
Notulen Algemene Afdelingsvergadering 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

06-01-2020, te Nijmegen, Café ‘t Haantje 

  



Algemene Afdelingsvergadering 12-09-2022 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
Notulen door: Niels Koppelaar en Kalle Duvekot 
 
Datum:     maandag 12-09-2022 
Tijd:           20:00 – 22:00 
Locatie:     Café ’t Haantje, Nijmegen 
 

 

20:17 Opening AAV [zet tijdstippen op plek XX:XX] 
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Thomas Alberts 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Niels Koppelaar 
Stem- en Notulencommissielid 2: Kalle Duvekot 
 
Vaststellen notulen AAV 20-06-2022 
Vastgesteld 
 
Vaststellen agenda 12-09-2022 
Wijzigingen 

• Geen wijzigingen 
 

20:18 Mededelingen vanuit het bestuur 

Minuut stilte gehouden voor Mark Mulder 
 
 
 

 
 

20:22 Bestuursverantwoording 
 
Voorzitter Melissa Ruinard: 
Toelichting: De afgelopen tijd was ondanks de vakantie toch een drukke periode. Er zijn nog 
geslaagde activiteiten geweest. Ik was helaas niet bij het kaderbedankmoment. Het 
zomeroffensief was ook geslaagd. 
 
 

20:23 Bestuursvragen 
 



Bij vervolgvragen en antwoorden (ook van meerdere personen) kun je de witregels 
weglaten. 
 
V Alexander: Je had aangekondigd dat er een begrotingsamendement kwam. Wat is 
daarmee gebeurd? Komt die nog? 
 
A Kyra, penningmeester: Ik twijfel nu, het gaat goed met het geld uitgeven, maar ook niet 
heel hard. Er is geen post op de begroting die meer geld nodig heeft. Ik denk dat ik het wel 
ga redden met de huidige begroting. Mocht dat niet zo zijn dan komt er een amendement. 
 
 
 

20:24 Verkiezingsblok 

Lid Kascontrolecommissie 

Joris Lemette 
Toelichting: Ik heb de meesten van jullie al wel een keer gesproken. Ik hoorde dat jullie 
iemand nodig hadden voor de KasCo dus hier ben ik. *applaus* Ik heb net civiele techniek in 
Zwolle afgerond en doe nu technische bedrijfskunde in Enschede. Daar woon ik nu. Ik ga 
vaak naar festivals. 
 
V Guus: Waarom zou je graag KasCo willen doen en welke kwaliteiten neem je mee? 
A: Op mijn opleiding heb ik ervaring opgedaan met het opstellen van een begroting. Ik zie 
ook kansen om mezelf te ontwikkelen. Ik heb tijd voor KasCo, maar geen tijd voor een 
volledige bestuursfunctie. 
 
V Bart: Ben je goed in tellen van geld? 
A: Ja. 
 
V Fay: Hoe zie je het contact tussen de KasCo en penningmeester voor je? Hoe vaak moet 
dat gebeuren? Wat is je belangrijkste taak in het ondersteunen van de penningmeester? 
A: Ik zou graag wel fysiek contact hebben.  
V: Maar hoe vaak wil je contact hebben en is het ondersteunend aan de penningmeester?  
A: De precieze samenwerking moet afgestemd worden met de penningmeester. Van mij krijg 
je geen half werk. 
 
V Sam: Voorheen werd er ook een borrel gedronken bij een KasCo vergadering, sta je 
daarvoor open? 
A: Zeker, en ik heb er zin in. 
 

 

Lid Kascontrolecommissie 

Nina Jansman 
Toelichting: Ik ben Nina, ben al anderhalf jaar lid, maar niet super actief. Dus ik dacht dat dit 
een mooie optie was. Ik heb nu een baantje als studentcoach dus ik heb het wel druk. Verder 



doe ik een premaster in Twente tijdens mijn hbo bestuurskunde in Deventer. Mijn opleiding 
brengt ervaring met jaarrekening en balansen met zich mee, want daar behandel je 
resultatenrekeningen en dergelijken. Ik vind het leuk dit in de praktijk toe te passen. Ik kan 
bier drinken, want ik heb er al twee op 
 
V Rutger: Ben je een alcoholist? 
A: Dat beantwoord ik liever niet. 
 
V Douwe: Welk bier drink je het liefst? 
A: Grolsch en Hertog Jan gaat er wel in. 
 
V Fay: Hoe zie je het contact tussen de KasCo en de penningmeester voor je? 
A: Ik wist niet zo goed wat het inhield. Ik heb contact gezocht met Kyra. Zij heeft me verteld 
dat je een aantal keer bijeenkomt om de begroting en uitgaven te checken. Dat wil ik doen.  
 

