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Algemene Afdelingsvergadering 13-09-2021 
Jonge Democraten Arnhem - Nijmegen 
Notulen door: Jonah van Lotringen & Isa Luiten 
 
Datum:     maandag 13-09-2021 
Tijd:          20:00 – 22:00 
Locatie:    Café ‘t Haantje 
 

 
20:06 Opening AAV  
 
Benoeming Technisch Voorzitter  
Technisch Voorzitter: Silke Kok 
 
Installatie Stem- en Notulencommissie 
Stem- en Notulencommissielid 1: Isa Luiten 
Stem- en Notulencommissielid 2: Jonah van Lotringen 
 
Vaststellen notulen AAV 21-06-2021 
Vastgesteld. 
 
Vaststellen agenda AAV 13-09-2021 
Vastgesteld. 
 
 

 

20:09 Bestuursverantwoording 
 
Voorzitter Thomas Vissers: 
Korte mondelinge toelichting 
Ik ga niet veel vertellen, want in juni hebben we al een uitgebreide bespreking gedaan. De 
introweek was een van de belangrijkste dingen in de zomer, heeft Robbin hartstikke zijn 
best voor gedaan. We stonden op de intromarkt, waar we ook heel een blikkenspel hadden, 
we hebben geflyerd op de HAN, we hadden een pubquiz hier. We hadden een inschrijflijst 
met drie kantjes vol. Verder hebben we ook gezegd dat we deze zomer door zouden gaan 
met een aantal fysieke activiteiten, wat is gedaan. We hebben verschillende borrels gehad. 
We hebben toch nog iets van vijf activiteiten gehad. Thijmen is een paar keer in de pen 
gekropen en heeft nog een sterk statement over het waalstrand gemaakt. Complimenten 
aan eigen bestuursleden.  
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20:10 Bestuursvragen 
 
V: Thijmen 
Wat vond jij het leukste? 
 
A: Wat een kutvraag. Ik vond heel veel dingen leuk, ik heb in totaal 2,5 jaar in het bestuur 
gezeten dus heel veel leuke dingen meegemaakt. Gisteren antwoordde ik: het PJO 
verkiezingsdebat, was een heel toffe ervaring. 
 
V: Robbin 
Hoe kijk je ernaar vanuit filosofisch standpunt? 
 
A: Ik zou een utilistisch standpunt aan kunnen nemen, maar dat is niet alles. Wat is geluk? 
Het zit vol met onbeantwoorde vragen. 
 
V: Linda: 
Heel veel van die disputen hadden ook een eetwiel, dat was drukbezocht, kunnen we 
misschien met de JD ook doen. 
 
A: Een goed idee om te onderzoeken, de studieverenigingen gebben wel een 
geprivilegieerde positie bij de universiteit. Wij hebben ook leden buiten de universiteit en 
de hogeschool dus wij krijgen die positie niet. Maar iets om mee te nemen voor volgende 
bestuur. 
 
 

20:14 Mededeling vanuit het bestuur 

Mededeling 1: Opstappen bestuurslid Organisatie 

- Toelichting door Alexander van den Berg: Niet alles ging goed deze zomer, 

bestuurslid Melanie heeft besloten te stoppen voordat ze geïnaugureerd is. Ze heeft 

daarvoor een toelichting gegeven die ik zal voorlezen.  

- “Ik ga niet door als bestuurslid organisatie om een aantal redenen. Ik had het idee 

dat het minder tijd een weekenden zou innemen. Ten tweede zit ik net in een switch 

met werk, en kan ik werken niet combineren. Daarnaast ben ik gevoelig voor stress 

en wil ik geen burn-out. Tenslotte ga ik halverwege het jaar verhuizen naar andere 

kant van het land. Daarom wil ik het besluit nu nemen en heb ik besloten op te 

stappen. Sorry dat ik het niet zelf kon toelichten.” 
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20:16 Verkiezingsblok 

