeds begroot en er is dus ruim genoeg ruimte
om deze in het najaar te organiseren.

Onderstaand zien jullie een compacte en uitgebreide versie van de begroting en de realisatie
t/m 28 juni. Verder staat er in procenten aangegeven welk aandeel van het begrote bedrag
we hebben uitgegeven.
Inkomsten

2022

Omschrijving

Begroting

Gerealiseerd

%
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Afdracht Landelijk Bestuur

€2.796,80

€1864,53

66,66%

Vast deel afdracht

€2.018,00

€1345,83

66,66%

€778,80

€518,70

66,66%

Projectsubsidies

€2.930,00

€1.074,58

36,67%

Bestuurs- en Overdrachtsweekenden

€1.100,00

€300,00

27,27%

Twinning

€1.080,00

€624,58

57,83%

Symposia

€100,00

€0,00

0,00%

Zomeroffensief

€400,00

€0,00

0,00%

Overige projectsubsidies

€250,00

€150,00

60,00%

Externe fondsen

€200,00

€100,00

50,00%

D66

€200,00

€150,00

75,00%

€0,00

-€50,00

Deelnemersbijdragen

€2.470,00

€1.060,00

42,91%

Twinning

€1.670,00

€990,00

59,28%

(Zomer)BBQ

€200,00

€0,00

0,00%

Winterevenement

€300,00

€0,00

0,00%

Overige deelnemersbijdragen

€300,00

€70,00

23,33%

€0,00

€0,00

€8.396,80

€4.099,11

Variabel deel afdracht

Lokale PJO samenwerking

Overige inkomsten

Totaal

Uitgaven

48,82%

2022
Omschrijving

Begroting

Gerealiseerd

%

Algemene kosten

€675,00

€260,41

38,58%

Rekeningkosten

€150,00

€60,41

40,27%
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€500,00

€200,00

40,00%

€25,00

€0,00

0,00%

€1.606,80

€842,23

52,42%

Zaalhuur

€800,00

€495,17

61,90%

Sprekerskosten

€255,00

€101,36

39,75%

Introductieactiviteiten

€100,00

€0,00

0,00%

Gezelligheidsactiviteiten

€250,00

€165,00

66,00%

Bitterballenbierbudget

€201,80

€80,70

39,99%

€3.550,00

€1.614,58

45,48%

(Zomer)BBQ

€300,00

€0,00

0,00%

Bedankmoment

€100,00

€0,00

0,00%

Winterevenement

€400,00

€0,00

0,00%

Twinning

€2.750,00

€1.614,58

58,71%

Promotie

€985,00

€197,93

20,09%

Acties

€100,00

€0,00

0,00%

Campagne

€250,00

€185,43

74,17%

Online promotie

€110,00

€12,50

11,36%

Promotiemateriaal

€125,00

€0,00

0,00%

Zomeroffensief

€400,00

€0,00

0,00%

Scholing en vorming

€1.400,00

€300,00

21,43%

Bestuurs- en Overdrachtsweekenden

€1.100,00

€300,00

27,27%

Masterclasses

€300,00

€0,00

0,00%

Overige kosten

€180,00

€0,00

0,00%

Overige kosten

€0,00

€0,00

€180,00

€0,00

Regiocommissies
Overige bestuurskosten
Activiteiten

Evenementen

Onvoorziene kosten

0,00%
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€0,00

€883,96

€8.396,80

€3.215,15

Bankrekening

Totaal (zonder Saldo)

38,29%

Compacte versies:

Inkomsten

2022
Omschrijving

Begroting

Gerealiseerd

%

Afdracht Landelijk Bestuur

€2.796,80

1864,53

66,66%

Projectsubsidies

€2.930,00

€1.074,58

36,67%

Externe fondsen

€200,00

€100,00

50,00%

€2.470,00

€1.060,00

42,91%

€0,00

€0,00

€8.396,80

€4.099,11

Deelnemersbijdragen
Overige inkomsten

Totaal
Uitgaven

48,82%

2022
Omschrijving

Begroting

Gerealiseerd

%

€675,00

€260,41

38,58%

Activiteiten

€1.606,80

€842,23

52,42%

Evenementen

€3.550,00

€1.614,58

45,48%

€985,00

€197,93

20,09%

€1.400,00

€300,00

21,43%

€180,00

€0,00

0,00%

€0,00

€8s83,96

€8.396,80

€3.215,15

Algemene kosten

Promotie
Scholing en vorming
Overige kosten
Bankrekening

Totaal( Zonder huidig saldo)

