


Bestuur

Nyna Visser - Voorzitter

Het is ongelofelijk hoe snel de tijd is gegaan. Twee jaar geleden
begon ik als voorzitter bij de Jonge Democraten Utrecht en nu is
het echt tijd om afscheid te nemen. Ook dit jaar ben ik ontzettend
tevreden over het bestuur. Ik hoef jullie vast niet te vertellen dat het
een lastig jaar was, want ook dit jaar hadden we weer last van
corona. Toch heeft ons bestuur zich daar doorheen geslagen en
hebben we veel leuke en interessante activiteiten kunnen
organiseren. Daarbij mogen we terugkijken op een geslaagde
campagne tijdens de verkiezingen en hebben we veel nieuwe
leden mogen verwelkomen. Dat was niet gelukt zonder het
enthousiasme en het doorzettingsvermogen van mijn
bestuursleden!

Ik kijk over het algemeen tevreden terug op mijn bestuursjaar. Ook dit jaar liep anders dan ik
verwachtte, maar ik ben blij dat ik ook dit jaar weer de leuke functie van voorzitter had. Ik
heb mij nog beter kunnen ontwikkelen. Intern ben ik veel bezig geweest met mijn eigen
bestuur en het verwelkomen en wegwijs maken van nieuwe leden. Hoewel de klassieke
‘bestuursdipjes’ voorbij kwamen, hebben we als bestuur een goed jaar gehad en kijk ik terug
op een goede samenwerking. We hebben veel ingezet op 1 op 1 contact met leden door het
gebrek aan fysiek contact en dat heeft wat mij betreft goed gewerkt! Extern mocht ik ook dit
jaar weer leuke mediaoptredens doen, met als hoogtepunt de XTC-actie.

Ik vond het best spannend om een tweede bestuursjaar aan te gaan, maar ik ben ontzettend
blij dat ik het gedaan heb. Ik had dit jaar een ontzettend leuk, gezellig en enthousiast bestuur
dat ervoor gezorgd heeft dat ik weer verder kon leren en dat ik een betere voorzitter ben
geworden. Gijs, Robin, Nina, Rebecca, Laith en Vera ik wil jullie bedanken voor het leuke
jaar, ik had het voor geen goud willen wensen! Ook wil ik onze bestuurstrainers Michael en
Koen, de RvA en alle andere mensen die ons op een manier hebben geholpen dit jaar
bedanken. De werkgroepen, commissies, teams en iedereen die op een manier actief waren
dit jaar bij de JDU horen daar natuurlijk ook bij! Hopelijk zien we elkaar weer vaak in de
Florin het komende jaar. Ik wens het nieuwe bestuur veel plezier en succes met hun
bestuursjaar!

Heel erg bedankt voor deze leuke en leerzame tijd en tot snel,

heel veel liefs,

Nyna Visser



Gijs Toussaint - Secretaris

Ik kijk met veel trots terug op dit bestuursjaar. We hebben als
bestuur de nodige tegenslagen moeten verwerken. De
voornaamste daarvan was natuurlijk de coronacrisis. Begin dit jaar
leek het er nog op dat we op een gegeven moment weer fysieke
activiteiten zouden kunnen organiseren, maar dat zat er helaas
niet zo in. Het was ook het jaar waarin ik tegelijkertijd mijn
bachelorscriptie heb afgemaakt. Ik heb ontzettend veel geleerd en
het enorm naar mijn zin gehad.

Een van mijn belangrijkste taken als secretaris was natuurlijk de
organisatie van de AAV’s. Die moesten door corona bijna allemaal
online plaatsvinden. Ik ben grotendeels tevreden over hoe de
online AAV’s zijn verlopen. Het bestuur, SNC en TV en leden

hebben allemaal goed kunnen schakelen naar het online proces. Bij de verkiezings-AAV
hebben wij de keuze gemaakt om deze hybride te organiseren. Met de coronaregels kon dat
weer en vooral voor de bestuurskandidaten was de fysieke aanwezigheid erg waardevol.
Deze vorm van AAV zorgde voor wat technische uitdagingen maar over het algemeen ben ik
ook daar tevreden over.

