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Algemene Afdelingsvergadering 13-12-2022

Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen

Notulen door: Julia van Herpen

Datum: maandag 13-12-2022

Tijd: 20:00 – 22:00

Locatie: Restaurant De 4 Heeren te Nijmegen

20:06 Opening AAV

Benoeming Technisch Voorzitter

Technisch Voorzitter: Thomas Alberts

Installatie Stem- en Notulencommissie

Stem- en Notulencommissielid 1: Lennart Droppert Stem-
en Notulencommissielid 2: Daan van der Eerden

Vaststellen notulen AAV 12-09-2022

Per acclamatie vastgesteld.

Vaststellen agenda AAV 13-12-2022

Per acclamatie vastgesteld.

20:10 Bestuursverantwoording

Voorzitter Rutger Jansen:

We met bestuur Jansen I nu al weer een tijd geleden begonnen met de uitvoering van ons
beleidsplan. Hier stonden een aantal zaken in en deze zal ik nu doornemen met jullie. Als bestuur
merkten we dat wij tegen moeilijkheden met ledenbinding en ledenwerving aan liepen. Hoewel hier
dus problemen mee zijn, zien wij ook dat er nieuwe leden binnenkomen, Zo zijn er nieuwe leden in
de politieke commissie gekomen. We willen zorgen dat we met het volgende zomeroffensief veel
nieuwe leden kunnen werven.

Afgelopen maanden hebben wij veel verschillende soorten activiteiten georganiseerd. Wij zijn hier
positief over en dit is een succes. Zo hadden we recent Bij1 op bezoek, in het kader van ‘Buiten je
bubbel’. Het was zeer interessant om een andere invalshoek te horen. Verder hebben we een
PJO-borrel gehad wat een grote, leuke activiteit was. We hebben veel samengewerkt met andere
PJO’s, met name met de JOVD waarmee we ook een symposium organiseren met onder andere Jan
Paternotte als spreker. Kom allemaal!

Helaas zijn er ook ideeën niet verder uitgevoerd. Zo is de spreiding van activiteiten in andere regio's
minder gelukt dan was gehoopt. Er zijn echter dingen gepland om dit goed te maken. Zo zullen we
snel iets organiseren in Zutphen.

Verder zijn we nu 5 maanden bezig en er komen nog een aantal dingen aan. Maar als je terugkijkt
naar ons beleidsplan dan zijn er al veel onderdelen tot uitvoering gekomen. Zo hebben we weer
iedere week een activiteit, waar dit eerder soms eens in de twee weken
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was. Zeker met de mogelijke nieuwe voorzitter heb ik er alle vertrouwen in dat dit verder goed
komt.

Daarnaast is de begroting voor 2023 ook af, dankzij de penningmeester die haar taken goed op orde
had. Applaus voor de penningmeester wordt gevraagd en gegeven

Ook zijn we druk bezig geweest met sociale media. We hebben geprobeerd de afdeling ook naar
buiten zichtbaar te maken. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van stellingen over actuele
politieke thema’s. Ook hebben we interactie proberen te creëren door regelmatig bij promotie een
poll te plaatsen waarin leden kunnen aangeven of ze naar de activiteit komen of niet. Daarnaast is
de agenda voor op whatsapp en de andere socials goed bijgehouden en gepromoot. Hiernaast
hebben we ook bedacht om voor de activiteiten samen te eten. Dit is goed bevallen en gaan we
zeker doorzetten.

Daarnaast zijn we blij dat we alle bestuursvergaderingen fysiek hebben georganiseerd. Dat was met
dit bestuur erg gezellig. Daarnaast hebben wij een onwijs leuk bestuursweekend gehad. Het volgende
bestuur moet vooral het gezamenlijk eten door te zetten voor de BV en de activiteiten. Dit helpt met
de binding en voor de activiteiten is het ideaal voor nieuwe leden om op een laagdrempelige manier
te komen en vragen te stellen over de vereniging.

20:17 Bestuursvragen

V Alexander (vraag aan het bestuurslid organisatie): In het beleidsplan wordt er gezegd dat er naast
gezelligheids- en politieke activiteiten ook sportieve activiteiten worden georganiseerd, hoe staat
het hiermee?
A Bestuurslid organisatie: Het is lastig dit te organiseren en willen dit vooral in de warme maanden
verder doorzetten, het is namelijk moeilijk om in de winter buiten activiteiten te organiseren. Echter
is er in Januari samen met de gezelligheidscommissie een activiteit geregeld naar het trampline park
Jumpsquare.

