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Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten

Opening
De AAV wordt na afhandeling van technische problemen geopend door Ilse Kolmans om 20:09 uur.

Vaststellen technisch voorzitter
Kalle Duvekot wordt per acclamatie aangesteld als technisch voorzitter voor deze AAV.

Vaststellen stem & notulen commissie
Renilde Becker en David Vlot worden per acclamatie aangesteld als SNC.

Vaststellen agenda AAV 22-12-2021
Benoemd wordt de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren en vragen. De agenda wordt per
acclamatie aangenomen.

Vaststellen notulen AAV 03-09-2021
De notulen wordt per acclamatie aangenomen. Mochten er vragen zijn dan kunnen deze in de
groepschat gestuurd worden.

Financieel blok
De begroting wordt geshowd. Binnen de jaarrekening wordt ingegaan op de inkomsten. Met
name vanuit D66 en ten behoeve van het zomeroffensief is er flink geld verdiend. De
deelnemersbijdrage is laag wegens corona. De zaalhuur viel hoger uit, mede doordat de
huurkosten vanwege corona omhoog gingen. Het bitterballenbudget is niet opgemaakt.
De KasCommissie stemt in met de begroting. Er wordt wel een advies uitgegeven om de
sprekerskosten te verlagen.
Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Bestuurslid:

Michiel van Alst
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Opmerking:

Er is een ooit binnen JD Brabant een amendement
aangenomen om de bijdragen voor de bestuursbedankjes
te verdubbelen, dus dit punt uit de begroting is zeker
terecht!

Reactie:

Er was ooit een ander amendement aangenomen om dit
punt wat Annelies vermeldt uit het afdelingsregelement te
schrappen, maar deze haalde het niet. Dus vandaar de
grootte van dit bedrag voor de bestuursbedankjes in de
begroting.

Bestuursverantwoording
Verantwoording Ilse Kolmans (Voorzitter)
Er zijn geen vragen aan de voorzitster gesteld.
Verantwoording Sam Pollé (Algemeen Secretaris)
Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Bestuurslid:

Sam Pollé

Vraag:

In de whatsappgroepen werd vroeger twee weken van
tevoren een activiteit aangekondigd. Binnen jullie
bestuurstermijn was dit echter vaak één dag van tevoren.
Was dit een bewuste keuze?

Antwoord:

Het was geen bewuste keuze, zelf wilde ik één week van
tevoren als termijn aanhouden. Vaak wisten wij simpelweg
last minute pas of en hoe een activiteit kon doorgaan,
vandaar dat het soms korter dan één week van tevoren
werd.

Naam Vraagsteller:

Goan Booij

Bestuurslid:

Sam Pollé

Notulen AAV, afdeling Brabant der Jonge Democraten
Vraag:

Toen ik een secretaris was voor JD Brabant werd de
functie gezien als de ‘minst-sexy’ functie. Ik zie dat er geen
kandidatuur is voor de post van secretaris is
binnengekomen. Kan jij een vurig pleidooi geven waarom
je je wél als secretaris zou moeten kandideren?

Antwoord:

Als secretaris ben je de pilaar van de groep. Jij hebt als
secretaris de macht, je bent de man met het zwaard. Oók
terwijl de voorzitter ‘het gezicht’ van de afdeling is en de
penningmeester over het geld gaat. Alle taken als
secretaris zijn echt niet saai, ik maakte van mijn notulen
altijd een feestje. De nieuwsbrieven kan je ook customizen.
Het zijn van secretaris is een feestje, je moet dit alleen wel
zelf weten te organiseren.

Verantwoording Michiel van Alst (Penningmeester)
Naam Vraagsteller:

Tom Melis

Bestuurslid/leden:

Michiel van Alst

Vraag:

Je hebt ervoor gekozen om het politieke team verder te
verdelen in kleinere teams per stad / regio. Dit heeft
echter nog niet helemaal goed uitgepakt. Hoe komt dit
volgens jou?