Ik mocht dit jaar aan de slag met een aantal nieuwe IT-systemen binnen de JD, dat is goed
bevallen. De nieuwe website was in het begin wennen maar gedurende jaar werd er daar
steeds meer mogelijk. Ik ben nog steeds bezig met het verder uitbreiden van onze pagina,
bijvoorbeeld met informatie over onze commissies, teams en de regiocommissie. Ook het
nieuwsbriefsysteem was nieuw, het gebruik daarvan is erg goed bevallen.

Naast mijn vaste taken heb ik dit jaar veel plezier gehad in andere activiteiten. Zo was ik
actief in het lokale campagneteam en de commissie gemeenteraadsverkiezingen. Ook
mocht ik helpen bij de organisatie van de Nacht van Europa, en dat heb ik met veel plezier
gedaan.

Voor de volgende secretaris liggen er nog veel mogelijkheden. Zo kan de website nog verder
uitgebreid worden en kunnen er stappen worden gemaakt in de organisatie van de G-suite.
Ik heb er enorm veel vertrouwen in dat Maartje alles uit haar jaar gaat halen. Ik wil Nyna,
Robin, Nina, Rebecca, Laith en Vera enorm bedanken voor een geweldig jaar, een heel veel
succes aan het komende bestuur!

Veel liefs en tot snel,

Gijs Toussaint



Robin Sangers - Penningmeester

In september 2020 trad ik aan als penningmeester bij de afdeling
Utrecht van de Jonge Democraten. Ik had toen niet verwacht dat
mijn bestuursjaar er uit zou gaan zien als uiteindelijk was gebleken.
De coronacrisis bleek nog lang niet achter de rug en er mag dus
wederom worden gesproken van een bewogen jaar. Ondanks dit
alles kijk ik terug op een geslaagde periode. Ik heb veel nieuwe
dingen geleerd, nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe mensen
ontmoet. Daar ben ik dankbaar voor.

Ik begon aan een jaar waarin ik het penningmeesterschap wilde
combineren met twee volledige studies. Dat was ambitieus, maar
ook een uitdaging die ik graag aan ging. Dat was hard werken en
vereiste inspanning, discipline en structuur, maar uiteindelijk is het

goed gelukt om dit te combineren.

De samenwerking met de KasCo heb ik als zeer aangenaam ervaren. Ze hebben mij scherp
gehouden en waar nodig advies verleend. Hiervoor wil ik ze graag bedanken. Ik wil ook mijn
voorganger graag bedanken voor de goede overdracht van de financiën en voor de prettige
communicatie. Daarnaast wil ik ook alle leden graag bedanken voor hun gezelligheid en
inzet, ondanks corona.

Naast leerzaam en ambitieus heb ik mijn bestuursjaar ook gewoon als erg leuk ervaren. Ik
wil Nyna, Gijs, Nina, Rebecca, Laith en Vera dan ook bedanken voor dit mooie jaar. De tijd is
snel voorbij gevlogen.

Voor mij is de tijd aangebroken om mijn functie als penningmeester van de afdeling Utrecht
neer te leggen. Ik zal mijn taken overdragen aan mijn opvolger. Ik wens deze persoon en het
hele nieuwe bestuur veel succes toe!

Het was een eer om jullie penningmeester geweest te zijn.

Met progressief liberale groet,
Robin Sangers



Rebecca de Jong - Organisatie & Internationaal

Ondanks een jaar vol onzekerheden heb ik als bestuurslid
organisatie mijn best gedaan om een zo’n leuk mogelijke sfeer te
creëren voor alle evenementen die we (helaas) online hebben
moeten houden. Ook de commissies hebben afgelopen jaar hun
uiterst best gedaan om een zo’n leuk mogelijk jaar neer te zetten!
De activiteitencommissie vond het voor dit jaar erg belangrijk om
ondanks de lockdown toch wanneer mogelijk te borrelen en dat
hebben zij met succes gedaan. De commissie heeft wanneer
mogelijk fysieke activiteiten neer kunnen zetten en ook in de zomer
zullen we nog kunnen genieten van de kleine fysieke activiteiten
van de commissie! Ook heeft de activiteitencommissie zijn doel
behaald betreft het aanstellen van een voorzitter. De
activiteitencommissie is van plan dit jaarlijks voort te zetten.