 

Lid Kascontrolecommissie 

Alexander van den Berg 
Toelichting: Hallo! Ik hoorde dat er weinig kandidaten waren en dacht why not? Ik ben 
gedechargeerd als afdelingsbestuur en dit kost niet veel tijd. Dit is de enige commissie die ik 
nog niet heb gedaan in mijn laatste jaar van de JD. Ik kan goed met een borrel ongevraagd 
en gevraagd advies geven aan de penningmeester. 
 
V Rutger: Waarom denk je dat je geschikt bent? 
A: Ik heb jarenlange ervaring en een kritische blik. 
 
V Julia: Hoe zie jij het contact tussen jou en de penningmeester voor je? 
A: In het verleden was het contact wisselend. Ik ben voor een warme en kritische relatie. Het 
succesrecept is eerst op de inhoudt praten en dan de sfeer goedmaken bij de borrel. Er kan 
gezellig gedronken worden met mij. 
 
 

Lid Kascontrolecommissie 

Niels Wiendels 
Toelichting: *Schriftelijke verklaring* Hoi schatjes, ondanks dat ik al verhuisd ben, wil ik me 
opnieuw inzetten voor de afdeling. Stiekem vind ik Arnhem Nijmegen wel leuk, ook al is 
Leiden-Haaglanden ook een leuke afdeling. Dus xoxo ik wil helpen. Groetjes, Niels. 
 
 
 

20:37 Pauze 

Schorsing AAV tot: 20:45 
 



 

20:50 Verkiezingsuitslag 
Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 
geldige 
stemmen 

Voor Tegen Verkozen? 

Joris Lemette Lid Kascontrolecommissie 15 15 0 Ja 

Nina Jansman Lid Kascontrolecommissie 16 16 0 Ja 

Alexander van den Berg Lid Kascontrolecommissie 16 16 0 Ja 

Niels Wiendels Lid Kascontrolecommissie 16 16 0 Ja 

 
V: Hoe Noord-Koreaans was de uitslag? 
TV: Dat lees je maar in de notulen. 
 

 
20:53 Inhameren nieuw bestuur 

 
Oude bestuur wordt uitgehamerd. Het nieuwe bestuur wordt ingehamerd. 
 
TV: Over Noord-Korea gesproken: de bestuurswissel. 
 
Oud-voorzitter neemt het woord voor het bedanken van het oude bestuur. 
 

 

 
20:53 Presentatie beleidsplan nieuw bestuur 

 
Toelichting: Welkom! Het is natuurlijk spannend dus ik begin snel. We hebben weer een 
Bestuur Jansen. Dat voelt bijzonder, maar aan de andere kant heet half Nederland zo. Ik wil 
het oude bestuur bedanken. Vooral Melissa voor het zorgen dat ik actief ben geworden, 
evenals Alexander. We hadden afgelopen jaar een lockdown, dat was niet fijn. We kunnen 
trots zijn op wat we hebben neergezet. 
 
We hebben een nieuw bestuur, we hebben een fanatiek bestuur. We hebben er veel zin in. 
We zijn er ‘VOor elkaar. 
 
Intern: 
Er was een moeilijke periode. Engagement met leden is minder geworden. Een groot deel 
van het beleidsplan gaat daarom over cohesie. We gaan meer leden werven. Daarbij leggen 
we meer nadruk op de scholentour. We gaan in Apeldoorn in ieder geval langs 2 atheneum 
scholen. We gaan hierbij ook samenwerken met andere PJO’s. 
Dan moet je ook leden vasthouden en daarvoor is het belangrijk om te weten wat het doel is 
van de JD. Ik had aan Kalle gevraagd: hoe zie jij de JD? Ik had het idee dat je met de JD de 



politiek in kan. We willen ons focussen op talentontwikkeling. Dit willen we ook doen via 
contact met Statenleden en zelfs Kamerleden.  
We hebben een tijdperk gehad van heel veel online doen. Nu willen we dat minder doen. 
We willen eten met leden, koffiemomentjes met nieuwe leden, direct contact en 
eensgezindheid.  
 
Organisatie: We wilden kijken naar een andere dag dan maandag. We gaan kijken of er 
animo voor is. We willen grote evenementen organiseren zoals een mediasymposium. We 
willen ook een debatavond organiseren, die komt wellicht in oktober in samenwerking met 
de JOVD. We willen kijken of we er iets leuks van kunnen maken met afdelingen. We willen 
misschien een raadszaal afhuren.  
 
Scholing: We gaan ons ook focussen op trainingen: het is kijken of er vraag is en daar willen 
we op inspelen. 
 
