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Voorwoord
Beste JD’ers,

Het is nog niet zo lang geleden dat we elkaar voor het laatst zagen, maar het is alweer tijd voor de

politieke AAV. Op deze Algemene Afdelingsvergadering behandelen wij politieke moties voor het

wintercongres. Ook staan er enkele AR-wijzigingen op de planning. Daarnaast staan er nog

vacatures open voor penningmeester, bestuurslid profilering, bestuurslid intern en bestuurslid

organisatie en voor de sollicitatiecommissie.

Naast moties en verkiezingen nemen we deze AAV ook afscheid van Rutger Jansen en Kyra

Steeghs als voorzitter en penningmeester en daarmee ook van bestuur Jansen I. Vervolgens zullen

wij bestuur Jansen I inhameren en enkele aanvullingen op het beleidsplan bespreken.

Als kers op de taart hebben we ook nog een mistery guest die een toespraak komt geven!

De AAV zal plaatsvinden op dinsdag 10 januari 2023 om 20.00 uur bij Restaurant de 4 Heeren
(Sint Annastraat 259, 6525 GR Nijmegen). De inloop zal zijn om 19.45 uur. De notulen van de

vorige AAV zijn te vinden op de website.

Met vrijzinnige groet,

Julia van Herpen

Secretaris
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Agenda
19:45 - 20:00 | Inloop

20:00 - 20:05 | Opening AAV

20:05 - 20:20 | Bestuursverantwoording & bestuursvragen

20:20 - 20:40 | Verkiezingsblok

20:40 - 20:45 | JD’er van het jaar

20:45 - 20:55 | Speech

20:55 - 21:05 | Pauze
21:05 - 21:40 | Politiek blok

21:40 - 21:45 | Verkiezingsuitslag

21:45 - 22:15 | Bestuurswissel en beleidsplan

22:15 - 22:20 | Sluiting AAV

Vanaf 22:20 | Borrel
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Opening
Opening door de Afdelingsvoorzitter

Benoeming Technisch Voorzitter

Installatie Stem- en Notulencommissie

Vaststellen notulen AAV 13-12-2022

Vaststellen agenda AAV 10-01-2023

Mededelingen m.b.t. de AAV
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Bestuursverantwoording

Rutger Jansen - Voorzitter
Korte mondelinge toelichting door Rutger Jansen.

Verkiezingsblok
Rutger Jansen | Kandidaat sollicitatiecommissie

Voornaam Rutger

Tussenvoegsel

Achternaam Jansen

Opleiding/baan Politicologie

Beoogde functie De SoCo-lademelk

Beoogde periode 1 jaar

Lid van de JD sinds 13 maart 2020

   

(Eerdere) functies binnen de JD

Voorzitter promocommissie, bestuurslid politiek en voorzitter

   

(Eerdere) functies buiten de JD

Fractiemedewerker D66 Arnhem

  
Lid van politieke organisaties
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D66

  
Lid van maatschappelijke organisaties

N.v.t.

Motivatie

De afgelopen periode was een hele toffe periode als voorziIer. De JD is een

leuke organisatie waarbinnen je je goed kunt ontwikkelen. Het lijkt mij een eer

om onderdeel uit te maken van het selec;eproces voor nieuwe bestuursleden.

Kyra Steeghs | Kandidaat sollicitatiecommissie

Voornaam Kyra

Tussenvoegsel

Achternaam Steeghs

Opleiding/baan Master biotechnologie

Beoogde functie Lid Sollicitatiecommissie

Beoogde periode 1 jaar

Lid van de JD sinds 22 augustus 2021

   

(Eerdere) functies binnen de JD

Afdelingspenningmeester

   

(Eerdere) functies buiten de JD

Commissies bij studentenvereniging

   

Lid van politieke organisaties

N.v.t.
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Lid van maatschappelijke organisaties

N.v.t.

Motivatie

Ik wil me na mijn bestuur nog wel een beetje blijven inzetten voor de vereniging.

