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Algemene Afdelingsvergadering 10-01-2023 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
Notulen door: Julia van Herpen 
 
Datum:    Dinsdag 10-01-2023 
Tijd:          20:00 – 22:20 
Locatie:    Restaurant De 4 Heeren te Nijmegen 
 

 
20:09 Opening AAV 
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Floris van der Valk. 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Lennart Droppert. 
Stem- en Notulencommissielid 2: Charles Höppener. 
 
Vaststellen notulen AAV 13-12-2022 
Vastgesteld, met de wijziging dat een bestuursvraag nu genotuleerd staat als beantwoord 
door het bestuurslid organisatie, dit moet politiek zijn. Per acclamatie vastgesteld. 
 
Vaststellen agenda AAV 10-01-2023 
Vastgesteld per acclamatie.  
 
 
 
20:12 Bestuursverantwoording 
 
Voorzitter Rutger Jansen: 
Ik hou het kort, we hebben op de vorige AAV ook al een verantwoording gedaan, en 
ondertussen is niet veel gebeurd. Ik wil als eerste iedereen bedanken die in mijn bestuur 
heeft gezeten, ik zal jullie later verder toespreken. In de tijd tussen de twee AAV’s hebben we 
een symposium en kerstdiner gehad. Ook een gala! Het eten was heel lekker! 
 
 
 
20:13 Bestuursvragen 
 
V Linda (vraag aan voorzitter): Je heb gezegd dat de JOVD de betere PJO is, wil je dit 
terugnemen? 
A Voorzitter: Dat was inderdaad een typefoutje, ik bedoelde natuurlijk DWARS. Dit was 
allemaal een grapje. 
 
 

20:14 Verkiezingsblok 

Lid sollicitatiecommissie 
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Rutger Jansen 
Toelichting: Ik ben momenteel voorzitter en heb daarvoor de functie politiek gehad en ik heb 
toen het selectieproces meegemaakt. Ik vindt het leuk om alles uit te pluizen bij mogelijke 
kandidaten. Ik wil mij komende periode voor de vereniging inzetten in de vorm van de 
politieke commissie en de sollicitatiecommissie. We moeten natuurlijk meer kandidaten 
krijgen, maar dat is een ander probleem. 
 
V Alexander: Ben je van plan ook JOVD’ers te bekeren tot de JD? 
A: De meest linkse JOVD’ers bevinden zich al binnen de JD, alleen wanneer we de afdeling 
meer naar rechts schuiven kunnen we meer aanwas krijgen van de JOVD. 
 
V Linda: Kunnen we ook rechtse DWARS’ers bekeren tot de JD? 
A: Naar mijn geweten bestaan die niet, want dat zijn al JD’ers.  
 
 
Lid Sollicitatiecommissie 

Kyra Steeghs 
Toelichting: Ik ben momenteel tot het einde van de avond nog penningmeester van deze 
afdeling. Ik wil mij graag om de zelfde reden als Rutger inzetten als lid van de 
sollicitatiecommissie. Ik heb een redelijk beeld van wat je nodig hebt, en waar je allemaal op 
moet letten. 
 
V Rutger: Hoe zie je onze relatie in de solicitatiecommisie voor je als het tussen ons wat 
brokkeliger wordt? 
A: Wegpesten! 
 
V Sam: Jij deed toch twee masters? 
A: Ik doe er ook twee maar ik heb er in deze sollicitatie maar eentje ingevuld.  
 
 
Lid sollicitatiecommissie 

Alexander van den Berg 
Toelichting: Ik heb afgelopen jaar de sollicitatiecommissie gedaan. Het was een mooi jaar, de 
oudgedienden, Bas en Manon, stoppen. Ik hoop door te mogen gaan en de mooie gesprekken 
met de kandidaten voort te zetten ook voor de continuïteit.  
 
V Nico: Heeft de sollicitatiecommissie ook controle over de beoogde functieprofielen?  
A: Nee, dat is aan het bestuur 
 
V Bart: Hoe vindt je het om een derde wiel te zijn in de sollicitatiecommissie? 
A: Er is een relatie, maar ik begreep dat die een beetje brokkelig is. 
 