V Alexander (vraag aan het bestuurslid politiek): Jouw bestuursverantwoording was het meest
negatief. Hoe zie je komend jaar voor je qua politieke commissie en output?
A Bestuurslid organisatie: Ik vond het zelf moeilijk om de groep te activeren. We hebben één
vergadering met de commissie politiek gehad. Hieruit bleek naar mijn mening weinig motivatie.
Hiervoor heb ik samen met Rutger een nieuw plan gemaakt waarin we elke derde woensdag van de
maand samen komen met de politieke commissie om moties te schrijven, over actualiteiten te
praten, ludieke acties te bedenken en nog meer.
V Alexander (vraag aan bestuurslid politiek): Heb jij nog wel energie voor komende 6 maanden?
A Bestuurslid politiek: Ja, ik was realistisch over mezelf omdat ik eerlijk probeer te zijn.

A Voorzitter: Het moment dat ik stop met mijn voorzitterschap wordt ik lid van de Politieke
commissie. Ik ga zorgen dat ik de raadsvergaderingen ga bijwonen en daarna deze punten kan
bespreken in de politieke commissie.

V Linda: Ik ben enthousiast over de politieke commissie, maar de vergaderingen zijn voor mij slecht
getimed. Maar er is zeker nog motivatie onder de leden.

V Douwe (vraag aan de secretaris): Het ledenaantal is stabiel, hoe wil jij het ledenaantal laten
groeien?
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A: Er komt vanuit het landelijk bestuur sowieso een groeiplan voor de afdelingen, deze moet zorgen
voor meer groei. Daarnaast heb ik samen gezeten met de ledenbindingscommisie. Zij hebben mij
advies gegeven over het eerste contact en hoe we de nieuwe leden bij de groep kunnen betrekken.
Nieuwe leden kunnen binnenkomen via vrienden die hen meenemen, sociale media, het
zomeroffensief. Verder kunnen we ook hopen dat D66 het beter gaat doen. Ik heb al deze stappen
beschreven en ik ben daarin begonnen om dit beter aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan het niet
alleen sturen van een nieuwe ledenmail, maar ook een bericht via WhatsApp zodat de mail niet
wordt genegeerd doordat ze bijvoorbeeld in de spamfolder komt. Daarnaast spreek ik de nieuwe
leden bij de koffiemomentjes, maar ook hier zie je dat ze regelmatig na dit moment niet meer op
komen dagen bij activiteiten terwijl ze tijdens het gesprek hier wel hun interesse er voor uitspraken.
Ik zie hier wel verandering in na de dingen die al zijn aangepast. Als je nog vragen hebt, ik heb hier
verder een hele strategie voor geschreven, dan kunnen we het er na de AAV nog eens over hebben.

V Sam (vraag aan de voorzitter/iedereen): Jullie stellen dat jullie veel contact hebben met

andere PJO’s. Delen jullie ook deze issues met hen, zoals ledenbinding en ledenwerving?

A Voorzitter: Formeel delen we niks met andere PJO’s. Informeel hebben we wel gesprekken met
onder andere PINK en de JOVD.
A Bestuurslid organisatie: Het aantal leden/actieve leden is sterk gekoppeld aan het functioneren van
de moederpartij. Dit verschilt dus erg per PJO.
V Sam: Hebben jullie plannen om formeel met andere PJO’s het erover te hebben?

A Voorzitter: Er is een sterk verband, zoals al is gezegd, tussen de moeder- en jongerenpartij. D66 is
op dit moment niet echt gewild onder studenten. De JD is wel een studentenorganisatie, maar ik
denk dat de aanpak wel aankomt op de moederpartij. Wij zien er het nut niet per se van in om dit
formeel met andere PJO’s te overleggen omdat we allemaal een andere doelgroep hebben.

V: Alexander (vraag aan bestuurslid organisatie): Het is al bijna het nieuwe jaar, komt er nog een
kaderbedankdag, symposium of een twinning
A: We gaan dit jaar het kader op een andere manier bedanken. Wat betreft de twinning hebben we
net een mini-twinning gehad naar Münster. Voor de volgende twinning hebben we echter
bestuursleden te weinig. Hierdoor is de organisatie moeilijker. We gaan kijken of we bij andere
afdelingen kunnen aansluiten met hun twinning. Daarnaast gaan we na zaterdag kijken of we nog
een symposium willen organiseren. Na de evaluatie gaan we kijken of we nog een symposium voor of
na de zomervakantie willen organiseren.