Antwoord:

Het originele idee was dat kleinere groepjes per stad
actiever zouden zijn, maar dat bleek niet zo te zijn. We
hadden niet genoeg actieve leden voor dit plan. Een ander
punt wat speelde en waarvoor ik mezelf aankijk, is dat mijn
manier van werken dit concept niet ten goede komt. Als ik
herkozen wordt dan wil ik dit plan alsnog tot een succes
maken.

Naam Vraagsteller:

Hugo Uitdehaag
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Bestuurslid:

Michiel van Alst

Vraag:

Hoe zorg je ervoor dat het bitterballenbudget wél volledig
wordt uitbesteed?

Antwoord:

Ik wil graag met kortere termijnen controleren of het
bitterballenbudget daadwerkelijk opgaat. Het
bitterballenbudget moet immers gewoon op!

Naam Vraagsteller:

Joris Hetterscheid

Bestuurslid:

Michiel van Alst

Vraag:

Wat heb je anders of beter gedaan dan je voorganger?

Antwoord:

Ik wilde graag de overdracht beter regelen. Rondom de
overdracht naar de KasCo toe was er sprake van
miscommunicatie tussen mijn voorganger en ik.

Verantwoording Melvin Poos (Organisatie)
Naam Vraagsteller:

Michiel van Alst

Bestuurslid:

Melvin Poos

Vraag:

Wat heb je anders of beter gedaan dan je voorganger?

Antwoord:

Ik denk dat het moeilijk te vergelijken is, omdat mijn
voorganger amper fysieke activiteiten kon organiseren en
ik wel. Dus ik kan deze vraag moeilijk beantwoorden.
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Naam Vraagsteller:

Michiel van Alst

Bestuurslid:

Melvin Poos

Vraag:

Hoe heeft jouw geavanceerde leeftijd positief kunnen
bijdragen aan het functioneren van het bestuur?

Antwoord:

Ik kon autorijden dus dat is mooi. Verder voelde ik mij
gewoon jong als ik bij mijn bestuur was.

Verantwoording Iris Vulders (Intern)
Naam Vraagsteller:

Tom Melis

Bestuurslid:

Iris Vulders

Vraag:

Waarom wil je je kandideren als ad-interim bestuurslid, en
niet als ‘actief’ bestuurslid?

Antwoord:

Deze keuze heb ik gemaakt omwille van
privéomstandigheden. Zodra de omstandigheden het
toelaten zou ik ‘voor het echt’ willen kandideren, zodat ik
effectief het meeste kan halen uit mijn bestuurstermijn.

Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Bestuurslid:

Iris Vulders

Vraag:

Hebben jullie nagedacht over de optie om de twinning te
vervangen door een uitje binnen Nederland?

Antwoord:

Nee nog niet eigenlijk! Ik wilde eigenlijk een twinning naar
Kroatië organiseren, maar dit lukte niet door corona. Ik
vind het voorstel heel mooi, dus ik neem deze graag over!
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Naam Vraagsteller:

Michiel van Alst

Bestuurslid:

Iris Vulders

Vraag:

Kan je wat vertellen over de geplande masterclass?

Antwoord:

Ik wilde graag bijdragen aan de vertegenwoordiging van
vrouwen binnen de afdeling. Ik wilde hiertoe graag een
masterclass met andere organisaties voor
vrouwenemancipatie organiseren.

Verantwoording voltallig bestuur
Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Bestuurslid:

Sam Pollé, Michiel van Alst

Vraag:

Jullie waren als bestuur heel ambitieus. Zouden jullie het
volgende bestuur evenveel en dezelfde ambities
meegeven?

Antwoord:

Michiel: We willen meegeven: kies wat je wil doen, maar
neem niet teveel hooi op je vork. Dan wordt ’t anders voor
jezelf teveel en val je door de mand.
Sam: focus je op één plan, en bouw niet teveel grandioze
plannen op.