V Rutger: Wat vind jij van het borrelen met de commissie? 
A: Dat moet meer.  
 
Thijmen is er nog niet. Zijn verkiezing zal later behandeld worden.  
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20:20 JD’er van het jaar 

De JD’er van het jaar is Arnout Helwig.  

Hij heeft in zijn eentje de gezelligheidscommissie draaiende gehouden afgelopen half jaar. 
Daarnaast is hij er bijna altijd bij. De eerstvolgende keer dat Arnout er is krijgt hij de beker en 
het verhaal persoonlijk te horen.  

 

 

20:22 Speech Floris van der Valk 

 
 

20:25 Politiek blok 
 

Wijzigingen afdelingsreglement 
AMAR01 Een warme overdracht 

Onderwerp: Overdrachtsperiode 

Woordvoerder: 
Julia van Herpen 

Er zijn vandaag een aantal amendementen op het AR. Ons 
AR zegt momenteel bijna niks over de overdracht. Het is 
wel zo netjes als er afspraken vast staan in het AR. Het is nu 
heel afhankelijk van het persoon die de functie overdraagt. 
Het heeft nu ook geen logische plaats in de overdracht. 
Daarom willen we nu ook een overdrachtsperiode 
toevoegen aan het AR. 

Voor Neutraal Tegen 

 V Nico (TV): Er staat 
maximaal 4 maanden, waar 
komt dat aantal vandaan?  
A: Er is normaal gesproken 
een automatische periode. 
De wisseling eindigt op 
inhamerings-AAV. Als deze 
periode er niet is kun je die 
zelf instellen. Dat mag ook 
korter zijn. 4 maanden leek 
ons lang genoeg om in alle 
gevallen te voorzien.   
 
Nico (TV): Wat lijkt jou 
daadwerkelijk een goede 
periode? 
A: Als er geen automatische 
periode tussen verkiezing en 
inhamering zit, drie weken.  
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V Sam (TV): Wat is een 
inspanningsverplichting>  
A: Het oud bestuur moet zich 
zichtbaar inzetten om het 
nieuwe bestuur wegwijs te 
maken. Dit is naar 
redelijkheid vast te stellen. 
Alleen een voice memo is 
natuurlijk niet genoeg. Iets 
samen organiseren wel. Er is 
geen harde lijn vast te stellen 
dus het is situatie afhankelijk.  
 

Woordvoerder: Stem voor, het is een kei leuk amendement en zeer 
belangrijk dat het wordt vastgelegd in het AR. 

Stemming: Unaniem aangenomen.  

 
 
AMAR02 Ad-interim voor de sfeer 

Onderwerp: Ad-interim bestuursleden 

Woordvoerder: 
Julia van Herpen 

Het is wel opgenomen in het AR, maar niet duidelijk. Dit 
amendement is geïnspireerd op artikelen vanuit andere 
afdelingen en het HR. Hierdoor is het duidelijker en is het 
beter mogelijk mensen er op te wijzen. Taken zijn nu beter 
genoteerd. Vooral nu er meer lege functies zijn, waardoor 
het vaker voor zal komen, is dit noodzakelijk aan te passen. 

Voor Neutraal Tegen 

Alexander: helaas worden de 
besturen steeds kleiner. Tot 
mijn grote schrik stond  
Ad-interim er slecht in. Er 
stond bij lid 5 dat je idealiter 
samen gaat zitten met het 
bestuur. Maar de SoCo stond 
er niet goed in verwerkt. Dit 
hebben we nu dus 
aangescherpt en dat is nu 
gefikst.  
 
Nico: het helpt ons voor de 
aankomende besturen. Dit zal 
een mooie aanscherping en 
een mooie rode draad voor de 
volgende besturen 

Bart er staat ergens een T te 
veel.  

X 

Woordvoerder: Alles is gezegd, stem voor.  

Stemming: Unaniem aangenomen.  
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AMAR03 Juiste artikel AR 

Onderwerp: Verkiezing afdelingsbestuurders 

Woordvoerder: 
Julia van Herpen 

Dit is een technische mededeling. Het artikel nummer klopt 
niet meer dus er is een update 

Voor Neutraal Tegen 

X X X 

Woordvoerder: X 

Stemming: Stemming niet nodig.  