V: Bart (vraag aan de voorzitter): Hoe leuk vond jij het afgelopen half jaar met het bestuur? A: Ik
vond het jaar echt leuk! Ik begon met minder energie maar dat ligt niet aan het bestuur. Soms waren
het lange dagen met college en dan moest ik naar de bestuursvergadering, waar we van te voren
gingen eten. Het was wel altijd gezellig. Het bestuur heeft een interessante dynamiek wat het
bestuur nog leuker maakt. Daarnaast was het bestuursweekend gezellig en lachen, vooral de karaoke
was leuk!

20:31 Verkiezingsblok

Voorzitter

Fay Jansen

Hoi allemaal! Ik ben afgelopen maanden bezig geweest als bestuurslid organisatie en dit beviel me
zeer goed. Het besturen vond ik leuk om te doen. Ik zocht echter meer uitdaging in de functie,
daarom ga ik voor voorzitter.
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Ik zoek de uitdaging van twee kanten. Als eerste wil ik meer ervaring met het besturen van een
vereniging. Ik wil de leden opkomst omhoog halen, ik wil meer politieke output. Maar wil ook meer
doen op de activiteiten en op de socials. Want de leden komen hier voor de politiek, maar ze moeten
blijven door onze gezelligheid.

Ten tweede wil ik mijzelf verbeteren. De rol van organisatie gaat mij goed af, Ik haal er plezier uit en
heb ervan geleerd. maar ik wil graag meer leren hoe ik een praatje zoals dit of een
bestuursverantwoording beter kan doen. Leren hoe je representatief overkomt is daarom ook een
must. De vraag is dan ook hoe je de gezelligheid behoudt binnen de afdeling.
Daarnaast zal ik ook leren prioriteiten te leren stellen. Want we zijn nu eenmaal met een kleiner
bestuur dan voorheen. Ik zeg graag overal ja op, maar dat kan nu eenmaal niet.

V Julia: Verwacht je bij alle landelijke activiteiten aanwezig te zijn als gezicht van de afdeling? A: Ik
vind het belangrijk dat ik aanwezig ben, maar ik vind het lastig dat het volgende kaderweekend
momenteel is gepland tijdens carnaval. Ik ben mogelijk alleen aanwezig bij de noodzakelijke
onderdelen.

V Alexander: Op dit moment is er een ledenbindingscommissie. Hier zitten Rutger, Julia en Kyra in.
Wat zijn jouw plannen met de commissie
A: Er zijn al veel dingen uit de commissie gehaald, dus we gaan met de commissie praten over wat
we er nog uit kunnen halen.

V Rutger: Waarom ga je maar voor een half jaar?

A: Ik ga voor een half jaar om dit bestuursjaar af te maken. In september zie je meestal veel nieuwe
mensen instromen. Ik wil dat de optie is om een heel nieuw bestuur te verkiezen voor die periode.
Zodat het bestuur in één keer kan doorstarten.

V Rutger: Jij hebt straks een bestuur van maar drie man, hoe ga je de juiste prioriteiten stellen?
A: Goed overleggen met elkaar. Hopelijk komt er nog een nieuwe penningmeester bij. Daarnaast zijn
wij niet de enige afdeling met problemen. Dus we kunnen contact zoeken met andere afdelingen
zodat we kunnen leren van elkaar.

V Julia: Je praat over veel over verschillende zaken die overlappen met andere portefeuilles, hoe wil
je dit oppakken zonder te veel overlap te krijgen?
A De bestuursleden gaan over hun eigen portefeuilles. Politieke output wordt geregeld door de
bestuurslid politiek en de voorzitter. Dit zal samen moeten worden afgestemd. Ik wil voornamelijk
zorgen dat er een goede communicatie binnen het bestuur blijft zodat het goed blijft lopen.

V Nico: Wij zijn een afdeling met meerdere regio’s, hoe zorg je er voor dat meer leden vanuit alle
hoeken van de afdeling actief worden?
A: Gelukkig hebben we de regiocommissie Twente die activiteiten in die regio regelt, want ik snap
dat je niet twee uur gaat reizen om bij activiteiten aanwezig te zijn. De Arnhemcommissie gaat over
de activiteiten in Arnhem. We zijn bezig met één activiteit in Zutphen. We hebben een prioriteit om
activiteiten in Nijmegen te organiseren omdat hier de meeste leden zijn. Hier ligt ook nog steeds het
grootste potentieel om leden te werven.