Na een jaar bestuur heb ik een goed beeld gekregen van wat de juiste

verwachtingen, en wat mogelijke valkuilen zijn. Ik denk dat ik hierdoor goed kan

beoordelen wat aankomende bestuursleden in huis hebben en waar ze op

moeten letten voordat ze aan hun bestuursjaar beginnen. Daarom zou ik graag

lid worden van de SoCo :)

Alexander van den Berg | Kandidaat
sollicitatiecommissie

Voornaam Alexander
Tussenvoegsel van den
Achternaam Berg
Opleiding/baan Geschiedenis. Baan: adviseur bij gemeente Overbetuwe
Beoogde functie Lid Sollicitatiecommissie
Beoogde periode 1 jaar
Lid van de JD sinds 22 oktober 2016
   
(Eerdere) functies binnen de JD

Landelijk OrCo, Voorzitter A-N, Secretaris A-N, Portefeuillehouder WG

Buitenlandse Zaken, Lid Politieke Commissie/Themateam, VZ

Arnhemcommissie, Lid Congresteam 2020, Secretaris Themaweekendteam,

CVZ/SNC congres

   
(Eerdere) functies buiten de JD

Secretaris bij D66 Arnhem
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Lid van politieke organisaties

D66

  

Lid van maatschappelijke organisaties

N.v.t.

Motivatie

Lieve leden,

Ik ben nu 1 jaar SoCo-lid en heb met veel plezier gesprekken gevoerd met

kandidaten afgelopen jaar. Manon & Bas stoppen ermee, ik zou me graag nog

een jaar in willen zetten als SoCo-lid om zo de continuïteit te borgen. Ik hoop

mij ook in 2023 in te mogen zetten met dezelfde eerlijke, kritische houding in

gesprekken. Hopelijk hebben we in juni weer een grote lichting aan

bestuurskandidaten!

Groet,

Alexander

Thijmen van Hoorn | Kandidaat sollicitatiecommissie

Voornaam Thijmegen

Tussenvoegsel van

Achternaam Hoorn

Opleiding/baan Advocaat

Beoogde functie Lid Sollicitatiecommissie

Beoogde periode 1 jaar

Lid van de JD
sinds 1 september 2017
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(Eerdere) functies binnen de JD

Bestuurslid Politiek en Pers (2020-2021), voorzitter congresteam

(2019-2020), heleboel teams en commissies (2017-heden, waaronder lid

SoCo gedurende een halfjaar)
   

(Eerdere) functies buiten de JD

Advocaat IT en Privacy bij Dirkzwager (2022-heden), vertrouwenspersoon bij
studievereniging Rota Carolina (2021-2022), secretaris bij Rota Carolina
(2019-2020)

  
Lid van politieke organisaties

D66, Jonge Democraten

  
Lid van maatschappelijke organisaties

Wereld Natuur Fonds

Motivatie

Lieve AAV,
Ik vind de Jonge Democraten zo ongeveer de leukste club die er is. En
Arnhem-Nijmegen natuurlijk zo ongeveer de leukste afdeling. Na vele jaren
actief lidmaatschap ben ik ondertussen wat meer afwezig, maar ik draag de
vereniging nog steeds een heel warm hart toe en wil graag iets bijdragen aan
de vereniging. Ik ben ervan overtuigd dat ik mijn ervaring van binnen en
buiten de JD kan gebruiken om toekomstige bestuurders te helpen om hun
ideale plek te vinden, zodat zij net zo'n fijne tijd zullen hebben als dat ik en
vele anderen hebben gehad.

JD’er van het jaar
JD’er van het jaar wordt bekend gemaakt.
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Speech
Speech van een mystery guest.

Pauze

Politiek blok
Wijzigingen afdelingsreglement
AMAR01 Een warme overdracht

Onderwerp Overdrachtsperiode afdelingsbestuur

Indieners Julia van Herpen, Rutger Jansen, Kyra Steeghs, Fay Jansen, Bart

Hiddema, Alexander van den Berg

Woordvoerder Julia van Herpen

Betreft Hoofdstuk 3: Afdelingsbestuur - Artikel 9

Voeg toe Artikel 9 - Overdrachtsperiode

1. Na de bestuursverkiezingen op een AAV gaat een overdrachtsperiode

in die maximaal vier maanden duurt.

2. Tijdens de AAV van de bestuursverkiezingen verkondigt het oude

bestuur tot wanneer de overdrachtsperiode duurt.

3. In de overdrachtsperiode is het oude bestuur nog verantwoordelijk.

4. In de overdrachtsperiode heeft het oude bestuur een
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AMAR01 Een warme overdracht

inspanningsverplichting om het nieuwe bestuur wegwijs te maken.