Afgelopen jaar is er ook een commissie opgezet voor het kerstbenefiet (de kerstco). Dit
evenement was online mogelijk om te organiseren. Ondanks deze ongebruikelijke
organisatie is het de kerstco gelukt om bijna 3000 euro in te zamelen voor Taaldoetmeer!
Dat is een prestatie waar de kerstco en ik erg trots op zijn!

De commissie voor de buitenlandreis is helaas niet gevormd in verband met de huidige
maatregelen. Het was in mijn bestuursjaar helaas niet mogelijk om een buitenlandreis en/of
twinning te organiseren, ook niet een reis binnen Nederland. Daarom is er ook geen
buitenlandreis commissie gevormd.

Bedankt voor een mooi jaar en tot ziens!



Laith - Promotie & Campagne

Na veel getwijfeld te hebben, heb ik er vorig jaar toch voor
gekozen om het bestuursavontuur bij de JD aan te gaan. Het leek
mij leuk om op die manier veel nieuwe mensen te leren kennen en
nieuwe ervaringen op te doen.

Net als iedereen had ik de hoop dat de lockdown gauw voorbij zou
zijn zodat we weer bij elkaar konden komen in de Florin. Dat viel
helaas behoorlijk tegen en uiteindelijk hebben we elkaar eigenlijk
het hele jaar alleen maar achter het scherm gezien. Desalniettemin
was het een leuk, geslaagd en zeer leerzaam jaar!

Ik ben het jaar begonnen met het JDuo-project, om de gehoopte
resultaten te halen van het project was het erg belangrijk om de

matching rondes met een openingsactiviteit te starten. Door de omstandigheden konden we
dat niet doen, daarom ben ik niet erg tevreden over de resultaten van dit project.

Een hoogtepunt  waren de Tweede Kamerverkiezingen, samen met het campagneteam
hebben we ervoor gekozen om een volledige online campagne te voeren. De resultaten van
de overwinning waren terug te zien in de toename van nieuwe leden en de vele volgers die
we op onze social mediakanalen hebben gekregen.

Op persoonlijk niveau heb ik veel van mijn gestelde doelen bereikt. Een daarvan was het
organiseren van een activiteit waarop ik Nederlanders in contact kon brengen met
vluchtelingen. In een zoom-sessie heb ik vlak voor de verkiezingen mijn verhaal als
vluchteling verteld en gingen deelnemers in gesprek met vluchtelingen. Na deze activiteit
kreeg ik veel positieve reacties, dus ik kijk er met tevredenheid op terug.

Daarnaast heb ik samen met landelijk een filmpje gemaakt over het belang van stemmen.
Dit filmpje werd veel bekeken en dat leverde ook veel positieve reacties op. Daar kijk ik ook
tevreden op terug.

Wat ik het meest jammer vind is dat het contact met nieuwe leden grotendeels alleen online
kon plaatsvinden, ik geloof dat ik veel nieuwe leden veel enthousiaster had kunnen maken
voor de JD als ik ze in het echt had kunnen ontmoeten.

Ik wil mijn medebestuursleden enorm bedanken voor hun steun en vooral ook voor de
gezelligheid; ik heb altijd genoten van mijn tijd met jullie. Ook van onze bestuurstrainers
Koen en Michael heb ik veel geleerd, dus bedankt. Verder wil ik Jelrik ook bedanken voor de
goede contacten.

Veel succes en plezier toegewenst aan het nieuwe bestuur!