Presentatie kandidaten Afdelingsbestuur
Kandidaatstelling Voorzitter: Melvin Poos
Naam Vraagsteller:

Tom Melis
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Kandidaat Bestuurslid

Melvin Poos

Vraag:

Kan je vertellen wat je plannen zijn voor de campagne
rondom de gemeenteraadsverkiezingen?

Antwoord:

We zijn momenteel bezig met de campagne, als oudbestuurslid organisatie was ik hier niet mee bezig. Als
potentieel voorzitter neem ik dit over, maar ik kan niet
zeggen wat ik precies zal gaan doen.

Naam Vraagsteller:

Hugo Uitdehaag

Kandidaat Bestuurslid

Melvin Poos

Vraag:

Hoe staat het ervoor met de oprichting van de
regiocommissie Limburg?

Antwoord:

We houden regelmatig contact met de regiocommissie.
We houden in de gaten hoe goed hun activiteiten bezocht
worden. Als dit laatste op een voldoende niveau is, gaan
we het gesprek met LB aan om hier een eigen afdeling van
te maken.

Naam Vraagsteller:

Ilse Kolmans

Kandidaat Bestuurslid

Melvin Poos

Vraag:

Wat ga je beter doen dan je voorganger?

Antwoord:

Ik kan het niet beter doen dan mijn voorganger, ze was al
geweldig!
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Naam Vraagsteller:

Tom Urbaschek

Kandidaat Bestuurslid

Melvin Poos

Vraag:

Als je het niet beter kan doen dan je voorganger, waarom
kandideer je je dan?

Antwoord:

Ik wil graag de lijn die Ilse heeft opgezet doorzetten, en de
continuïteit van de afdeling bewaken.

Naam Vraagsteller:

Iris Vulders

Kandidaat Bestuurslid

Melvin Poos

Vraag:

Hoe zorg je ervoor dat het nieuwe bestuur een hechte
groep wordt en er binding ontstaat?

Antwoord:

Ik wil graag snel een bestuursweekend opzetten, dit
draagde binnen bestuur Kolmans I in het begin direct goed
bij. Ook wil ik zoals Iris altijd deed veel met mijn collegabestuursleden gaan bellen!

Kandidaatstelling Penningmeester: Michiel van Alst
Er zijn geen vragen gesteld aan de kandidaat-penningmeester.
Kandidaatstelling Organisatie: Manon van Bladel
Naam Vraagsteller:

Iris Vulders

Kandidaat Bestuurslid

Manon van Bladel

Vraag:

Heb je al ideeën voor dingen die je zou kunnen
organiseren?
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Antwoord:

Wat mij vooral heel leuk lijkt is om verder met borrels
leuke dingen te organiseren. Verdere plannen heb ik nog
niet echt.

Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Kandidaat Bestuurslid

Manon van Bladel

Vraag:

Woon je echt in Dongen? En kan je makkelijk vanuit
Dongen de grote Brabantse steden bereiken?

Antwoord:

Ik kan met de bus vanuit Dongen station Gilze-Rijen
bereiken, en van daaruit pak ik de trein richting de rest van
Brabant. Het reizen is dus goed te doen!

Presentatie kandidaten Kascommissie
Kandidaatstelling KasCo lid: Hidde van Luenen
Naam Vraagsteller:

Annelies Becker

Kandidaat KasCo lid

Hidde van Luenen

Vraag:

Je hebt zelf ervaring als penningmeester. Kan je onze
penningsmeester nog wat leren?

Antwoord:

Ik houd graag een oogje in het zeil! ‘Misschien doe ik wel
iets met crypto.’

Kandidaatstelling KasCo lid: Hugo Uitdehaag
Naam Vraagsteller:

Iris Vulders
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Kandidaat KasCo lid

Hugo Uitdehaag

Vraag:

Je zegt dat je mogelijk na je KasCo-termijn het bestuur in
wilt. Voor welke functie zou je dan willen gaan?

