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Algemene Afdelingsvergadering 19-12-2021
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen
Notulen door: Hester en Niels
Datum: zondag 19-12-2021
Tijd:
14:00 – 15:40
Locatie: Online

14:01 Opening AAV
Benoeming Technisch Voorzitter
Technisch Voorzitter: Kalle Duvekot wordt per acclamatie benoemd.
Installatie Stem- en Notulencommissie
Stem- en Notulencommissielid 1: Niels Koppelaar wordt per acclamatie benoemd.
Stem- en Notulencommissielid 2: Hester van Wessel wordt per acclamatie benoemd.
Vaststellen notulen AAV 13-09-2021
De notulen worden per acclamatie vastgesteld.
Vaststellen agenda 19-12-2021
Wijzigingen:
• Het financieel blok wordt van de agenda geschrapt. De begroting wordt in januari
alsnog behandeld.
Mededelingen m.b.t. de AAV:
• Nvt

14:06 Bestuursverantwoording
Voorzitter Alexander van den Berg:
Als bestuur hebben we ingezet op sfeer en inclusiviteit. Hoogtepunten van onze
bestuurstermijn zijn dat de helft van de commissieleden vrouw zijn en dat we fysieke
koffiemomentjes doen met nieuwe leden. In oktober hadden we veel inhoudelijke
activiteiten en in november veel trainingen. Dat werkte vrij goed op zoom. December was
zoeken naar wat nog fysiek kon, tot dit weekend is dat aardig gelukt. De Twinning, het
symposium en de masterclasses zijn wat uitgekleed ten opzichte van de door onze
voorgangers bedachte versies. Er was minder geld, animo en tijd. De evenementen hebben
in de herfst in ingetogener vorm toch goed plaats kunnen vinden. Zonder de leden en de
commissies was dit niet gelukt.
De politieke commissie was dood na de zomer, die hebben we moeten revitaliseren. Qua
bestuur waren wij dit najaar druk met grotere evenementen en campagne. Ook hebben we
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ingezet op samenwerking met andere PJOs, maar dat gaat niet altijd soepel. Er loopt een
project over daklozen en een over een prijs voor restaurants die toegankelijk zijn voor
mindervalide mensen. Promotie “ging als een tiet” (einde citaat). We hebben heel goede
resultaten geboekt met de JD-campagne en kieslijsten. Daar zijn we erg trots op.
De regiocommissie Twente is goed en enthousiast begonnen, maar heeft het lastig gehad
onder online. Een grote verrassing was team Salland. In Deventer zijn ze een aanzet tot een
opzet tot een mogelijke regiocommissie begonnen. We hopen dat daar een mooie tweede
regiocommissie uit komt.

14:11 Bestuursvragen
V (Thijmen): Vraag aan Laurens. Jij staat op een verkiesbare plek op de D66-lijst in jouw
gemeente. Waarom is dit niet gecommuniceerd via de officiële kanalen? Normaal gesproken
moet hier dispensatie voor worden aangevraagd.
A (Laurens): We hebben dit intern besproken met het bestuur. Ik ga er niet vanuit dat ik in
de raad kom. Anderen krijgen waarschijnlijk meer voorkeursstemmen. Vandaar dat het nog
niet uitgebreid is gecommuniceerd. Mocht ik onverhoopt wel de gemeenteraad in moeten,
dan stop ik per direct als bestuurslid bij de afdeling
V (Thijmen): Vervolgvraag. Waarom is dit alleen via Instagram gegaan? Had dit niet ook in
het AAVboek gekund?
A (Laurens): Dat is niet bij ons opgekomen.
A (aanvulling Alexander): Er is nu nog niets gebeurd waarvoor dispensatie nodig is. We gaan
ervanuit dat die situatie niet ontstaat, dus we vragen geen dispensatie aan omdat dat niet
nodig is.
V (Leonie): Is er een plan voor als je per direct stopt, nu de afdeling dan zonder
penningmeester komt te zitten?
A (Laurens): In dat geval gaat een ander bestuurslid de functie waarnemen.