Bestuurslid Organisatie 

Marijn Klein Kranenbarg 
Toelichting: Ik ben Marijn, ik kwam in coronatijd erachter dat ik politiek erg leuk vind. 
Daarom ben ik nu naast mijn huidige studie ook wat politicologievakken aan het volgen. Ben 
erachter gekomen dat de JD voor mij de beste PJO is. Vorig jaar had ik het heel druk, dus 
had ik minder tijd en ben ik niet bij veel activiteiten geweest. Toen kwam de vraag of ik 
interesse had voor het bestuur, maar ik had nog niet veel activiteiten bijgewoond, dus ik liet 
het schieten. Toen bij vorige activiteit met wat meer inhoud vond ik dat erg leuk en was ik 
benaderd door Alexander voor deze functie. Omdat ik eerder al interesse had kreeg ik 
meteen weer veel interesse, dus kwam ik meteen langs om bestuur te ontmoeten. Toen 
kwam ik erachter dat het eigenlijk ook wel een goede functie voor mij is, ik hou ook van 
evenementen organiseren. Ik geniet ervan om dat gevoel van een beetje stress te hebben 
om alles te organiseren en het uiteindelijk toch wel goed komt. Ik haal daar veel energie uit. 
Ik hoop komend jaar mijn studie op een iets lager pitje te zetten en dan ook echt dingen te 
doen. 
 
V: Mark 
Knap dat je minder goede kanten durft toe te geven, mooi dat je lid bent geworden en actief 
wilt worden. Meer een opmerking dan een vraag. 
A: Top, dankjewel. 
 
V: Léonie 
Je zegt dat je ervaring hebt met feestjes organiseren, zou je die ervaring met ons willen 
delen? 
A: Dat hou ik liever geheim… Nee, het begon op de middelbare school toen ik altijd best wel 
veel interesse in muziek had. Een feest op 6vwo ging niet door, door gezeik over alcohol, 
dus had ik de organisatie overgenomen met wat mensen en dat was een groot succes. Ik zit 
nu ook bij een dispuut en dat betekent dat je ook je dispuut neer moet kunnen zetten. Nu 
hadden we tijdens de intro ook wat activiteiten om het dispuut ook van beste zijde te laten 
zien. Het is nooit echt maatschappelijk geweest, maar ik denk dat het wel lukt. Dat is wat ik 
voorheen heb gedaan. 
 
V: Marten 
Heb je ideeën voor internationale activiteiten? 
A: Nu nog niet, maar het zou wel leuk zijn. Ik weet niet wat de mogelijkheden allemaal zijn. 
 
V: Mark 
Wat betreft belastbaarheid, denk je dat je het aankan naast je nevenactiviteiten?  
A: Vorig jaar dacht ik: ik pak gewoon al m’n studiepunten zodat ik volgend jaar wat meer tijd 
heb voor leuke dingen. Dit heeft dus wat meer voorrang voor mij boven studie. 
 

Mededeling door Sollicitatiecommissie 
Geen notulen. 
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Lid Kascontrolecommissie (KasCo) 

Mark Mulder 
Toelichting: Ik ben in 2014 lid geworden, denk dat het voor veel mensen nog hun 
middelbare school periode was. Ik ben in 2017 algemeen secretaris geweest, daarna was ik 
een tijdje minder actief. Ik heb nu besloten weer wat meer actief te worden, niet alleen bij 
de Jonge Democraten maar ook bij D66. Ik ben daar ook lid geworden van de werkgroep 
zorg en welzijn. Ik heb ervaring bij het doen van kascontroles. Ik ben ook lid van de 
vereniging strafrecht en criminologie, ik heb daar een aantal jaar kascontroles gedaan. Ik 
kan de functie goed vervullen. 
 
V: Marten 
In het verleden is het niet altijd goed gegaan met de langdurig commitment aan de JD, hoe 
zie je dat nu voor je? 
A: Ik had in die tijd toch wel een persoonlijk moeilijke periode, betekende dat ik moeite had 
om mee te komen. Dat is nu geheel anders. Ik heb geleerd dat ik niet altijd 10 ballen 
tegelijkertijd in de lucht kan en hoef te houden. Ik ga het met vol vertrouwen tegemoet 
deze keer. 
 

Lid Kascontrolecommissie (KasCo) 

Delano Tolhuisen 
Toelichting: Afwezig. 
 

Lid Kascontrolecommissie (KasCo) 

Manon Harte 
Toelichting: Ik ben een vrouw van weinig woorden. Gelach. Ik zit al in de kasco, ik heb het 
gevoel dat ik nog niet alles heb kunnen geven en leren. Ik wil me graag blijven inzetten voor 
de vereniging. 
 
V: Léonie 
Ik vind het zo tof dat jij al zo lang zo actief bent. 
 

