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Voorwoord 

Beste leden van de Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen, 
 
De afgelopen week heeft Kyra Steeghs het bestuur versterkt door als ad-interim het 
penningmeesterschap op zich te nemen. We zijn haar dankbaar voor haar inzet! De vacature 
voor deze functie staat inmiddels open en op 21 februari 2022 zullen we officieel een 
penningmeester verkiezen. Hierom organiseren we op deze avond een korte verkiezingsAAV. 
We zullen om 19:15 starten en om 19:45 verwachten we de vergadering af te ronden. 
Aansluitend zal de maandagavondactiviteit plaatsvinden.  
 
In verband met de coronamaatregelen en de inrichting van de ruimte vragen we je jezelf aan te 
melden. Het aanmeldformulier kan je in de agenda op de website vinden, en in de uitnodiging 
die via e-mail en de Mededelingenapp is verzonden. 
 
Wil je je graag kandideren voor de functie van Penningmeester? Vul dan het kandidaatstellings- 
of sollicitatieformulier in dat op de website is te vinden. Het formulier kan je indienen via 
secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl.  
 
Deze AAV bevat geen politiek blok en er kunnen dan ook geen moties worden ingediend. 

Uitzonderingen hierop zijn de Actuele Politieke Moties, Actuele Organisatorische Moties en 

Moties van Orde. Deze kunnen ook nog tijdens de AAV worden ingediend bij de Technisch 

Voorzitter, zowel schriftelijk als mondeling. 

 

De notulen van de vorige AAV staan op de website onder het kopje Documenten. Bestuursvragen 

kunnen tot de deadline van 20 februari 2022 om 18:45 uur worden ingediend via 

secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl, of 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 21 februari 2022! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Romy Heijse 

Secretaris  

mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
mailto:secretaris.arnhemnijmegen@jongedemocraten.nl
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Tijdsschema 
 
19:00-19:15 | Inloop 
 
19:15-19:20 | Opening AAV 
19:20-19:25 |  Korte Bestuursverantwoording & bestuursvragen 
19:25-19:35 | Verkiezingsblok: Penningmeester 
19:35-19:45 | Korte pauze (telling stemmen) 
19:45-19:50 | Verkiezingsuitslag 
19:50-19:55 | Sluiting AAV 
 
Vanaf 20:00 | Activiteit over grensoverschrijdend gedrag 
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Opening 
 
Opening door de Afdelingsvoorzitter 
 
Benoeming Technisch Voorzitter 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
 
Vaststellen notulen AAV 10-01-2022 
 
Vaststellen agenda AAV 21-02-2022 
 
Eventuele mededelingen m.b.t. de AAV: 
 
Mededeling 1: Kyra Steeghs is ingesteld als ad-interim penningmeester.  
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Bestuursverantwoording 
Korte mondelinge toelichting door Melissa Ruinard. 
 

Voorzitter – Melissa Ruinard 
Iets meer dan een maand geleden, op 10 januari 2022, is bestuur Ruinard I ingehamerd. 
Sommigen hadden al een half jaartje bestuurservaring, anderen waren er helemaal nieuw mee. 
Een perfecte combinatie naar mijn mening. Ons bestuur begon al direct met een moeilijke 
kwestie: we hadden geen penningmeester. Gelukkig sprong Kyra erg snel in en hebben we haar 
op onze eerste BV kunnen instellen als ad interim penningmeester van de afdeling. Wij zijn heel 
erg blij met haar hulp! Vanaf de AAV in januari zijn we direct goed van start gegaan. Uiteraard 
blijven we standaard onze maandagavond activiteiten organiseren, en die mogen nu gelukkig 
weer fysiek. Sam is hier natuurlijk erg blij mee en hij is de komende maanden al helemaal aan het 
volplannen met hele leuke en interessante activiteiten. Chune kan voor deze activiteiten mooie 
promotie maken en ze brengt veel creatieve ideeën met zich mee. Ook zijn we druk bezig met de 
campagne voor de aankomende verkiezingen. Chune, Rutger en ik werken er hard aan om op dit 
vlak echt wat te bereiken. Verder is Rutger al direct hard aan de slag gegaan met de Politieke 
Commissie en weet hij goed hoe hij mensen kan motiveren. Guus gaat aan de slag met het 
kaderdag, een masterclass-reeks en een symposium. Met al deze leuke activiteiten op de 
planning kijken wij enorm uit naar het komende half jaar! 
 

Bestuursvragen 
Geen schriftelijke vragen gesteld. 
 
 

Verkiezingsblok 
 

Kyra Steeghs | kandidaat Penningmeester 
 

Voornaam Kyra 

Tussenvoegsel  

Achternaam Steeghs 

Opleiding/baan Msc Nutrition and Health & Biotechnology 

Beoogde functie Penningmeester 

Beoogde periode ½ jaar 

Lid van de JD sinds 21 augustus 2021 
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(Eerdere) functies binnen de JD 

N.v.t. 

    

(Eerdere) functies buiten de JD 

* Penningmeester W.D.D. Gaia 
* Penningmeester kampcommissie studievereniging 

    

Lid van politieke organisaties 

N.v.t. 

    

Lid van maatschappelijke organisaties 

K.S.V. Franciscus 

    

Motivatie 

In de afgelopen maand heb ik kennis mogen maken met het 
penningmeesterschap en de rest van het bestuur in Arnhem/Nijmegen. 
Hoewel ik in eerste instantie begon met de intentie om alleen even uit te 
helpen, lijkt het me nu tof om me hier nog wat meer voor in te zetten. Ik ben 
momenteel dus al ad interim penningmeester, en na de overdracht besefte ik 
me dat ik best een leuke functie vind om uit te oefenen (en dat deze afdeling 
een stuk actiever is dan die in Wageningen), dus waarom dan niet voor het 
complete halve jaar in plaats van maar een gedeelte daarvan? Ik ben 
gedreven, creatief, oprecht en toevallig ook redelijk goed met cijfertjes, en ik 
denk dat dit kwaliteiten zijn die goed passen binnen een bestuur en bij een 
penningmeester op zichzelf. Ik heb in ieder geval zin om nog iets meer te 
leren van de JD, en om ook zelf mijn steentje bij te dragen :) 

*Het instemmen van Kyra als penningmeester betekent tevens het verlenen van dispensatie 
voor het uitoefenen van een afdelingsbestuursfunctie in een andere afdeling dan waar het 
lidmaatschap loopt (zie art. 42.3 HR). 
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Pauze 
 

 
 

Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal 
uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Kyra Steeghs Penningmeester     Ja/nee 

 

Sluiting 
Rondvraag 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen, vacatures & Aankomende activiteiten 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 