38,29%

Toelichtingen op de (compacte) begrotingsposten
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Afdracht Landelijk Bestuur: op deze post zijn geen verrassingen. Zoals gebruikelijk wordt de afdracht
over twee momenten in het jaar uitgekeerd. Het eerste deel van de afdracht (dit is 2/3 van de totale
afdracht) is in januari ontvangen en in juli zal het resterende deel op onze rekening worden gestort.

Projectsubsidie (prosu): projectsubsidies zijn financiële ondersteuning die we als afdeling voor
specifieke activiteiten kunnen aanvragen bij het Landelijk Bestuur. Daardoor zijn projectsubsidies
altijd direct gelinkt aan een bepaalde uitgave. Alle projectsubsidies die begroot zijn/waren, zijn onder
voorbehoud. Het is dus niet zo dat de projectsubsidies die begroot zijn al goedgekeurd zijn door het
Landelijk Bestuur. Dit jaar hebben we voor drie projecten een Projectsubsidie aangevraagd. De
grootste hiervan is de Twinning. Daarnaast hebben we ook subsidie gekregen voor het eerste
bestuursweekend van dit jaar. Tenslotte hebben we tijdens de campagneperiode een projectsubsidie
aangevraagd voor een campagnedebat.

Externe fondsen: Dit is nogal een aparte post. Wat vooral opvalt zijn de negatieve inkomsten vanuit
andere PJO’s. Hoewel het niet helemaal duidelijk is in de tabel is het niets meer dan bijdrages van
andere PJO’s die we nog niet hebben ontvangen. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingscampagne
hebben wij namelijk samen enkele andere PJO’s een zaal afgehuurd. Wij hebben toen als JD de gehele
zaalhuur voorgeschoten. Vervolgens zouden de andere PJO’s het geld naar ons overmaken. Het
merendeel van het geld is ondertussen aangekomen, maar we wachten nog op 50 euro.
Verder hebben we ook nog 150 euro van D66 Maastricht ontvangen.

Deelnemersbijdrages: voor bepaalde activiteiten (bijvoorbeeld een twinning) kan er door de afdeling
een bijdrage gevraagd worden aan de deelnemers. Net als in het geval van de projectsubsidies, zijn de
eigen bijdrages van leden direct gelinkt aan een bepaalde uitgave. Dit jaar hebben we een twinning
georganiseerd samen met afdeling Arnhem-Nijmegen. Hiervoor was de Deelnemersbijdrage 165 euro
p.p. Aangezien er 6 Brabantse leden meegingen op deze twinning leverde ons dit 990 euro aan
Deelnemersbijdrages op. Daarnaast hebben we een kleine deelnemersbijdrage gevraagd voor een
bowling-gezelligheidsactiviteit.