 

 
20:35 Vervolg verkiezingsblok 
 

Lid sollicitatiecommissie 

Thijmen van Hoorn 
Toelichting (door Alexander, want Thijmen is er nog niet):  
We hebben mogelijk een bijzonder koppel wat instabiel is in de sollicitatiecommissie. Help mij 
en stem Thijmen in. Thijmen heeft veel ervaring dus hij kan het beter doen. Hij heeft namelijk 
al 4 maanden aan ervaring. 
 
Thijmen komt binnen.  
 
V Rutger: Hoe zie jij borrelen in de commissie voor je? 
A Thijmen: Uitermate positief.  
 
Motie van Orde: Laten we de rest van de politieke moties behandelen na de pauze.  
Motie is aangenomen.  
 

 

 
20:40 Pauze 

Schorsing AAV 
 

 
20:52 Heropening AAV 
 
20:52 Vervolg politiek blok 
 
Amendementen 
AM01 Een eerste kamer die ook echt iets toevoegt 

Onderwerp: Vergroten hoeveelheid parlementariërs 



Notulen van de Algemene Afdelingsvergadering van 10-01-2023 
Jonge Democraten Arnhem-Nijmegen 
 

Woordvoerder: 
Thijmen van Hoorn 

Ik wil dit graag op het congres ter sprake brengen. Dus ook 
al ben je tegen dit amendement qua inhoud stem alsnog 
voor zodat we deze fundamentele discussie daar kunnen 
voeren over hoe Nederlanders vertegenwoordigd worden 
door parlementariërs. 
De eerste kamer is een lobbyclub. Er is veel aandacht voor, 
bijvoorbeeld afschaffen. Dit is een loze kreet. We moeten 
een discussie houden over de invulling. Geef dit politieke 
orgaan een eigen mandaat en dimensie zodat het nut heeft. 

Voor Neutraal Tegen 

Top om op congres te 
bespreken. Dit amendement 
verbeterd de resolutie.  

V: ik ben geïnteresseerd in 
redenering achter een 
districtenstelsel. Met de note 
dat het meestal leidt tot een 
twee partijenstelsel, wat bij 
kan dragen aan polarisering.    
 
V: Waren wij ook niet voor 
een constitutioneel hof? Zo 
ja, waren we dat niet omdat 
we ook de Eerste Kamer 
wilden afschaffen?  
 
V: Hier staat dat de districten 
een even aantal stemmers 
telt. Is dit bewust gedaan en 
bijvoorbeeld niet op basis 
van Provincie?  
 
V: Hoe zorg je voor een 
gelijke demografische 
verdeling?  
 

Wat we nu hebben staan in 
het PP is een constitutioneel 
hof. Met de nieuwe resolutie 
zijn we straks voor behoud 
van de eerste kamer. Ik ben 
meer voor het bestaande PP 
en tegen de resolutie 

Woordvoerder: Er zijn verschillende manieren om een twee partijenstelsel 
te voorkomen. Een voorbeeld is meerdere 
vertegenwoordigers per district.  
 
De tweede kamer kijkt naar de politieke mening, de eerste 
kamer naar de haalbaarheid en een constitutioneel hof of 
het niet in strijd is met de grondwet. Dit maakt het 
verenigbaar met elkaar.  
 
De gelijkheid in demografische verdeling is verder toegelicht 
in de toelichting.  
 
Ik zou graag een gelijk aantal leden willen per district. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen.  
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AM02 Met 150 man winnen we de oorlog niet 

Onderwerp: Vergroten hoeveelheid parlementariërs 

Woordvoerder: 
Thijmen van Hoorn 

Een aantal jaar terug hadden we aangenomen dat we het 
aantal parlementariërs wilden vergroten. 150 is echt te 
weinig. Ondertussen is er onderzoek gedaan. We hebben 
250 tot 300 parlementariërs nodig om naar de Europese 
norm te komen. In de resolutie staat dat we naar 200 leden 
moeten, dit is te weinig en moet naar boven. Stem voor ook 
al twijfel je! 

