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OPENING 
 

De AAV wordt om (14.02) geopend door voorzitter Joris Hetterscheid 

VASTSTELLEN TECHNISCH VOORZITTER 
 

Pieter van der Werff wordt per acclamatie benoemd tot technisch voorzitter van deze AAV 

VASTSTELLEN STEM- EN NOTULENCOMMISSIE 
 

Alexander van der Berg wordt tot 14:30 en Hester van Wessel vanaf 14:30 en Jonah van Lotringen 

worden per acclamatie benoemd tot Stem- en Notulencommisie van deze AAV. 

MEDEDELINGEN 
Niet van toepassing 

VASTSTELLEN AGENDA AAV 
Anoniem vastgesteld 

GOEDKEUREN NOTULEN AAV 
Anoniem goedgekeurd 

FINANCIEEL BLOK 
 

Het favoriete onderdeel van elke AAV bij iedereen. Laten we het snel afhandelen, dan kunnen we naar 

de leuke dingen. We gaan kijken naar de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2021. De hele 

jaarrekening is erg beïnvloed door corona, tijdens opstellen begroting 2020 was er nog niet voorbereid 

op corona, zie je overal wel terug. Ik zal een paar afwijkingen benoemen. De deelnemersbijdrage en 

niet politieke activiteiten hangen samen, twinning is bijvoorbeeld niet doorgegaan en daardoor daar 

ook geen deelnemersbijdrage voor. Bijdrage D66 is uitgebleven, was moeilijker voor ons om bij de 

fractievergaderingen te zijn nu ze online waren, ook geen zaalhuur van d66 gekregen, bijv. door geen 

samenwerkingen. Promotie wijkt af omdat bijv. zomeroffensief volledig anders was. Daar veel minder 

geld naar gegaan. Wel redelijk wat geld gegeven aan online promotie. Zaalhuur flink overschreden, 

hebben we vorige AAV ook besproken. Vorige bestuur had zoom voor een jaar gekocht en was flinke 

uitgave. Tom bedanken dat we vaak in gratis of goedkope zaaltjes konden zitten want daarom weinig 

geld uitgegeven aan zaalhuur. 

Begroting van 2021 met FEO penningmeesters is er een format gemaakt door landelijk 

[penningmeester en dat hebben wij aangehouden, heel simpel maar je ziet meteen waar het geld 
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naartoe gaat. Verder belangrijk om te zeggen dat begroting al in november gemaakt maar situatie 

verandert continu m.b.t. corona. Volgende AAV of eerder moeten we m misschien amenderen. 

Hoofdposten zal ik kort bespreken. Afdracht LB is duidelijk, bestaat uit vast deel en variabel deel, 

hebben aanspraak gemaakt op het variabel deel. Prosu is altijd lastig inschatten, hebben dat nu gedaan 

voor bestuursweekenden die vaststaan, maar ook voor twinning en zomeroffensief dus zal even 

wachten worden wat dat gaat worden, is geoormerkt dus moet daar naartoe. Prosu is nog niet 

definitief moeten we nog aanspreken. Externe fondsen komt van D66, hebben daar vorig jaar geen 

gebruik van gemaakt, tijdens campagne kijken of we daar gebruik van kunnen maken. Voornemen om 

daar aanspraak op te maken. Deelnemersbijdrage geldt zelfde als prosu, zijn nog niet definitief, gaat 

over BBQ’s etc. Mensen die dat dan organiseren kunnen bepalen wat ze als deelnemersbijdrage willen 

vragen. Bij bijdrage geldt ook dat geoormerkt is. Qua uitgaven willen we meer aan bestuursbedankjes 

doen, komt amendement over. Promotie is iets hoger dan vorig jaar, willen inzetten op online 

promotie. Je kunt de toelichting daarover lezen. Met activiteiten speelt vooral zaalhuur belangrijke rol, 

vorig jaar flink overschreden, ook komend jaar zalen wss niet altijd meer gratis, hogere kosten. Als je 

wat grotere activiteit hebt wil je ook in staat zijn wat betere zaal te boeken. Bitterballenbudget gaat 

omlaag, mag maximaal 5% van afdracht bedragen. Schande voor Brabant maar moet je bij LB zijn. Qua 

projecten at meer, bijv. twinnig maar we willen ook bedankmoment doen voor afdelingskader. Bij de 

overige uitgaven staat fout in AAV boekje, moet 5% zijn van landelijke begroting – niet van afdracht. Is 

240 euro. 

 

Vraag (Mirko): Wat is een twinning? 

Antwoord: Op twinning gaan we samen met de afdeling langs bij een buitenlandse PJO. Hier was dit 

jaar een plan voor, maar dat heeft niet door kunnen gaan. 

Vraag (Mirko): verandert er iets in het budget wegens de campagne? 

Antwoord: in principe wordt er altijd begroot voor de promotie, nu is er ook specifiek budget voor de 

campagne.  

 

De begroting wordt per acclamatie ingestemd. 

Hester wordt per acclamatie ingestemd om Alexander in de SNC te vervangen.  

BESTUURSVERANTWOORDINGEN 

VOORZITTER JORIS HETTERSCHEID 
De verantwoordingen zijn ook te vinden in het congresboek. Iets meer dan een half jaar geleden zijn 

we begonnen als bestuur. We hebben hard gewerkt aan bestuursbinding, dit was fijn en nuttig. In het 

beleidsplan hebben we ingezet op ledenwerving en activering, onder andere door middel van 

facebookpromotie en koffieafspraken met nieuwe leden. We hebben meerdere teams opgericht. 