Algemene kosten: Onder de algemene kosten vallen enkele vaste kostenposten. De rekeningkosten
zijn simpelweg de kosten voor het onderhouden van de Rabobank-rekening. Daarnaast is er een vast
bedrag apart gehouden voor de regiocommissie Limburg. Van de 500 euro die voor hen begroot is
hebben ze tot nu toe 200 euro uitgegeven. Dit geld kan door hen gebruikt worden om activiteiten in
te organiseren.
Activiteiten: Dit is een van de meest brede uitgaveposten in de begroting. In principe vallen alle
kosten die op reguliere basis worden gemaakt tijdens het organiseren van activiteiten hieronder. In de
praktijk zien we dat het overgrote deel van dit geld wordt besteed aan zaalhuur. Tijdens de
campagneperiode hebben we best veel zaaltjes afgehuurd, waardoor we iets meer geld hebben
uitgegeven aan zaalhuur dan dat op dit punt van het jaar verwacht werd. Naast zaalhuur hebben we
ook geld uitgegeven aan sprekersbedankjes en een bowlingactiviteit (de gezelligheidsactiviteit). Ook
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is de meest belangrijke post, het bierbitterballenbudget, vrij goed op schema. Ervan uitgaande dat er
snacks worden besteld op de AAV van 29 juni zal er na het zomerreces ongeveer 50% van het budget
overblijven voor het nieuwe bestuur.
Evenementen: Het enige grote evenement dat we in het afgelopen halfjaar hebben gehouden is de
twinning. Verder valt er niet veel aan te merken op deze post.
Promotie: in het eerste half jaar hebben we op gebied van promotie vooral kosten gemaakt voor de
campagne rondom de gemeenteraadsverkiezingen. Dit geld hebben we besteed aan de promotie van
JD’ers die op lijsten in Brabant stonden. Elke kandidaat kon een video of post aanleveren die wij
vervolgens via Instagram betaald zouden promoten. Elke post kreeg standaard 12,50 euro betaalde
promotie, gefocust op de gemeente waar de JD’er kandidaat stond. Omdat één post last minute niet
geleverd werd hebben wij nog steeds 12,50 euro in onze Instagram-wallet. Dit is waarom er 12,50
euro op de begroting staat voor online promotie. Dit kan nog uitgegeven worden ter promotie van de
activiteiten van de afdeling zelf. Andere kostenposten, zoals het zomeroffensief of de aankoop van
promotiemateriaal, zijn nog niet aangesneden. Hoewel er concrete plannen zijn om kraampjes af te
huren op infomarkten in Maastricht, Breda, Den Bosch, Tilburg en Eindhoven, zijn deze nog niet
betaald. Wel doe ik alvast de voorspelling dat de post voor het zomeroffensief hierdoor overschreden
gaat worden. Het promotiemateriaal is nog niet ingekocht omdat we dit nog van het vorige jaar in
voorraad hebben.

Scholing en vorming: We hebben 300 euro uitgegeven aan het eerste bestuursweekend. Verder zijn
hier nog geen kosten gemaakt.

Overige kosten: Deze zijn tot op heden ook nog niet gemaakt.

KASCO ADDENDUM
(na AAV toevoegen)

MOTIES
AMENDEMENTEN
AM01 Gooi het bestuur niet in het diepe
Titel Amendement

Gooi het bestuur niet in het diepe

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies
van Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst
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Betreft

Nieuw artikel, tussen Art. 17 en art. 18

Schrap

Voeg toe

Indien van
toepassing,
vul hier
tekst in

Art. 18 – Overdrachtsperiode
1. Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode in die
twee maanden
duurt. De oude bestuursleden blijven verantwoordelijk tot het einde van deze
overdrachtsperiode. Na afloop van de overdrachtsperiode zijn de nieuwe
bestuursleden
verantwoordelijk. Elk oud-bestuurslid heeft de verantwoordelijkheid om het
nieuwe
bestuurslid in te werken.
2. Tijdens een overdrachtsperiode gebeurt het volgende:
a. Functiemails worden overgedragen;
b. De nieuwe bestuursleden worden aangemeld bij de landelijke ICT;
c. De oude bestuursleden dragen alle taken en verantwoordelijkheden over aan
de
nieuwe bestuursleden;
d. De oude bestuursleden leren de nieuwe bestuursleden alle processen die
gebruikelijk
zijn binnen de JD.
e. De structuren van de afdeling met betrekking tot vergaderen, communiceren
intern,
communiceren extern en bestanden worden overgedragen.

AM02 Extra Extase bij Extra Extern
Titel Amendement

Extra Extase bij Extra Extern

Indiener(s)

Hugo Uitdehaag, Jelle Heijne, Loes
Klaren, Marit Kroese, Goan Booij, Hidde van Luenen

Woordvoerder

Hugo Uitdehaag

Betreft

Nieuwe functie bestuurslid extern. De
titels van de bestuursleden zijn gedateerd en er ontbreken enkele
functies.
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Schrap

Voorstel nieuwe tekst

Indien mogelijk kent het Afdelingsbestuur
daarnaast tenminste een bestuurslid
organisatie, een bestuurslid politiek, een
bestuurslid pers & promotie en een
bestuurslid interne zaken.

