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Beste Jonge Democraat,

Je leest een aanvulling op het beleidsplan van bestuur Jansen I. Afgelopen september is

bestuur Jansen I gestart met vijf bestuursleden en een mooi beleidsplan. Aangezien we

overgaan op een ander bestuur Jansen I, met wat wisselingen in de bestuursleden, is dit een

goed moment om te reflecteren en een aanvulling op het beleidsplan te presenteren.

Activeren
Ledenbinding is op dit moment nog steeds het belangrijkste aandachtspunt van onze afdeling.

Daarom is het van belang dat we het kader weer activeren. Dit begint bij het actief maken van

de commissies. Om de politieke commissie toegankelijk te maken gaan we over op vergaderen

op een vaste dag in de maand. Deze vergaderingen zullen dus maandelijks worden, in plaats

van tweewekelijks, zoals in het vorige beleidsplan stond genoemd. Dit bleek niet realistisch en

is daarom ook nooit gebeurd. Naast deze inhoudelijke commissie, willen we mensen ook actief

benaderen om zich aan te sluiten bij de gezelligheidscommissie.

Daarnaast is het belangrijk om nieuwe leden te werven. Dit doen we door ons gezicht ook

buiten de vereniging te laten zien. Een mooie kans hiervoor is natuurlijk de campagne rondom

de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Hierbij gaan we zowel fysiek, als online

campagne voeren, waarbij we de focus leggen op jongeren naar de stembus krijgen. We

organiseren bijvoorbeeld een activiteit met meerdere PJO’s, waarbij we verschillende politieke

partijen uitnodigen. Online zetten we in op het maken van filmpjes voor sociale media, waarbij

we uitleggen waarom het nou zo belangrijk is als jongere om ook voor deze verkiezingen te

stemmen.

Een andere kans om nieuwe leden te werven is natuurlijk de scholentour. Daar zijn we intussen

mee bezig en er is al ingepland om zowel bij een middelbare school als bij een MBO langs te

gaan.

Administratie
Intern is ons opgevallen dat niet alle zaken goed terug te vinden zijn en ook niet alles even goed

vastgelegd is. Daarom gaan we de interne administratie goed op orde maken. Daarnaast gaan

we het afdelingsreglement herzien. Zo zorgen we ervoor dat alles goed, officieel is vastgelegd.

Activiteiten
Vanaf oktober zijn we gaan experimenteren met activiteiten op de dinsdag. Dit experiment is

geslaagd en daarom blijven de activiteiten op de dinsdag. We gaan echter vaker wisselen van

locatie. Dit zullen we ook opvangen door extra in te zetten op leuke uitjes, zodat we niet elke

keer alleen in een ander zaaltje zitten.

Na het succes van het symposium, gaan we ook inzetten op de grote activiteiten. Zo willen we

nog een symposium organiseren en kijken we naar de mogelijkheden voor een

masterclassreeks.



We hopen dat jullie net zo veel zin hebben in de rest van dit jaar als wij en jullie te zien op de

activiteiten.

Met vrijzinnige groet,

Bestuur Jansen I