Voor Neutraal Tegen 

X Rutger: Is er een reden dat je 
er geen kiesdrempel bij heb 
gezet? 
 
Bart: ik zou graag wel een 
uitleg willen waarom 250 of 
300 de Europese norm is. 
Waarom is het gewenst dat 
wij dat ook doen en is 
uitbreiding wel genoeg? 
 
Nico: hoe zit het met de 
vergoeding van de 
parlementariërs? Wordt dit 
hetzelfde of minder? 

X 

Woordvoerder: Ten eerste is een kiesdrempel geen verkeerd idee. Het is er 
alleen niet ingezet want het staat al ergens anders in de 
resolutie. 
 
De vergoeding staat niet in de weg voor verhoging van de 
hoeveelheid parlementariërs.  
 
Het verhogen van het aantal medeweerkers is ook goed, 
maar met overwerkte parlementariërs is er nog steeds niet 
genoeg capaciteit om te controleren. Ondersteuning alleen 
is niet genoeg. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen.  

 
 
 

21:03 Verkiezingsuitslag 

 
Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Rutger Jansen Lid sollicitatiecommissie 13 13   Ja 
Kyra Steeghs Lid sollicitatiecommissie 13 13   Ja 
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Alexander van den Berg Lid sollicitatiecommissie 13 13   Ja 
Thijmegen van Hoorn Lid sollicitatiecommissie 13 13   Ja 

 

 

21:04 Bestuurswissel 

Presentatie aanvullingen beleidsplan 

We krijgen een nieuw bestuur. Ik heb dit ding (voorzittershamer) nooit gebruikt 
(voorzittershamer) tijdens de BV. Dat is te verklaren want hij is oud en er ontbreekt een 
deeltje. Maar ik ga je (Fay) op een andere manier beëdigen.  

Rutger pakt een light saber waarmee Fay wordt beëdigd tot voorzitter van Jonge Democraten 
Arnhem-Nijmegen. 

Ik heb voor iedereen een gedichtje geschreven via chat GPT, daarnaast wens ik de 
overgebleven bestuursleden veel succes! 

Rutger draagt gedichten voor en deelt cadeaus uit.  

Bart speecht om Rutger te bedanken.  

 

Beleidsplan Jansen I: 

We hebben in september het beleidsplan gepresenteerd. Deze hebben we nu aangepast om 
de focus beter te leggen komend half jaar. Als eerste willen we activeren. We willen de 
ledenbinding en werving verbeteren. De politieke commissie zal nu elke maand op een vast 
moment bij elkaar komen, zodat nieuwe leden erbij komen. Daarnaast hebben we veel 
nieuwe leden. We willen voor hen ons gezicht ook meer laten zien. Dit zullen we doen tijdens 
de campagne, maar ook door speeddaten, filmpjes op de sociale media en een scholentour. 
Dit is allemaal concreter gemaakt in ons beleidsplan.  

Als tweede onderwerp willen we de administratie verbeteren. We willen de interne 
administratie overzichtelijker maken zodat het volgende bestuur alles makkelijker kan 
terugvinden. Daarnaast willen we ook het AR aanpassen zodat alles klopt. 

Als laatste punt hebben de activiteiten. We willen op dinsdag de activiteiten blijven houden. 
We zullen wel vaker wisselen van locatie, zo hebben we meer uitjes in de planning. Daarnaast 
hebben we ook grotere activiteiten, zoals een symposium, gepland voor september of 
oktober. Daarnaast willen we ook een masterclassreeks doen.  

Daarnaast heeft het nieuwe bestuur Jansen ook de mededeling dat ze Sam zullen aanstellen 
als Ad-interim penningmeester van de afdeling. Hierover zal snel meer over worden gedeeld. 

 

 
21:22 Sluiting 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
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Mededelingen 
Geen mededelingen.  
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
Hopelijk hebben jullie er net zoveel zin in als ik. Wij hebben er vertrouwen in. Volgende week 
is er PJO debat en de week erna trampoline springen bij Jumpsquare.  
 
VO voor de leden.  
 
 

 