Indien mogelijk kent het afdelingsbestuur
daarnaast een bestuurslid organisatie, een
bestuurslid pers & politiek, een bestuurslid
profilering, bestuurslid intern en een
bestuurslid extern.

Toelichting

Deze functies zijn buiten de noodzakelijke
drie kernbestuursleden. Wanneer Brabant
genoeg animo heeft voor extra
bestuursleden, zijn dit de functies waar zij
uit kunnen kiezen. Naar onze mening voegt
een functie extern veel toe en kan de druk
verlichten bij mede-bestuursgenoten.

ORGANISATORISCHE MOTIES
OR01 Wij zijn niet gediend van oudgediende indieners
Titel HR-wijziging

WIj zijn niet gediend van oudgediende indieners

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerven, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 7

Schrap

Voeg toe
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(Tussen lid 1 & lid 2)
Voorstellen worden via de daarvoor bestemde
formulieren ingediend bij het Afdelingsbestuur.
Voorstellen kunnen worden ingediend door ten
minste twee leden, afdelingsteams of het
afdelingsbestuur

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
Vorige AAV bestond er enige verwarring over de hoeveelheid leden die nodig waren om een
motie in te dienen. Na deze AAV heb ik het Afdelingsregelement er op nageslagen en het bleek
dat deze ook niet heel duidelijk was over de hoeveelheid benodigde leden. Om dit te
verduidelijken stel ik het volgende amendement voor, dat duidelijk neerzet dat een motie twee
indieners nodig heeft. Ook kan een motie worden ingediend door teams, zoals het politiek team,
of het afdelingsbestuur.

OR02 houd traditie veilig, verklaar bertpoes heilig
Titel HR-wijziging

Houd traditie veilig, verklaar Bertpoes heilig

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Jakub Tatoušek

Betreft

Hoofdstuk III, artikel 15 lid 1

Schrap

Voeg toe
f. Het handhaven van mascotte Bertpoes als
verbindend element binnen de afdeling

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)
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Bertpoes, de overleden kat van voormalig bestuurslid Thijs, is uitgegroeid tot een legende binnen
de afdeling. Bertpoes is een onmisbaar onderdeel van de identiteit van Jonge Democraten
Brabant. Deze AR-wijziging maakt het mogelijk om deze legende vast te stellen in het AR en zo
vast te houden tot in de verre toekomst.

OR03 Het bestuur wordt al genoeg bedankt deel 4: The return of the bestuursbedankje
Titel HR-wijziging

Het bestuur wordt al genoeg bedankt deel 4: The return of the
bestuursbedankje

Indiener(s)

Michiel van Alst, Melvin Poos, Eva Scheffer, Manon van Bladel, Marlies van
Gerwen, Jakub Tatoušek

Woordvoerder

Michiel van Alst

Betreft

Artikel 20

Schrap

Voeg toe

3. Daarnaast legt de afdeling 5 euro bij per
bestuurslid per gediend halfjaarlijks
termijn.

Indien van toepassing, vul hier tekst in

Toelichting (niet verplicht, max. 200 woorden)

In strijd met recente aanpassing van het Reglement Afdelingsfinanciën (artikel
9a). Zie eventueel aanvullend ook de aanpassing van de bijdrage aan
bestuursbedankjes van het Landelijk Bestuur in het Declaratiereglement (artikel
11c).