14:16 Verkiezingsblok
Voorzitter
Melissa Ruinard
Toelichting Melissa: De meesten zullen mij al kennen. Ik ben Melissa, 19 jaar oud en
tweedejaarsstudent bestuurskunde. In juni ben ik verkozen als bestuurslid politiek, dat
bevalt goed en geeft veel energie. Samen met Alexander heb ik al veel opgepakt als
vicevoorzitter. Ik ben sparpartner geweest voor Alexander, heb contact gehad met externen
etc. Afgelopen juni durfde ik de voorzittersrol nog niet aan. Ik wilde eerst de vereniging
leren kennen. Ik ben blij dat ik dat toen nog niet heb gedaan, maar ben nu toe aan een
nieuwe uitdaging. Afgelopen tijd heb ik veel geleerd en veel ervaring opgedaan. Nu kan ik
een mooie invulling geven aan de voorzittersrol. Er is een goede samenwerking in dit
bestuur en ik hoop dat voort te zetten. Ik hoop ook samen met de te verkiezen
bestuursleden mooie zaken op te pakken, zoals de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil
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iedereen faciliteren om zoveel mogelijk uit zichzelf te halen. Inclusiviteit krijgt een hoge
prioriteit. Ik ben ook voorzitter van een deel van het Inclusiviteitsnetwerk. Zo hoop ik een
voorzitter te worden die er voor iedereen is.

Mededeling door Sollicitatiecommissie
Geen notulen.

Vragen
Geen vragen.

Bestuurslid Profilering
Chune Huijbregts
Toelichting Chune: Ik ben Chune, 21 en zit in het tweede jaar van mijn studie HBO rechten.
Ook werk ik als grafisch vormgever. Sinds maart ben ik actief voor de promotiecommissie.
Die werkzaamheden vind ik heel leuk. Ik wil me inzetten voor de promotie van de afdeling
en de gemeenteraadsverkiezingen. Ik wil standpunten delen via onder andere sociale
media. Naast standaardposts wil ik ook bijvoorbeeld campagneposts doen. Zowel fysiek als
online moeten we zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door in steden te staan of ludieke acties te
organiseren. Ik geloof dat het succes van een afdeling samengaat met een goede profilering.
Daar wil ik me graag voor inzetten.

Mededeling door Sollicitatiecommissie
Geen notulen.

Vragen
V (Lars): Ik merk bij JD Twente dat er met veel enthousiasme dingen worden georganiseerd,
maar de profilering beter kan. Ben jij van plan JD Twente hierin te ondersteunen?
A: Ik ben zeker van plan hen te betrekken. Ik heb nog geen concrete ideeën maar het lijkt
me goed er eens samen over te gaan praten.
V (Vasko): Hoe willen jullie de samenwerking met commissie Twente en mensen van
Enschede versterken? Hoe kan de afdeling bekender worden in die regio?
A (Melissa): Ik ben op dit moment verantwoordelijk voor de commissie en vind het erg tof
dat die er zit. Ik ben er al druk mee bezig geweest. Ik wil commissieleden faciliteren om
gemotiveerd te raken. Dat is lastig door de coronamaatregelen. Ook met de campagne wil ik
veel JD laten zien om ook die regio te betrekken.
A (Chune): Ik sluit me bij Melissa aan.

Pauze
Geschrapt.
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14:30 Verkiezingsuitslag
Naam

Functie

Melissa
Ruinard
Chune
Huijbregts

Voorzitter
Bestuurslid
Profilering

Totaal
Voor
uitgebrachte
geldige
stemmen
17
16

Tegen

Blanco

Verkozen?

0

1

Ja

17

0

1

Ja

14:31 Sluiting
WVTTK
- Geen.
Rondvraag
- Geen.
Bedanken Stem- en Notulencommissie
Sluiting door Technisch Voorzitter
Mededelingen
Sluiting door Afdelingsvoorzitter

16