Lid Kascontrolecommissie (KasCo) 

Merel Peereboom 
Toelichting: Afwezig. 
 
 

Lid Kascontrolecommissie (KasCo) 

Léonie Janssen 
Toelichting: Het afgelopen jaar heb ik me vooral landelijk ingezet voor de JD. Ik was niet van 
plan nog veel landelijk te doen, maar ik wil me wel inzetten voor de afdelingskasco. Het was 
mijn eerste functie bij de JD en ik wil m’n tijd ook rond maken. Heel veel zin om Laurens 
advies te geven waar nodig. 
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V: Rick 
Je gaf net zelf aan dat de kasco en penningmeester goed samen moeten werken. Ik merk 
zelf wel bij mijn studievereniging dat het fijn is als het goed gaat, heb je een advies voor de 
penningmeester? 
A: Vraag advies als je aan het strugglen bent, niet alleen aan mij maar ook aan Robin en 
Barbara, die krachten hebben we in huis. Probeer niet zelf het wiel opnieuw uit te vinden. 
 
 

 
20:33 Politiek blok 

Wijzigingen Afdelingsreglement 
AR01 Wat zijn commissies? 

Onderwerp: Commissies in het AR 

Woordvoerder: 
Alexander van den Berg 

Het is mijn laatste dag als secretaris, dus dat is een heel pijnlijk 
moment, maar ik mag nog één keer mierenneuken. Thijmen heeft 
commissies geïntroduceerd. Het staat nog niet in het 
afdelingsreglement. Logische update om dit nog even eruit te 
knippen. Zijn er vragen? 

Voor Neutraal Tegen 

X Marten: Volgens mij heeft het 
bestuur gewoon het recht om 
tekstuele wijzigingen aan te 
brengen. 

X 

Woordvoerder: Stem voor. Ja. Beter AR beter voor iedereen. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen. 

 
MvO: Dit is een technische wijziging, mag per acclamatie 
MvO: Ik wil stemmen.   
 
 

AR02 Wat zijn commissies? Deel 2 

Onderwerp: Commissies in het AR 

Woordvoerder: 
Alexander van den Berg 

De inhoudsopgave moet dan ook aangepast worden. 

Voor Neutraal Tegen 

X X X 

Woordvoerder: 
 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen. 

 

Amendementen op de begroting 
AMB01 Herziening begroting 2021 
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Onderwerp: Herziening begroting 2021 

Woordvoerder: 
Robin Kuijpers 

Nu er weer iets meer fysieke dingen mogen, is het goed om even 
naar de begroting te kijken. Er zijn een aantal dingen die ik wil 
veranderen. Het regiocongres gaat niet door dus daar is geld in 
opgesloten. Het PJO-debat viel goedkoper uit. Drankjes voor de 
sprekers vielen mee door online activiteiten. Ik wil dat anders 
inzetten. Er gaat meer geld naar het symposium en meer naar de 
masterclass omdat er weer meer fysiek georganiseerd kan worden. 
Het is een betere fit voor de situatie waar we nu in zitten. 

Voor Neutraal Tegen 

X Barbara: Je zegt het regiocongres 
gaat niet door maar vervolgens 
gaat er geld naar een ander 
regiocongres. 
 
Leonie: Waarom hebben jullie 
ervoor gekozen promotie voor 
campagne op 0 te zetten. Als je 
bijvoorbeeld iets met de lijst wil 
doen heb je geen geld. 
 
Rick: Vervangen jullie het hele 
uitgavelijstje met een nieuw 
lijstje? 

X 

Woordvoerder: Dit is eigenlijk precies wat is aangenomen op de AAV, dat wordt 
vervangen. Je ziet dus afnames en toenames. Per saldo is dat dus 
afname en toename tegelijk. Het regiocongres wordt gefinancierd 
door afdracht prosu en een bijdrage van D66. De afdracht verlaag ik 
en kan nu dus bij bijvoorbeeld het symposium. Omdat het niet 
doorgaat enzo maakt het niet uit dat wij dat niet aanpassen. Gaat 
om de afdracht. Campagne was voor de tweede Kamerverkiezingen 
en hebben we niet aangebroken dus staat ongebruikt vast.  
 
Vervolgvraag Leonie: Stel je wil al iets voor het nieuwe jaar begint 
met de campagne. Waart gaat dat dan vanaf? 
 
