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Voorwoord 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 
 
Op maandag 12 september 2022 is het alweer tijd voor de volgende Algemene 
Afdelingsvergadering (AAV). De AAV zal worden gehouden in Café ’t Haantje (Daalseweg 19, 
6521 GE Nijmegen). De inloop is vanaf 19:45 en we starten om 20:00. 
 
Tijdens deze AAV zullen we een bestuurslid Profilering en een bestuurslid Scholing verkiezen. 
Ook verkiezen we een nieuwe Kascontrolecommissie. Na het verkiezingsblok wordt het oude 
bestuur uitgehamerd, het nieuwe bestuur ingehamerd en zal het nieuwe bestuur het 
beleidsplan presenteren. 
 

De notulen van de vorige AAV zijn inmiddels gepubliceerd. Schriftelijke bestuursvragen 

kunnen tot de deadline van 11 september 2022 om 19:30 worden ingediend via 

secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of kunnen mondeling worden gesteld 

tijdens de AAV. Check vóór het indienen van vragen of deze al beantwoord zijn in de 

schriftelijke bestuursverantwoording verderop in deze agenda. 

 

We hopen jullie allemaal te zien op maandagavond 12 september 2022! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Romy Heijse 

Secretaris 

 

Julia van Herpen 

Aankomend secretaris  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl


Tijdsschema 
 
19:45-20:00 | Inloop 
 
20:00-20:05 | Opening AAV 
20:05-20:20 |  Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
20:20-20:40 | Verkiezingsblok 
20:40-20:55 | Pauze  
20:55-21:00 | Uitslag verkiezingen 
21:00-21:05 | Uithameren oud bestuur en inhameren nieuw bestuur 
21:05-21:25 | Presentatie beleidsplan bestuur Jansen 
21:25-21:30 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 21:30 | Borrel 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 20-06-2022 
 
Vaststellen agenda AAV 12-09-2022 
 
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV: 
N.v.t.  



Bestuursverantwoording 
Korte mondelinge toelichting door Melissa Ruinard. 
 

Voorzitter – Melissa Ruinard 
Bestuursverantwoording volgt zo spoedig mogelijk. 
 

Bestuursvragen 
Geen schriftelijke vragen gesteld. 
 

 

Verkiezingsblok 
 

X | Bestuurslid Profilering 
 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD  

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    



Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 
 

Toelichting door de SoCo. 

Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de 
notulen. 
 

 
X | Bestuurslid Scholing 
 

Voornaam  

Tussenvoegsel  

Achternaam  

Opleiding/baan  

Beoogde functie  

Beoogde periode  

Lid van de JD sinds  

    

(Eerdere) functies binnen de JD  

    

(Eerdere) functies buiten de JD  

    

Lid van politieke organisaties 

 

    



Lid van maatschappelijke organisaties  

    

Motivatie  

 
 

Toelichting door de SoCo. 

Het advies van de SoCo wordt mondeling voorgelezen en is achteraf terug te vinden in de 
notulen. 
 

 
Nina Jansman | Lid Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Nina 

Tussenvoegsel  

Achternaam Jansman 

Opleiding/baan Premaster student Bestuurskunde (UT) + Studentcoach 

Beoogde functie Lid kascontrolecommissie 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 23 februari 2021 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Samen met Davy en Erwin activiteit georganiseerd voor regio Salland 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Studentcoach in dienst van hogeschool Saxion 

    

Lid van politieke organisaties 

JD  
D66 (Deventer) 

    



Lid van maatschappelijke organisaties 

Nee 

    

Motivatie 
Ik heb het het aankomende studiejaar erg druk met mijn premaster Bestuurskunde aan de universiteit 
Twente en functie als studentcoach in dienst van hogeschool Saxion. Toch zou ik graag wat actiever 
willen worden bij de JD. Deze functie is niet extreem tijdrovend en leek me daarom de perfecte 
gelegenheid om dit te combineren.  
 
Ik ben tijdens mijn opleiding regelmatig in contact gekomen met financiële stukken en heb o.a. het vak 
Financieel management voor non profit organisaties afgesloten met een 9. Van een balans of 
resultatenrekening schrik ik dus niet. Deze functie lijkt me een mooie kans om die theorie eens in 
praktijk te zien en brengen.  
 
Ik heb van nature een kritische houding, maar zorg er tegelijkertijd voor dat dit niet ten koste gaat van 
de sfeer (tenzij dit nodig blijkt..). Ik ben analytisch en nauwkeurig, ik hou niet van half werk. Dit lijken mij 
passende eigenschappen voor een lid van de kascontrolecommissie.  
 
Hopelijk krijg ik tijdens de AAV op 12 september het vertrouwen om hier het aankomende jaar mee aan 
de slag te gaan! 

 

 

Joris Lemette | Lid Kascontrolecommissie 
 

Voornaam Joris 

Tussenvoegsel  

Achternaam Lemette 

Opleiding/baan HBO Civiele techniek afgerond, momenteel TBK 

Beoogde functie Lid KasCo 

Beoogde periode 1 jaar 

Lid van de JD sinds 30 september 2021 

    

(Eerdere) functies binnen de JD 

Geen 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

Campagneteam/Fractiemedewerker D66 Kampen  
  
  

    

Lid van politieke organisaties 

D66 / JD  



  
  

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

Geen 

    

Motivatie 

Ik vernam een tekort aan kandidaten voor de kascontrolecommissie. Voor een 
volledige bestuursfunctie heb ik het waarschijnlijk te druk dit jaar, maar ik 
ondersteun de afdeling graag in deze rol. Ik denk dat de functie goed aansluit 
op mijn huidige opleiding technische bedrijfskunde.   

 
 
 
 

 

Pauze 
 

 
 

Uitslag verkiezingen 
 
In de pauze zijn stemmen geteld. 
 

Uithameren oud bestuur en inhameren 
nieuw bestuur 
Bestuur Ruinard wordt uitgehamerd. Bestuur Jansen wordt ingehamerd. 
 

Presentatie beleidsplan bestuur Jansen 
Het nieuwe bestuur presenteert haar beleidsplan. 
 

Sluiting 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 



 
Mededelingen, vacatures & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 