VERKIEZINGEN
KANDIDAATSTELLINGEN
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VOORZITTER – JAKUB TATOUSEK
Naam: Jakub Tatoušek
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 14-11-2003
Beoogde functie: Voorzitter
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie/Beroep: BSc Bestuurskunde
Korte motivatie: 2 jaar lang leed de maatschappij, waaronder onze afdeling, onder de
vreselijke coronapandemie. Ik weet niet of jullie dit ook voelen, maar ik voel dat deze
pandemie een beetje onze vonk gedoofd heeft.
Als ik terugkijk naar voorgaande bestuursperiodes, zijn we niet meer zo levendig en actief als
vroeger. Ik kan mijn voorgangers op dit gebied weinig verwijten, want het was verre van
simpel om een afdeling in stand te houden in een crisis gekenmerkt door sociale isolatie.
Maar ik geloof dat het nu inmiddels wel kan. Nu is het moment om onszelf op te pakken en
onze vonk weer terug te zoeken. Om een actievere afdeling te worden, en dat gaat verder
dan slechts 'meer activiteiten organiseren'. Ik wil grotere en betere activiteiten waar mensen
écht naartoe willen, waarvoor ze lid zijn geworden. Ik wil leden die de ambitie hebben actief
te zijn binnen de JD duidelijk gecommuniceerde mogelijkheden geven hiertoe. Actief zijn kan
bijvoorbeeld via teams, werkgroepen of nieuwe commissies. Daarnaast wil ik dat wij als de
JD ook extern zichtbaarder zijn in de Brabantse maatschappij, via ludieke acties en
campagnes, en dat zelfs buiten de verkiezingen om.
Ik ben ongelofelijk gemotiveerd om als voorzitter de zoektocht naar onze afdelingsvonk te
leiden. We moeten bouwen op wat goed gaat en inventariseren wat verbeterd kan worden.
Hiermee wil ik, samen met het bestuur, een basis neerzetten voor een toekomstbestendige
afdeling.

SECRETARIS - VEERLE FLEUR VAN DE VIJVER
Naam: Veerle Fleur van de Vijver
Woonplaats: Den Bosch/Zierikzee
Geboortedatum: 30-10-2003
Beoogde functie: Algemeen secretaris
Beoogde termijn: Half jaar
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Studie/Beroep: Fractiesecretaris en commissielid D66, cassière B
Korte motivatie: Met mijn ervaring hoop ik JD Brabant vooruit te helpen. Structuur,
gedrevenheid, betrokkenheid zijn kenmerken die goed bij mij passen. Door een fijne sfeer
binnen het bestuur hoop ik daarmee goede stappen te kunnen maken. Leden motiveren om
actief te worden vind ik een leuke uitdaging: zij moeten zich op hun gemak voelen binnen de
organisatie, en ook zeker gehoord voelen. Momenteel als fractiesecretaris voor D66 voor de
gemeente Schouwen-Duiveland heb ik veel ervaring mogen opdoen, hierdoor hoop ik als
eventueel aankomend fractiesecretaris van de JD een vlugge opstart te maken waardoor snel
alles op rolletjes loopt!

SECRETARIS - DAAN VAN DER EERDEN
Naam: Daan van der Eerden
Woonplaats: Rijen
Geboortedatum: 16-05-2001
Beoogde functie: Algemeen Secretaris
Beoogde termijn: Half jaar
Studie/Beroep: HBO Gezondheidstechnologie (Mens en Techniek)
Korte motivatie:
Sinds een half jaar ben ik lid van de Jonge Democraten, na verschillende activiteiten binnen
JD Brabant ben ik erachter gekomen dat dit een open organisatie is met veel inhoudelijke
discussie en gezelligheid. Ik wist al snel dat ik meer wilde zijn dan alleen lid van de afdeling
Brabant. Daarom denk ik dat een bestuursfunctie een mooie volgende stap zou zijn en zou ik
binnen de JD politiek actief willen worden met een de bestuursfunctie algemeen secretaris.
Algemeen secretaris is de bestuursfunctie waar ik mezelf het meest in herken. Ik werk
nauwkeurig, systematisch en geordend, dit is nodig voor het archief en eventuele notulen
waar je als secretaris verantwoordelijk voor bent. Ik heb al gewerkt met eerdere
archieven/databases, deze ervaring heb ik opgedaan bij mijn afstudeerstage van mijn vorige
opleiding en bij mijn huidige bijbaan. Hier help ik met het beheer en het ontwerp van de
website en algemene ICT-ondersteuning. Toen ik las dat dit ook onderdeel was van de functie
werd ik hier daarom enthousiast van! Ik heb hier mezelf al in kunnen ontwikkelen en
gemerkt dat ik het erg leuk vind. Ik zou hier graag mee aan de slag te gaan voor de JD. Ook
voorzie ik alle leden graag van de beste nieuwtjes met de nieuwsbrief.
Door de bewaking van het ledenbestand is leden verwelkoming een belangrijke taak waar ik
veel mogelijkheden bij zie en graag de uitdaging aan ga om dit zo goed mogelijk te doen
samen met bestuurslid intern. Nieuw leden zijn vaak enthousiast en staan open om
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activiteiten te doen, maar ik snap dat het spannend kan zijn voor nieuwe leden om bij
activiteiten aan te sluiten terwijl ze niemand kennen. Ik ben van plan om nieuwe leden te
verwelkomen en ze hier in uit te nodigen om naar een leuke activiteit te gaan en om zich bij
het politieke team aan te sluiten.
Ook ben ik van plan om alle vragen uit te zoeken en te beantwoorden om zo hopelijk een fijn
aanspreekpunt te zijn voor alle inhoudelijke vragen van alle (nieuwe)leden binnen JD
Brabant.
De AAV’s organiseren (zeker niet te vergeten) lijkt me een leuke uitdaging waar ik graag mee
aan de slag ga.
Ik kijk er nu al naar uit om met een leuk bestuur, leden te helpen en JD Brabant de komende
periode te vergroten!