Commissies: Inhoudelijk gaan we er niet over. We willen de commissies ondersteunen en 
aanmoedigen projecten te organiseren. We zijn ervan overtuigd dat we hier mooie 
resultaten uit kunnen halen. We willen nadruk leggen op de zelfstandigheid van commissies. 
 
Extern: We willen ook kijken naar de communicatie. Anders omgaan met hoe we leden 
kunnen bereiken zoals nieuwe ideeën voor de nieuwsbrief. Een beter overzicht van 
activiteiten en dit goed bijhouden. Ook willen we oude leden erbij betrekken met de 
ledenbindingscommissie. We hebben hier niet TikTok staan. We willen wel spieken bij 
andere PJO’s hoe we sociale media gebruiken zoals bijvoorbeeld via polls op Instagram, 
kijken naar formats van posts, opiniestukken op LinkedIn plaatsen.  
Het contact met de moederpartij gaat beter worden, onder andere vanwege de 
verkiezingen. De kans dat je als JD’er gesteund wordt bij Volt is minder groot, ook al is het 
een leuke partij. Als je wilt kijken wat studenten vinden, moet je bij de JD zijn. D66 
waardeert onze input en daar moeten we gebruik van maken. We willen sowieso bij 
Arnhem, Nijmegen en de provincie onze invloed leveren, maar ook bij de andere steden 
willen we gaan kijken voor samenwerking. 
De vergaderingen van de politieke commissie worden regelmatiger, er komen 
motieschrijfavonden. Het zwaartepunt blijft wel bij Arnhem en Nijmegen, want daar zitten 
onze leden. 
 
We willen ook sportevenementen opzetten, gezelligheid staat ook op de prioriteitenlijst. 
Mijn dank aan het hele bestuur voor het meeschrijven. 
 
V Arnout: Wat is het verschil tussen ledenbinding en gezelligheid? 
A Rutger: Ledenbinding gaat ook over hoe we de ledenbestanden ook kunnen uitbreiden en 
leden kunnen vasthouden. Gezelligheid gaat over het organiseren van borrels.  
 
V Nina: Wat is de reden dat we alleen bij atheneum scholen langsgaan?  
A Rutger: Het is georganiseerd door de JOVD. De scholen waren al gebeld. 
A Fay: Het is al best wel lang zo dat zij contact met die scholen hebben. 
A Bart: We gaan ook naar havo klassen, we blijven niet bij vwo. 
A Rutger: Ik verwacht ook dat we langs vmbo-scholen gaan. 



 
V Nico: Hoe kom ik bij de Arnhemcommissie terecht? 
A Rutger: Als iemand bij de Arnhem commissie wil kunnen ze naar Nico gaan! 
 
V Alexander: Is er een reden dat het beleidsplan nog niet op de site stond? 
A Rutger: Ik wist niet dat dat zo werkte. Excuses. 
 
V Sam: Je noemde 4 mooie plaatsen in Overijssel, ga je daar activiteiten organiseren? 
A Rutger: Zutphen is dik Gelderland. We wilden niks vastleggen qua locaties, want het 
zwaartepunt ligt in Arnhem-Nijmegen. We gaan kijken hoe vaak we dat gaan doen, maar we 
willen wel andere steden bedienen. 
A Fay: Het kan ook dat het naast de reguliere activiteiten georganiseerd wordt. 
V Sam: Kan dat in samenspraak met de regiocommissie? 
A Fay: Zeker. 
 
V Sweder: Hoe zit het met de samenwerking met de regiocommissie voor je? 
A Rutger: Ik ben nog niet in de appgroep. Goed om dat nog te bespreken. Bij het werven van 
leden en financiële ondersteuning kunnen jullie altijd bij ons zijn. We willen jullie 
ondersteunen, maar jullie zijn wel zelfstandig. 
A Fay: We hebben het al over de appgroepen gehad om ervoor te zorgen dat activiteiten van 
de regiocommissie ook daar gepromoot worden. 
A Julia: De nieuwe ledenmail gaat ook naar de regio’s. 
 
V Alexander: Ik hoor veel plannen over ledenbinding. Wanneer is de ledenbinding geslaagd? 
A Rutger: Op het moment dat je ziet dat er een vaste groep is, die het leuk vindt met elkaar, 
met leuke activiteiten. Op het moment dat mensen er naar uit kijken om langs te komen, 
dan is het geslaagd. 
 
 
 

21:18 Sluiting 
 
WVTTK 

• Elke BV wordt afgesloten met de woorden ‘I love democracy’ door Rutger. 

Rondvraag 

• Geen vragen 

 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 

• Geen mededelingen.  

 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 