V Alexander: Er is een zomeroffensief, hoe wil je mensen gaan activeren ook om ze wel actief en in
het bestuur te krijgen?
A: We zullen meer acties gaan doen. Niet zozeer hier, maar ze komen eraan.
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V Rutger Het vorige bestuursweekend had vijf personen. Het volgende bestuursweekend is straks
met drie personen, waarvoor je een groter budget hebt van honderd euro per persoon. Wat ga je
hiermee doen?
A: Mij lijkt het wel leuk om net zoals JOVD Rijnmond naar Marrakech te gaan. V Sam:
Gaan jullie dan met de trein naar Spanje?
V Fay: Weet jij waar Marrakech ligt? Met het bestuur zal worden besproken waar en hoe we er naar
toe gaan.
A Bart: Het is mogelijk om met de trein naar Marrakech te gaan. We nemen van Amsterdam naar
Parijs de Thalys. Dan pakken we de SNCF van Parijs naar Barcelona. In Spanje pakken we een trein
naar Zuid-Spanje (Malaga) waar we de veerboot pakken naar Tangier. Vanaf hier kunnen we een
hogesnelheidstrein pakken richting Marrakech.

Motie van orde:

Blanco is afgelopen ALV afgeschaft en bestaat niet meer in het HR van de JD. De optie blanco op het
stembriefje dient dus als onthouden te worden geteld.

20:46 Pauze

Schorsing AAV

21:14 Heropening AAV

Toelichting: Thomas heeft de pauze zeer laten uitlopen en vraagt zichzelf af wie hem ooit de macht
daartoe heeft gegeven. Er is opgemerkt door de secretaris dat Thomas een vergadering ging houden
tijdens de AAV en dat is matig.

20:16 Financiëel blok

Toelichting op de begroting

De begroting is altijd een saai onderwerp, dus laten we dit snel doen. Ik heb de begroting van 2023
vergeleken met die van 2022 waardoor we de verschillen duidelijker zien. Ik zal mijzelf dan ook
focussen op de grote verschillen.

In de inkomsten zien we dat de vaste afdracht vanaf het landelijk bestuur is afgenomen. Het LB wil
dat wij meer met projectsubsidies gaan werken. De afdracht van de regiocommissie neemt lichtelijk
toe wat zorgt dat ze daar meer kunnen organiseren. We gaan goed gebruik maken van
projectsubsidies aankomend jaar. Het potje overige Projectsubsidies is ook verhoogd zodat we meer
spelingsruimte hebben. De deelnemersbijdrage is iets verhoogd ten opzichte van 2022, dit komt
omdat we meer deelnemers verwachten.

Motie van orde: Op de PowerPoint staat twee keer 2022. Dit is een fout in de PowerPoint en niet in
de begroting.

Verder met de begroting, we zien dat de zaalhuur fors is gestegen. De 4 Heeren hebben de zaalhuur
verhoog waar we vroeger nul euro betaalden. Daarom kunnen we nu maximaal acht keer per jaar op
deze locatie zijn. We moeten op zoek naar alternatieven. We zien ook dat de sprekers kosten zijn
gedaald omdat er alleen een chocolade reep wordt gegeven
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De gezelligheidsactiviteiten zijn hoger begroot dan vorig jaar zodat er meer mogelijk is. De post
samenwerkingsactiviteiten is geschrapt omdat er niks voor nodig is. Het Bierbitterballenbudget is
verhoogd zodat de JD meer vega-bitterballen kan eten en meer alcohol kan drinken. Voor het kader
bedankje is vijftig euro meer begroot omdat is gemerkt dat het te weinig is voor het huidige kader.
Het winter event is honderd euro gedaald omdat er minder nodig was. Het symposium is met
honderd euro gestegen zodat er meer flexibiliteit is. We hebben online promotie gehalveerd want er
is geen corona meer. Wel is het budget voor promotie materiaal verhoogd want dat bleek nodig op
het zomeroffensief. De kosten voor het zomeroffensief zijn ook verhoogd. We hebben meer geld
nodig aangezien een kraampje in Nijmegen 110 euro is, maar een kraampje in Twente 220 euro.
Afgelopen jaar is dit via het LB bekostigd, maar dit is nu dus opgenomen in het budget. Masterclasses
zijn verhoogd met honderd euro omdat met het huidige budget niks georganiseerd kan worden in
verband met zaalhuur. Overige scholingsactiviteiten zijn ook gehalveerd omdat de portefeuille geen
invulling heeft door dat er een bestuurslid ontbreekt.