Laith



Nina Saelmans - Pers & Politiek

Tegen het einde van september werd ik gekozen als ad interim

bestuurslid pers en politiek; ik kwam daar terecht in een ontzettend

leuk bestuur dat me goed geholpen heeft om mijn draai te vinden

binnen de vereniging. Ik heb me dit jaar dan ook hard ingezet om

het JD-geluid zo goed mogelijk hoorbaar te maken in de Utrechtse

samenleving. Met twee grote acties, een tegen de verbreding van

de snelweg in Amelisweerd en de ander voor de legalisering van

XTC in Nederland, kan ik met trots zeggen dat dat goed is gelukt.

De media-aandacht voor deze acties was groot en het is bijzonder

dat ze fysiek plaats hebben kunnen vinden in een jaar dat helaas

toch vooral online zijn doorgang heeft gekregen.

Binnen het Utrechts Politieke Kernteam (UPK) is dit jaar een nieuwe voorzitter aangesteld,

die dit jaar de vergaderingen heeft geleid. Het UPK is het afgelopen jaar hard bezig geweest

met het schrijven van moties, maar heeft ook een bijzonder grote bijdrage geleverd aan het

opzetten van de Amelisweerd-actie en de XTC-actie, die mede dankzij hen een succes zijn

geworden. Mijn dank aan hen is groot.

Daarnaast is het UPK, samen met de afzonderlijke werkgroepen, druk bezig geweest dit jaar

met het herschrijven van het Utrechtse Politieke Programma.

Al met al kijk ik terug op een bewogen jaar, een druk jaar, maar vooral ook op een heel

gezellig en leerzaam jaar. Ik wil Nyna, Rebecca, Laith, Gijs, Robin en Vera daar dan ook

heel erg voor bedanken.

Tot bij een volgende activiteit!



Vera Methorst - Werkgroepen

Toen ik verkozen werd op de eerste AAV die ik bij de JDU mocht
meemaken, wist ik nog niet goed wat ik van dit bestuursjaar moest
verwachten. Nu mag ik zeggen dat ik de afdeling goed heb leren
kennen en dat ik er samen met mijn bestuur een geslaagd jaar van
heb gemaakt.

Dankzij de mooie verkiezingsuitslag van D66 hebben we het
ledenaantal binnen de afdeling gigantisch zien stijgen. Dit is ook te
zien binnen de werkgroepen. Zo zijn alle werkgroepen afgelopen
jaar in ledenaantal gestegen en is de nieuwe werkgroep Diversiteit
goed van start gegaan. Daarnaast is er ook dit jaar een nieuwe
werkgroep gestart: werkgroep Europese Zaken.

Aan het begin van dit jaar zijn alle werkgroepvoorzitters officieel democratisch verkozen. In
het afdelingsreglement staat namelijk dat een voorzitter een maximale zittingstermijn heeft
van één jaar en dat er daarna (opnieuw) verkozen moet worden. In voorgaande jaren is dit
minder formeel aangepakt. Bij een aantal werkgroepen is hierdoor een nieuwe voorzitter
verkozen. Soms waren dit zelfs nieuwe leden die deze verantwoordelijkheid gelijk op zich
durfde te nemen. Ik heb deze manier van het verkiezen van de voorzitter erg positief
ervaren. Ik zou daarom ook aanraden dit elk jaar direct na de vakantie te doen om zo gelijk
het jaar te starten.

Het organiseren van evenementen in een online vorm heeft ervoor gezorgd dat er gekeken
moest worden naar een andere creatieve invulling van de werkgroepavonden. Tijdens het
tweede UPKO in april is er daarom een training online werkvormen gegeven. Daarnaast is er
tijdens de werkgroepvergadering veel gespard over verschillende invullingen die voor meer
interactie konden zorgen. Er is veel gebruik gemaakt van breakout rooms, casussen, polls
en er zijn meerdere interactieve spellen georganiseerd. Al met al is het daarmee goed gelukt
om de werkgroepavonden leuk en leerzaam te houden.