PENNINGMEESTER - JUSTIN VAN ROSSUM
Naam: Justin van Rossum
Woonplaats: Rosmalen
Geboortedatum: 8 januari 2001
Beoogde functie: Penningmeester
Beoogde termijn: Half jaar
Studie/Beroep: BSc International Business Administration aan Tilburg University
Korte motivatie:
In de afgelopen maanden waarin ik actief ben geworden voor de JD heb ik veel leuke mensen
ontmoet, dingen geleerd en nieuwe ervaringen op gedaan. Hier ben ik erg dankbaar voor, en
wil dan ook iets terugdoen. Graag zou ik mij het komende halfjaar inzetten als
penningmeester voor JD Brabant. Met deze functie kan ik goed gebruik maken van financiële
skills die ik tijdens mijn studie heb geleerd. Het kunnen toepassen van deze vaardigheden
voor de afdeling is iets waar ik veel plezier in zal hebben. Daarnaast hoop ik in deze rol goed
te kunnen samenwerken met de andere bestuursleden voor hun projecten en ideeën. Ik
werk graag in een team van leuke mensen die samen iets willen bereiken voor de afdeling. Ik
kijk met mijn medebestuursleden wat mogelijk is en hoe we onze middelen het beste kunnen
gebruiken om tot een bruisende afdeling te komen. Zo hoop ik mee te kunnen werken in het
realiseren van de ideeën van mijn medebestuursleden.
Naast deze bestuursfunctie blijf ik me in de toekomst graag inzetten in het Politiek Team. Ik
heb als lid van dit team veel geleerd, maar ik heb ook nog veel te leren.

BESTUURSLID POLITIEK – EVA SCHEFFER
Naam: Eva Scheffer
Woonplaats: Den Bosch
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Geboortedatum: 26-04-1997
Beoogde functie: Bestuurslid politiek (en pers)
Beoogde termijn: ½ jaar
Studie: Journalistiek
Nevenactiviteiten: Freelance journalistiek werk bij Brabants Dagblad Oss
Korte motivatie: Nadat ik een half jaar secretaris ben geweest heb ik de afdeling veel beter
leren kennen. Nu ben ik toe aan iets anders en ik zou graag politiek en pers doen. Tijdens de
vorige bestuursperiode heb ik wat kunnen proeven van de functie. Zo heb ik het contact
onderhouden met D66 Den Bosch en ben ik met Marlies naar regio de Kempen gegaan om
daar tijdens een AAV te vertellen over onze afdeling. Dit vond ik allebei super leuk om te
doen. Het contact onderhouden met D66 vind ik belangrijk, vooral om de relatie goed te
houden en ze makkelijker te kunnen benaderen als wij als JD vinden dat iets anders/beter
moet. Daarnaast wil ik voortzetten waar Michiel mee is begonnen met het politieke team.
Mijn doel is om nog meer leden naar het politieke team trekken en Michiels idee voor de
ludieke actie uitvoeren. Om de hoeveelheid aan taken wat te spreiden ben ik van plan om
iemand anders het politieke team te laten voorzitten, bij voorkeur iemand die al actief is
binnen het team. Het lijkt mij ook tof om persstukken te schrijven die aanhaken aan wat er
op dat moment speelt in de politiek en die aansluiten op het politieke programma van de JD
en JD Brabant. Het komende half jaar wordt waarschijnlijk ook wat rustiger voor mij met
school dus ik heb dan ook genoeg extra tijd voor de functie. Als ik verkozen word zal ik met
volle toewijding de functie politiek vervullen en uitvoeren.