Antwoord Robin: We hebben echt nog veel geld voor promotie over 
dus daar kan het vanaf.  

Stemming: Unaniem aangenomen. 

 
 

20:43 Pauze 

Schorsing AAV 
 

 
Heropening AAV om 21:06. 
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Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal uitgebrachte 
geldige stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Marijn Klein Kranenbarg Bestuurslid Organisatie 25 24 0 1 Ja 

Mark Mulder KasCo 24 18 3 3 Ja 

Delano Tolhuisen KasCo 25 23 1 1 Ja 

Manon Harte KasCo 25 25 0 0 Ja 

Merel Peereboom KasCo 24 23 1 0 Ja 

Léonie Janssen KasCo 25 23 2 0 Ja 

 

Afscheid oud-bestuur 
We nemen afscheid van Thomas, Alexander, Robin, Tijn, Thijmen, Robbin en Niels. 
Toelichting Thomas:  
Thomas bedankt het bestuur. 
 
Thijmen bedankt Thomas. 

Installeren nieuw bestuur 
Het instellen van Alexander, Romy, Laurens, Melissa en Guus. 
Toelichting door Alexander: We zijn allemaal winnaars door lid te zijn van de JD. De leden 
maken de vereniging mooi. Iedereen is uniek. Dit zijn we van plan duidelijk te maken met 
het nieuwe bestuur. Mensen kunnen zich hier ontwikkelen, we helpen hier graag mee. 
Iedereen mag zichzelf zijn en hun unieke talenten ontwikkelen hier.  
 

Presentatie beleidsplan 

nieuw bestuur 
Toelichting Alexander: Het beleidsplan is iets korter dan voorheen. We weten niet hoe het 
met corona gaat dus we willen nog niet uitweiden over grote activiteiten. We moeten eerst 
maar eens kijken hoe goed het gaat met corona. Tot op het moment van schrijven waren wij 
nog niet volledig. Toen wij schreven dachten we: hier kunnen we verder op bouwen. We 
hoeven heel weinig te veranderen van het oude bestuur. We willen wel een diverser 
activiteitenaanbod. Zo gaan we volgende week lekker fietsen en hebben we de week daarop 
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een stadhuistour. We willen nog meer inzetten op sfeerbeleid, zorgen dat iedereen zich 
veilig voelt. Inclusiviteit staat bovenaan, iedereen mag zijn wie die is. Hybride of digitaal 
sluiten wij niet uit. We proberen wel zoveel mogelijk fysiek. Over grote evenementen 
nemen we pas later besluit. Kijken hoe het gaat met corona.  
 
Toelichting Guus over scholing: Intern willen we focussen op veel nieuwe leden, we willen 
bijvoorbeeld congressen uitleggen en bijvoorbeeld motieschrijfavonden organiseren. Wat 
vastheid bieden wat betreft de JD. We willen ook trainingen aanbieden die complementair 
zijn aan studie of carrière van leden.  
 
Toelichting Alexander: Commissies willen we ondersteunen en hun autonomie willen we 
zoveel mogelijk behouden. We willen leden ook bedanken, extra op de socials de prestaties 
bedanken van leden. Niet alleen een keer in het halfjaar. Waar we nog kansen zien, is nog 
meer op Instagram posten en verder LinkedIn gaan gebruiken. 
 
Toelichting Melissa over Politiek: Afgelopen jaar heeft Thijmen een mooie politieke 
commissie op gezet. Ik wil daar mee verder gaan en de commissie uitbreiden. Verder willen 
we motieschrijfavonden organiseren en leden daar nog meer bij betrekken.  
 
Toelichting Alexander: Wij introduceren een drie-steden beleid. Nijmegen op 1 en Arnhem 
op 2, maar Enschede wordt nummer 3. Mensen mogen zich nu al kandideren voor de lijst in 
Arnhem. In Enschede kun je nu al stemmen, we willen dat mensen zich er in alle drie de 
steden mee bezig kunnen houden.  
 
Er zijn geen vragen. 
 
 

 
 

21:44 Sluiting 
 
WVTTK 

• N.v.t. 
 
Rondvraag 
 
Er zijn geen vragen. 
 
Bedanken Stem- en Notulencommissie 
Sluiting door Technisch Voorzitter 
 
Mededelingen 
 
Sluiting door Afdelingsvoorzitter 
 
 