Een voordeel van de online werkvormen is dat er veel samenwerking is geweest met
landelijke werkgroepen en teams. Zo zijn er vier activiteiten samen met een landelijke
werkgroep georganiseerd en één activiteit samen met een landelijk team. Hierdoor is het
voor leden van lokale werkgroepen laagdrempeliger om kennis te maken met landelijke
werkgroepen. Ondanks dat de samenwerking wel goed ontvangen is, is het wel lastig om in
fysieke tijden deze samenwerking vast te houden. Daarom zou ik mijn opvolger adviseren
om deze samenwerking minder op te gaan zoeken of hier een hybride- of online evenement
voor te organiseren.

Al met al denk ik dat, ondanks alle beperkingen, ik samen met mijn bestuur en de
werkgroepen mooie avonden heb neergezet. Ik wens Kate volgend jaar een erg mooi jaar
toe met hopelijk weer fysieke activiteiten. En dan hoop ik jullie allemaal ook weer fysiek te
kunnen ontmoeten.

Tot volgend jaar!



Corona

Uiteraard hadden we gehoopt dit jaar meer fysieke activiteiten te kunnen organiseren, dat
ging helaas niet. We hebben ons het hele jaar door aan de richtlijnen van het RIVM
gehouden. Wanneer er wat meer mogelijk was hebben we dat gedaan. Voorbeelden
daarvan zijn de nieuwe ledenavonden in september, de fietstocht met Susanne Schilderman
en de verkiezings-AAV. We kijken met trots terug op die activiteiten maar ook op alle online
activiteiten die onze werkgroepen, commissies en teams hebben neergezet.

De Jonge Democraten Utrecht

Lokale werkgroepen

Afgelopen jaar zijn alle werkgroepen in ledenaantal gestegen. Ondanks dat alle activiteiten
en vergaderingen online georganiseerd moesten worden, bleef de animo voor de
werkgroepen aanwezig. Daarnaast is er een nieuwe werkgroep opgericht: werkgroep
Europese Zaken. Voor werkgroep Internationaal was zoveel interesse dat dit ledenaantal wel
erg hard steeg. Veel van deze leden gaf aan Europa interessant te vinden. De keuze voor
deze werkgroep was daarom erg logisch. Met meerdere vergaderingen en een
gezelligheidsactiviteit is deze werkgroep meteen actief van start gegaan.

Aan het begin van het jaar is er een vragenlijst uitgezet naar de werkgroepleden om te
bepalen wat er bij de invulling van werkgroepavonden goed werkten en wat minder. Hieruit
kwam voornamelijk dat een goede spreker en een interactieve invulling goed werkt. Met
sprekers als Leonardus Visser, Jorien Wuite, Salima Belhaj, Steven van Weyenberg en
Henk Krol is het eerste punt goed behaald. Een interactieve avond op Zoom bleek nog een
uitdaging. Er is veel geëxperimenteerd met breakout rooms, stellingen/polls en online
applicaties zoals kahoot en Wooclap. Daarnaast is er tijdens het tweede UPKO een training
online werkvormen gegeven om dit nog meer te stimuleren.

Voorzitters werkgroepen

Aan het begin van dit jaar zijn alle werkgroepvoorzitters officieel democratisch verkozen.
Hiervoor werd dit niet zo formeel gedaan waardoor de drempel voor nieuwe leden, om aan
te geven voorzitter te willen worden, hoger lag. Daarnaast staat in het afdelingsreglement
dat een voorzitter een maximale zittingstermijn heeft van één jaar en dat er daarna
(opnieuw) verkozen moet worden.

Bestuurslid werkgroepen heeft in het begin van het jaar naar elke werkgroep een
datumprikker gestuurd om een eerste vergadering in te plannen om hier een voorzitter te
verkiezen. Bij een aantal werkgroepen is de voorzitter veranderd, mede doordat andere
werkgroepleden aangaven ook wel voorzitter te willen worden. Deze methode werd als
prettig ervaren. Daarnaast kon het bestuurslid werkgroepen zich op deze manier gelijk aan
iedereen voorstellen en de activiteit van de werkgroepleden peilen.