BESTUURSLID INTERN – MARLIES VAN GERVEN
Naam: Marlies van Gerven
Woonplaats: ‘s-Hertogenbosch
Geboortedatum: 24-10-2002
Beoogde functie: Bestuurslid Intern
Beoogde termijn: half jaar
Studie/Beroep: Geneeskunde (aankomend semester beginnen)
Korte motivatie:
Ik ben Marlies van Gerven, woon in Den Bosch en begin volgend jaar met de studie
Geneeskunde op het Radboud. (Voorheen studeerde ik in Maastricht). Oja ik ben 19 jaar oud
en in mijn vrije tijd ben ik erg graag buiten (aan het sporten). Wekelijks doe ik hockey en
tennis, met lekker weer ga ik naar het strand (om te surfen) en met winters weer sta ik op de
piste of met een biertje in m’n hand in de kroeg (maar dat kan altijd).
Ik zit nu iets langer als een jaar bij de JD en ben momenteel Algemeen Bestuurslid. Ik heb
hiervoor gekozen omdat ik eerst rustig mee wilde kijken met het bestuur en dit een top
functie was om mijn eigen projecten op te zetten:).
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Ik mij wil kandideren voor bestuurslid intern. Ik denk dat ik een goed mensen enthousiast
kan maken en daardoor de connectie van leden met de vereniging kan promoveren. Verder
hoop ik leden enthousiast te maken om verder in de partij te kijken naar landelijke teams/
het regionaal politiek team:).

BESTUURSLID EXTERN - HUGO UITDEHAAG
Naam: Hugo Uitdehaag
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 03-03-2002
Beoogde functie: Bestuurslid Extern
Beoogde termijn: ½ Jaar
Studie/Beroep: BSc Econometrie en Operationele Research
Korte motivatie: Ik ben al een tijd lid van de JD Brabant. Nu is wat mij betreft de tijd gekomen
om me actiever in te gaan zetten voor de JD. Dat wil ik graag doen met een stap in het
bestuur. In het verleden was ik fanatiek debater via school en meer recent was ik actief in de
faculteitsraad van mijn universiteit, waar ik ook al de extern was van onze studentenfractie.
Ik ben heel extravert en maak gemakkelijk contact met anderen. Ik denk dat ik daarom een
aanwinst kan zijn voor de JD. Ik kies nu voor een half jaar om de benodigde kennis en
ervaring op te doen, waarvan ik het gevoel heb dat ik die nu nog mis, om eventueel in het
tweede halfjaar voor de voorzittersrol te kunnen gaan.
Ik ga ervoor komend jaar een bijdrage te leveren aan het op de kaart zetten van JD Brabant.
Bijvoorbeeld door actief te helpen met het zomeroffensief, samenwerkingen op te zetten
met andere politieke jongerenorganisaties en natuurlijk door aan iedereen die het maar
horen wil te gaan vertellen hoe fantastisch de JD is!

KASCO - SAM POLLÉ
Naam: Sam Pollé
Woonplaats: Tilburg
Geboortedatum: 10/08/2022
Beoogde functie: Kascommissie
Beoogde termijn: 1 jaar
Studie/Beroep: Lerarenopleiding Geschiedenis voltijd
Korte motivatie: Er was een behoefte aan een KasCo lid de dag voor de AAV en ik zie
mijzelf als iemand met de energie en tijd om deze taak op me te nemen.
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KASCO - YARA LINSSEN
Naam: Yara Linssen
Woonplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 19-07-2003
Beoogde functie: KasCo
Beoogde termijn: de rest van 2022
Studie/Beroep: Ik studeer psychologie en bedrijfseconomie
Korte motivatie: Het lijkt me leuk om iets van een functie binnen de JD op me te nemen om
een wat actievere rol te spelen. Voor een bestuursfunctie heb ik niet genoeg tijd maar de
KasCo zijn lijkt me een goed compromis. En Michiel zei dat er nog iemand gezocht werd.
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