We gaan veel geld uitgeven, maar ik denk dat dat wel gaat lukken met het nieuwe bestuur. Denk je
nou, dit wil ik ook doen? Dat kan! Er is nog een vacature.

Over het algemeen zijn de uitgaven gestegen naar 11.000 euro

Advies KasCo

Op 20 november stuurde de penningmeester de concept-begroting naar de KasCo. De KasCo heeft
daarop commentaar geleverd omdat een aantal zaken opvielen. Te denken viel aan uitgaven
Twinning, meer geld naar de regiocommissie, uitgaven voor zaalhuur, de hoogte van het
scholingsbudget en bepaalde omschrijvingen. Kyra heeft hierop uitleg gegeven en zei nog naar
bepaalde posten te kijken.

Op 6 december stuurde de penningmeester de definitieve versie. De KasCo is verheugd te zien dat er
wat met haar opmerkingen gedaan is en posten zijn aangepast.

De nieuwe begroting gaat uit van een structureel lagere opdracht vanuit landelijk en méér
ProSu-aanvragen. Dit betekent ook méér inzet en alertheid van de volgende penningmeester. De
hogere zaalhuur is een punt van aandacht en het nieuwe bestuur moet goed naar betaalbare
locaties in Nijmegen kijken. Afgelopen jaren bleken wensen en realiteit op het gebied van scholing
niet altijd gelijk te lopen. Nu de functie Scholing onvervuld blijft, en zelfs geschrapt wordt, én het
budget verlaagd, moet het nieuwe bestuur goed naar de ambities voor talentontwikkeling kijken.
Een kaderdag staat nu bijvoorbeeld niet op de begroting. Dit jaar zijn soms dingen uitgekleed om
goedkoper of eenvoudiger te zijn, dit financieel doorberekenen voor volgend jaar betekent dat
opvolgers nét zo zuinig moeten zijn.

Aangezien de penningmeester na deze maand stopt en er -hopelijk- een opvolger komt, raden we Kyra
aan een goede overdracht met haar opvolger te hebben. Niet alle omschrijvingen zijn even concreet
en geven een opvolger daarom minder sturing wat er met een post moet gebeuren. Ook wordt
gedurende het jaar niet altijd uitgegeven wat er begroot is. Een volgende penningmeester moet dit
goed in de smiezen houden en kan wellicht halverwege het jaar, in overleg met de KasCo, een
amendement op de begroting indienen.

Dit opgemerkt hebbende, raadt de KasCo de AAV aan om in te stemmen met de begroting en
bedankt ze Kyra alvast voor haar constructieve houding.
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V Bart: Er zit een rekenfout in de presentatie.

Toelichting Thomas: Dit hadden de KasCo en LB moeten opmerken.

Er is tijdens de AAV na gerekend waar het verkeerd is gegaan. Ergens in de excel van 2022 is er
honderd euro te weinig opgeteld. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van 2023.
A: Ja, dat is een fout maar dit is niet erg.

De begroting van de Jonge Democraten Arhnem - Nijmegen voor het jaar 2023 is met 8 stemmen
voor en 0 stemmen tegen unaniem aangenomen. Er was 1 onthouden stem.

22:44 Verkiezingsuitslag

Motie van Orde: Speech van de toekomstige voorzitter. De
motie van Orde is overgenomen.

Naam Functie Totaal uitgebrachte
geldige stemmen

Voor Tegen Onthouden Verkozen?

Fay Jansen Voorzitter 11 11 Ja

WVTTK

Rondvraag

Bedanken Stem- en Notulencommissie Sluiting
door Technisch Voorzitter

Mededelingen

Opmerking bestuurslid politiek: Mijn excuses, in de agenda staat raadslid van Ouden in plaats van
den Ouden.

Sluiting door Afdelingsvoorzitter

Motie van Orde: Er moet worden afgesloten met ‘Vo voor de leden’ Motie van
Orde wordt overgenomen.

Voorzitter: Vo voor de leden.

21:48 Sluiting