Om goed contact met de voorzitters te onderhouden zou er twee keer per jaar door
bestuurslid werkgroepen een-op-een contact met de voorzitter worden gezocht. Rondom de
organisatie van de werkgroepavonden werd er sowieso al goed contact gehouden met de
voorzitters. Daardoor werd het overbodig om tussendoor ook nog contact op te nemen.

UPKO

Dit jaar is er twee keer een UPKO georganiseerd. Helaas hebben deze overleggen beide
keren online plaatsgevonden, wat de interactie deed verminderen.

Tijdens het eerste UPKO is het kennismakingsspel helaas niet doorgegaan door technische
problemen. Wel zijn de afgelopen activiteiten besproken en de motivatie van de voorzitters
om activiteiten, met name in coronatijden, te organiseren. Hier is veel tijd geweest voor
persoonlijke inbreng. Er kwam vooral naar voren dat bij veel werkgroepen het leden respons
erg laag was. Op basis hiervan is er gebrainstormd om de leden weer meer betrokken te
houden. Hier zijn erg leuke ideeën uitgekomen die ook gelijk, met vaak positieve resultaten,
zijn toegepast. Daarnaast is er een plan gevormd om samen met de voorzitters een pubquiz
te organiseren. Deze is erg positief ervaren!

Tijdens het tweede UPKO heeft bestuurslid pers&politiek de voortgang van herschrijven van
het Lokaal Politiek Programma besproken. Daarnaast was er een korte terugblik naar vorig
UPKO en hoe de ledenbinding verbeterd is. Het bestuurslid werkgroepen heeft daarnaast
een training online werkvormen gegeven met praktische tips om een online activiteit
interactiever te maken.

Er is geen derde UPKO georganiseerd. Er werd gehoopt dat dit overleg fysiek
georganiseerd kon worden. Hierdoor is er te lang gewacht waardoor het wel erg laat in het
jaar was om nog een UPKO te organiseren. Ter vervanging van het UPKO is er wel
feedback gevraagd aan de werkgroepvoorzitters over afgelopen jaar. Hier is helaas erg
weinig respons op geweest.

Trainingen

Tijdens de eerste vergadering van de werkgroepen is het trainingsaanbod van de JD
besproken. Hier is aangegeven dat het mogelijk is voor een werkgroep om zelf een training
aan te vragen. Daarnaast is dit tijdens beide UPKO overleggen nogmaals ingebracht. Hier is
alleen geen gebruik van gemaakt. Achteraf was het misschien beter geweest om als
bestuurslid werkgroepen zelf een keer een training aan te vragen voor de werkgroepen,
zodat er een eerste ervaring met trainingen zou zijn. Dit zou het aanvragen van trainingen
aantrekkelijker kunnen maken.



Landelijke werkgroepen en teams

Een voordeel van de online avonden is dat het samen organiseren met landelijke
werkgroepen en teams makkelijker kon verlopen. Hier is gelijk gebruik van gemaakt. Zo zijn
er vier activiteiten samen met een landelijke werkgroep georganiseerd en één activiteit
samen met een landelijk team. Werkgroepleden hebben aangegeven dit een goede manier
te vinden om in contact te komen met landelijke werkgroepen. De samenwerking met de
landelijke werkgroepen verschilde per werkgroep. Zo is de hele avond via whatsapp overlegt
of is juist alles besproken door samen te vergaderen. Wanneer de activiteiten weer fysiek
georganiseerd kunnen worden, wordt het waarschijnlijk wel ingewikkelder om samen met
landelijke werkgroepen te organiseren. Er zou hierbij gekozen kunnen worden om hiervoor
dan toch een online of hybrideactiviteit te organiseren om de samenwerking erin te houden.