5. Het nieuwe bestuur is na de overdrachtsperiode verantwoordelijk.

6. In afwijking van het derde en vijfde lid wordt, op het moment dat de

verkiezing van een bestuurslid samenvalt met de bestuurswissel, de

verantwoordelijkheid onmiddellijk overgedragen aan het nieuwe

bestuurslid.

Toelichting: Ons AR zei nog niets over overdrachtsperiodes. In de praktijk vonden

deze gewoon plaats als gentlemen’s agreement. In de zomer was dit altijd

logisch, namelijk tussen de juni-AAV met verkiezingen en de

september-AAV met de overdracht. In de praktijk zien we echter ook

steeds meer halfjaarlijkse wissels. Om die reden is het nog wenselijker de

overdracht in ons AR te borgen en zo de verantwoordelijkheden goed op

papier te zetten.

AMAR02 Ad(-interim) voor de sfeer

Onderwerp Ad-interim bestuursleden

Indieners Julia van Herpen, Rutger Jansen, Kyra Steeghs, Fay Jansen, Bart
Hiddema, Alexander van den Berg

Woordvoerder Julia van Herpen

Betreft Hoofdstuk 3: Afdelingsbestuur - Artikel 7 lid 5

Schrap 5. Voorafgaand aan het bestuursbesluit tot aanstelling van een
ad-interim-bestuurder vindt er een oriëntatiegesprek plaats tussen de
ad-interim-kandidaat, een lid van het Afdelingsbestuur en idealiter een
lid van de sollicitatiecommissie.

Vervang door 5. Als een positie binnen het Afdelingsbestuur vacant is, wijst het
Afdelingsbestuur desgewenst een interim-bestuurslid aan, die de
dagelijkse gang van zaken afhandelt, totdat de eerstvolgende
Algemene Afdelingsvergadering door verkiezing in opvolging voorziet.
Interim-bestuursleden hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheden
en kunnen geen doorslaggevende stem hebben in het nemen van
bestuursbesluiten.
6. De aanstelling van een ad-interim-bestuurder wordt in de
eerstvolgende nieuwsbrief gepubliceerd door het afdelingsbestuur.
7. Idealiter vindt er voor het bestuursbesluit tot aanstelling van een
ad-interim-bestuurder een oriëntatiegesprek plaats tussen de
ad-interim-kandidaat en een lid van de sollicitatiecommissie.t
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Toelichting: Met kleiner wordende besturen is het soms noodzakelijk dat een ad
interim-bestuurslid benoemd wordt bij het vacant blijven van een positie.
Daarom doen we een voorstel om het AR op dit punt wat aan te scherpen.
Lid 5 is rechtstreeks uit het HR gekopieerd. Lid 7 (voorheen lid 5) hebben
we logischer geformuleerd.

AMAR03 Juiste artikel AR

Onderwerp Verkiezing van Afdelingsbestuurders

Indieners Julia van Herpen, Rutger Jansen, Kyra Steeghs, Fay Jansen, Bart
Hiddema, Alexander van den Berg

Woordvoerder Julia van Herpen

Betreft Hoofdstuk 3: Afdelingsbestuur - Artikel 7 lid 3

Schrap Voor specifieke regels omtrent de verkiezing van Afdelingsbestuurders,
zie Artikel 42 (HR).

Vervang door Voor specifieke regels omtrent de verkiezing van Afdelingsbestuurders,
zie Artikel 44 (HR).

Toelichting: Een technische wijziging voor de juiste referentie naar het HR.
Technische wijzigingen hoeven in principe niet over gestemd te worden.

Amendementen
AMRES01 Een Eerste Kamer die ook echt iets toevoegt

Onderwerp Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Indieners Thijmen van Hoorn, Thomas Vissers, Bas Smit

Woordvoerder Thijmen van Hoorn

Schrap Resolutie D&OB par. 2.2.3: De Jonge Democraten ... meer democratische

legitimatie.