Antwoord:

Dat weet ik nog niet. Ik ben vaak getipt als
penningmeester, maar ik weet niet zeker of ik die functie
effectief wil.

Pauze + verkiezingen
De pauze wordt verkort tot vijf minuten

Uitslag
Naam kandidaat

Beoogde functie

Melvin Poos
Michiel van Alst
Manon van Bladel
Hidde van Luenen
Hugo Uitdehaag

Voorzitter
Penningmeester
Organisatie
KasCo lid
KasCo lid

Totaal
aantal
stemmen
17
17
17
16
16

Aantal
stemmen
Voor
16
17
16
16
15

Aantal
stemmen
tegen
1
0
0
0
0

Aantal
stemmen
blanco
0
0
1
0
1

Moties, Amendementen & AR-Wijzigingen
AMAR01

Het bestuur wordt al genoeg bedankt: round 2 electric
boogaloo

Onderwerp:

Bestuursbedankjes

Woordvoerder:

Michiel van Alst

Voor

Neutraal

Tegen

Verkozen
(ja/nee)
ja
ja
ja
ja
ja
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Er waren geen insprekers voor of neutraal bij de behandeling
van dit amendement.

Goan Booij – In oog
nemende dat ik degene ken
wie dit amendement heeft
geschreven, en dat deze
persoon nachten heeft
moeten doorhalen om dit
amendement te schrijven wil
ik zeggen: stem tegen!
Annelies Becker – Ik weet
dat de persoon die deze
motie heeft geschreven ook
wakker ligt als deze motie
aangenomen wordt. Waar
blijft de rebelse kant van JD
Brabant? Stem tegen!

Woordvoerder:

De woordvoerder had geeft afsluitende woorden.

Stemming:

Met 12 stemmen tegen en 5 stemmen voor is dit
amendement verworpen.

AMAR02

Het is geen studiekeuze

Onderwerp:

Oriëntatiecommissie (OrCO)

Woordvoerder:

Melvin Poos

Voor

Neutraal

Bij dit amendement waren er geen insprekers voorhanden.

Tegen
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Woordvoerder:

De woordvoerder had geeft afsluitende woorden.

Stemming:

Met 3 stemmen tegen en 14 stemmen voor is dit
amendement aangenomen.

PM01

Geen bewapening BOA’s

Onderwerp:

Geen bewapening BOA’s

Woordvoerder:

Hugo Uitdehaag

Voor

Neutraal

Tegen

Michiel van Alst – Ik ben groot
fan van de motie. Ik wil
benadrukken dat we deze
motie indienen ten behoeve
van het wintercongres. Tevens
heeft de werkgroep veiligheid
en justitie ingestemd met deze
motie.
Annelies Becker – Politie en
BOA’s moeten de-escalerend
optreden, dus daar passen
wapens niet tussen.
Opleidingen zijn echter wel van
meerwaarde!

Er waren geen neutrale
insprekers bij de behandeling
van deze motie.

Tom Melis – BOA’s zijn
inderdaad geen
politieagenten maar ze
krijgen steeds meer taken.
Het lijkt mij gepast als ze
zich kunnen verdedigen. De
wapens zijn niet te
gevaarlijk, dus het kan prima.

Woordvoerder:

Boa’s krijgen verdedigingstechnieken aangeleerd. Het is de
bedoeling dat BOA’s zich dienen te onttrekken aan
escalaties.

Stemming:

Met 1 stem tegen en 14 stemmen voor is deze motie
aangenomen.
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W.V.T.T.K. + Rondvraag
Er waren geen verdere vragen gesteld of moties van orde ingediend.

Sluiting
De vergadering wordt om 21:48 uur afgesloten middels een afsluitende speech van de nieuwe
voorzitter Melvin Poos.