Samenwerking

D66
Bestuur Visser II kijkt terug op een goede samenwerking met D66. Het contact met het
Utrechtse bestuur was goed. We hebben tijdens elke AAV een update gegeven over de
JD(U). Het is aan te raden aan het nieuwe bestuur om dat te blijven doen. Het heeft elke
keer voor nieuwe contacten gezorgd en nieuwe ideeën voor de JD en D66. We hebben dit
jaar veel nieuwe leden gekregen. Ook bij D66 kwamen veel nieuwe jonge mensen. Met D66
Utrecht hebben we afgesproken dat jonge mensen doorgestuurd worden naar ons. Dat heeft
ervoor gezorgd dat een aantal nieuwe D66’ers ook de weg naar de JD vonden.  Ook het
contact met de raad was goed. We hebben bijvoorbeeld samen voorbereidingen gedaan
rondom de XTC-actie en er was weer een politieke fietstocht met een raadslid. Uiteraard
zorgde Corona ervoor dat we niet samen hebben kunnen borrelen of fysiek langs konden
gaan bij de raad. Verder hebben we niet bijzonder veel contact met de fractie van de
Provinciale Staten of het D66-bestuur van regio Midden gehad.

Andere JD-afdelingen
Afgelopen jaar kon er door Corona helaas nog niks fysieks georganiseerd worden met
andere JD-afdelingen. Wel hebben we het Randstaddebat georganiseerd (en gewonnen!).
Ook hebben we andere digitale activiteiten georganiseerd met de afdelingen. Het was
daardoor makkelijk om met afdelingen buiten de randstad samen te werken.

Andere PJO’s
De samenwerking met andere PJO’s was door corona minder intensief dan normaal. De
Nacht van Europa was bijvoorbeeld online en ook het Liberaal Treffen kon niet doorgaan.
Wel hebben we met de PFU een debat voor de verkiezingen georganiseerd en verliep het
op politiek gebied soepel. Zo organiseerden we bijvoorbeeld samen een actie voor
Amelisweerd met een aantal PJO’s.



Campagne en promotie

Campagne

We hebben ruim voor de verkiezingen een lokaal campagneteam opgericht. Om de
verkiezingen onder de aandacht te brengen en vooral jongeren te stimuleren om te gaan
stemmen. Om dat te bereiken en vanwege de corona maatregelen hebben we ervoor
gekozen om een volledig onlinecampagne te voeren.

Ons plan was om in eerste instantie geen campagne te voeren voor D66, maar voor de
Jonge Democraten en haar standpunten. Deze keuze is gemaakt omdat we ons wilden
inzetten op de werving van nieuwe leden en jongeren bewust wilden maken van hun keuze
in de politiek en hun invloed op de politiek.

Om de bovengenoemde doelen te bereiken hebben we de campagne in twee delen
verdeeld. In het begin focussen op een algemene campagne en later een campagne voeren
voor D66 met een JD-accent. Het doel van de algemene campagne was: focussen op het
belang van stemmen en daarmee proberen te benadrukken dat het stemrecht niet
vanzelfsprekend is. Om dat te bereiken zijn we in januari begonnen met berichten en story’s
delen over het belang van stemmen en hebben we veel feiten over het stemrecht gedeeld.

En vlak voor de verkiezingen zijn we begonnen met het tweede deel van ons campagneplan.
Campagne voeren voor D66, die gericht is op jongeren. Als bestuur vonden we het erg
belangrijk om niet alleen campagne te voeren voor D66 maar ook voor de JD. Hier hadden
we als doel, dagelijks iets op onze kanalen delen. Dat doel hebben we ook bereikt!

Na de verkiezingsuitslag zijn we flink gegroeid op social media en hebben we veel nieuwe
leden gekregen.

Promotie

In totaal hebben we drie keer een activiteit georganiseerd voor nieuwe leden en
geïnteresseerden in de JDU. Tijdens deze activiteiten hebben geprobeerd nieuwe leden te
stimuleren om actief te worden door de werkgroepen, commissies en teams te presenteren
aan de hand van een kahoot en spelletjes.

We hebben ook drie rondes georganiseerd van het JDuo-project, het doel van dit project
was de oudere leden stimuleren om nieuwe leden te helpen door oud aan nieuw te koppelen
op basis van interesses. Veel nieuw leden deden mee aan het project.