Voeg toe De Jonge Democraten pleiten voor behoud van de Eerste Kamer. De Eerste

Kamer vervult in ons een systeem van checks and balances een belangrijke

12



Agenda AAV 10 januari 2023 der Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

rol. Zo kijkt de Eerste Kamer niet alleen naar de grondwettelijkheid van

wetten, maar ook naar de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Op die

manier heeft de Eerste Kamer naast de Tweede Kamer, waar soms te veel

aandacht is voor de politieke waan van de dag, een belangrijke

heroverwegende functie als chambre de réflexion. De Jonge Democraten

zien echter te vaak dat de Eerste Kamer optreedt als een tweede Tweede

Kamer, met vergelijkbare personen in de bankjes en met vergelijkbare

standpunten. Met als grootste verschil dat de Eerste Kamer nog minder

divers is dan de Tweede. De Jonge Democraten zijn daarom voorstander van

een grootschalige wijziging in de samenstelling van de Eerste Kamer. De

Jonge Democraten zijn van mening dat de leden van de Eerste Kamer niet

langer verkozen moeten worden via een indirecte verkiezing door de leden

van Provinciale Staten, maar dat zij verkozen dienen te worden via een

districtenstelsel waarin alle geografische delen van Nederland een gelijk

aantal leden verkiest. Het vervangen van het indirecte kiesstelsel geeft de

Eerste Kamer meer democratische legitimatie, en verkiezing via een

districtenstelsel geeft de landelijke politiek een nieuwe vorm van democratie

en representatie.

Toelichting We zien dat de Eerste Kamer te vaak een politieke rol aanneemt, en dat ze de

hoedanigheid van de Provinciale Statenverkiezingen verziekt. Tijd voor een

écht redelijk radicaal idee voor democratische vernieuwing. Is dit niet een

idee dat compleet uit de lucht is gegrepen? Nee hoor! Lees het Appèl uit

1966 er nog maar eens op na.

Het is een bewuste keuze om de districten niet op voorhand te specificeren,

maar gedacht kan worden aan 13 districten (provincies+BES-eilanden en

Nederlanders in het buitenland), 20 districten (de kieskringen) of 26

districten (de veiligheidsregio's+BES-eilanden en Nederlanders in het

buitenland). Vervolgens worden dan 2 à 3 senatoren verkozen per district.

AMRES02 Met 150 man winnen we de oorlog niet

Onderwerp Vergroten hoeveelheid parlementariërs

Indieners Thijmen van Hoorn, Bas Smit

Woordvoerder Thijmen van Hoorn
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Schrap Resolutie D&OB par. 2.2.1: Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat

uitbreiding van het aantal leden van de Tweede Kamer tot 200 gewenst is.

Voeg toe Daarnaast vinden de Jonge Democraten dat uitbreiding van het aantal leden

van de Tweede Kamer tot 250 gewenst is.

Toelichting We zien in Nederland dan ook dat zeker kleine fracties een enorme werkdruk

hebben. De JD is al voorstander van meer ambtelijke ondersteuning voor

Kamerleden, maar het kan nog beter. Meer zetels zorgt ervoor dat

Kamerleden zich meer kunnen toespitsen op 1 onderwerp en daar echt een

expert op kunnen worden. Zo kunnen ze zich ook beter focussen op het

controleren van de regering en het indienen van initiatiefwetten (dit is

bijvoorbeeld in 2018 maar 13 keer gebeurd). Is 250 niet superveel? Nee hoor.

Nederland is met 150 Kamerleden een sterke uitschieter naar beneden. Zie

bijvoorbeeld de grafiek op deze link: shorturl.at/aqFKV

Een Nederlands Kamerlid vertegenwoordigt 118.000 inwoners. Ter

vergelijking: een Brits kamerlid vertegenwoordigt er 104.000, een Griekse

34.600 en een Estische slechts 13.100. Met 200 leden in onze TK wordt de

verhouding beter (één Kamerlid per 88.500 inwoners), maar met 250 komen

we bij een mooie verhouding van één Kamerlid per 68.000 inwoners.

Verkiezingsuitslag

Naam Functie Totaal
uitgebrachte
geldige stemmen

Voor Tegen Blanco Verkozen?

Rutger Jansen Lid SoCo Ja/nee
Kyra Steeghs Lic SoCo Ja/nee
Alexander van den Berg Lid SoCo Ja/nee
Thijmen van Hoorn Lid SoCo Ja/nee

14

http://shorturl.at/aqFKV


Agenda AAV 10 januari 2023 der Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen

Bestuurswissel
Bestuur Jansen I wordt uitgehamerd en bestuur Jansen I wordt ingehamerd.

Aanvulling beleidsplan
Bestuur Jansen I ligt enkele aanvullingen op het beleidsplan toe.
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Sluiting
W.v.t.t.k.

Rondvraag

Bedanken Stem- en Notulencommissie

Sluiting door Technisch Voorzitter

Mededelingen & Aankomende activiteiten

Sluiting door Afdelingsvoorzitter
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