Pers & Politiek

Als bestuur Visser II was de eerste uitdaging dit jaar het vinden van een bestuurslid Pers en

Politiek. Eind september werd Nina zodoende gekozen als ad interim bestuurslid, om

vervolgens officieel verkozen te worden in december tijdens de AAV. We kunnen met veel

trots terugkijken op wat er dit jaar bereikt is: de perslijst is aanzienlijk uitgebreid en er is goed

contact onderhouden met de Utrechtse D66-fractie, door regelmatig aanwezig te zijn bij

fractievergaderingen en de fractieleden te betrekken bij de acties van de JDU.

Binnen het Utrechts Politieke Kernteam (UPK) is dit jaar een nieuwe voorzitter aangesteld,

die dit jaar de vergaderingen heeft geleid. Het UPK is het afgelopen jaar hard bezig geweest

met het schrijven van moties, maar heeft ook een bijzonder grote bijdrage geleverd aan het

opzetten van de Amelisweerd-actie en de XTC-actie, die mede dankzij hen een succes zijn

geworden. Daarnaast is het UPK, samen met de afzonderlijke werkgroepen, druk bezig

geweest dit jaar met het herschrijven van het Utrechtse Politieke Programma.



Financiën

Eén van onze doelen op het gebied van de financiën was het doorzetten van de lijn van de
vorige besturen aangaande de transparantie wat betreft de financiën. Eén van de manieren
waarop we dat hoopten te realiseren was door de financiën op een overzichtelijke en
begrijpelijke manier te presenteren. Op deze manier wilden we zo veel mogelijk leden een
inzichtelijk en toegankelijk beeld van de financiële situatie te geven. In navolging van een
organimo die in december 2019 was aangenomen, heb ik de leden meerdere malen beloofd
om hierbij gebruik te maken van gifjes, diagrammen, tabellen en animaties. Dat is in mijn
optiek goed gelukt. Behoudens de technische problemen die het presenteren via Zoom wel
eens met zich meebracht, hebben de leden mogen genieten van een hoop spektakel,
vuurwerk en animaties. Naast dit alles heb ik ook het inhoudelijke deel aantrekkelijk
geprobeerd te maken.

Een ander plan was het versturen van financiële updates naar leden die daar een verzoek
om deden. Een jaar eerder was eigenlijk al gebleken dat er weinig animo was voor de
financiële updates. We wilden ze dus niet naar iedereen versturen, maar we wilden de
mogelijkheid openhouden voor de leden die hier wel interesse in hadden. Tot nog toe is er
geen verzoek gedaan. Er zijn dus ook geen financiële updates verstuurd.

Door Covid-19 is er aanzienlijk minder uitgegeven dan in een normale situatie het geval zou
zijn geweest. Zo hebben we veel activiteiten digitaal georganiseerd, waardoor er veel minder
geld is uitgegeven aan zaalhuur. Ook evenementen zoals de Nacht van Europa hebben in
digitale vorm weinig tot niets gekost. Er is ook veel projectsubsidie aangevraagd,
bijvoorbeeld voor campagne, maar ook voor een overdrachtsmoment. Vanwege corona
heeft dit bestuur maar één bestuursweekend kunnen organiseren. Hierdoor zal er in 2021
naar verwachting niet €600 maar €300 aan het bestuursweekend worden uitgegeven. De
rekeningkosten lijken vooralsnog netjes binnen de begroting te vallen. Het resterende
budget voor sprekersbedankjes bedraagt voor het nieuwe bestuur nog ongeveer tweederde
van het totale budget op de begroting. Voor zaalhuur resteert er nog ongeveer 60%. Voor
bitterballen, kaasstengels en andere versnaperingen resteert er iets minder dan de helft van
het begrote budget. De activiteitencommissie heeft nog €150 te besteden aan
gezelligheidsactiviteiten. Het bestuur is actief bezig geweest met sociale media, maar ook
hier resteert nog iets minder dan de helft van het begrote budget. Ik verwacht dat het nieuwe
bestuur de laatste maanden van 2021 met de beschikbare budgetten prima door zal komen
en ze zullen het geld ongetwijfeld op een goede manier spenderen.