Afdelingsgrenzen zijn veranderd, we hebben Limburg erbij. We zijn van plan een regiocommissie voor 

Limburg op te zetten. Corona gooit roet in het eten. Activiteiten zijn vooral online geweest. Ondanks 

dat heb ik het erg naar mijn zin met het bestuur en toffe activiteiten. Bestuur ben ik erg dankbaar, 

zonder hen was dit niet mogelijk geweest. Als team hebben we veel voor elkaar gekregen. De komende 

tijd ligt de nadruk op verkiezingen en hopelijk een congres binnen de afdelingsgrenzen.  
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Vraag Tom: Wat was je grootste leermoment? 

A: Er waren veel kleine leermomentjes. Ik heb vooral geleerd los te laten, me niet overal mee te 

bemoeien. De bestuursleden laat ik meer zelfstandig.  

Vraag Bastiaan: Wat zijn dingen die je komend half jaar anders wil doen?  

A: Veel dingen worden anders, bijvoorbeeld een andere bestuurssamenstelling. Processen zullen 

hierdoor vanzelf anders verlopen. Wat ik zelf anders zou doen is meer aandacht geven aan persoonlijke 

ontwikkeling. Concreet wil ik zorgen dat elk bestuurslid doelen stelt en haalt. Afgelopen half jaar is dit 

ook wel gelukt, maar nu wil ik er meer tijd voor nemen.  

ALGEMEEN SECRETARIS GOAN BOOIJ 
Ik ben zes maanden geleden begonnen, ik was toen nog een vrij nieuw lid. In deze tijd heb ik de JD erg 

goed leren kennen. Ik ben dankbaar voor de warme ontvangst in de JD. Als secretaris heb ik me 

gehouden aan secretaristaken zoals de nieuwsbrief en notulen. Ik heb het nieuwe-ledenbeleid 

enigszins aangepast en contact gehad met leden. Ik had in het begin meer aspiraties om bijvoorbeeld 

persstukken te schrijven, maar hier heb ik helaas niet veel tijd voor gehad. Bestuur bedankt, was een 

toptijd.  

Bastiaan: Je zegt niet veel meer gedaan te hebben dan je vaste taken, ben je er wel tevreden mee? 

A: Ik ben wel tevreden, want ik heb veel geleerd en gedaan in korte tijd. Toch niet alle aspiraties 

waargekomen, in het komend half jaar krijg ik hopelijk de kans dit recht te trekken. Leermomenten: ik 

ben nalatig geweest in communicatie, dit moet duidelijker.  

PENNINGMEESTER BART KESSELS 
Net als Goan was ik nog vrij nieuw lid voor mijn aanstelling. Heel snel iedereen en de JD leren kennen. 

Hoofdtaak penningmeester heb ik met veel plezier vervuld. In het beleidsplan heb ik aangegeven de 

financiële huishouding goed te doen en duidelijk en overzichtelijk te communiceren, volgens mij prima 

gelukt. Er was een fijne samenwerking met de kasco. Zij hebben nu een account in het 

boekhoudprogramma, dus altijd kans om de financiën te bekijken en vragen te stellen. Kasco bedankt. 

Ook in FEO scholing en vorming gezeten. Hier heb ik een klein ledenonderzoek gehouden. We hebben 

een campagneteam opgezet en daarmee veel gebrainstormd over de campagne. Komende tijd gaan 

we verder met de uitvoering van de plannen. Samen met Goan heb ik de ledenbinding gedaan: contact 

gehad met nieuwe leden en hen uitgenodigd voor koffie. De effecten zijn zichtbaar: veel nieuwe leden 

zijn actief. Ik heb een erg leuk halfjaar gehad, andere bestuursleden bedankt. Zowel mijn eigen taken 

als de zijprojecten waren erg leuk.  

Vraag Joris H: wat was het hoogtepunt van het afgelopen half jaar? 

A: Het was jammer dat veel fysiek niet door kon gaan. Online kaderweekend was erg leuk, vooral de 

quiz van Ferry. Bestuursweekend was ook erg leuk. 

Goan: Je bent verkozen voor een jaar, nog een halve termijn te gaan. Wat doe je komend half jaar 

anders? 

A: Alles nog meer op tijd aanvragen (prosus etc.). Financiële verhaal goed bijhouden; bonnen op orde 

etc. Komende maanden ook campagne, hopelijk ga ik daarin samenwerken met David.  

SECRETARIS ORGANISATIE TOM URBASCHEK 
Het was een bijzondere periode voor het bestuur wegens covid19. We moesten schakelen van offline 

naar online, dit heeft de functie organisatie flink beïnvloed. Als bestuur hebben samen de schouders 
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eronder gezet. Daardoor hebben we snel op veranderingen in kunnen spelen. Daarover ben ik erg 

tevreden. Activiteiten: grote sprekers binnengehaald, dat was een van mijn doelen. Afwisseling tussen 

inhoudelijke en informele activiteiten. Bijv. in gesprek met shell was erg interessant. Minder formeel: 

het kerstdiner vond plaats in aangepaste vorm maar was toch een succes. Een ander doel was 

communicatie met andere afdelingen. Samenwerken betekent grotere activiteiten en hogere 

kwaliteit. Dit hebben we bijvoorbeeld gezien bij de Amerikaanse verkiezingen. Motieschrijfavond in 

december was erg handig voor congressen, net als deze AAV. Al met al veel afwisselende activiteiten. 

Erg tevreden, ook hulde aan de andere bestuursleden. Tot slot: de campagne komt eraan. Met dit 

bestuur kunnen we hopelijk iets moois neerzetten, vooral nu we al veel kennis van de JD hebben 

opgedaan.  

Vraag Joris H: Wat is jouw hoogtepunt van het afgelopen halfjaar? 

A: Ik heb heel cliché meerdere hoogtepunten. Ik hecht vooral waarde aan samenwerking, vergaderen 

was superleuk. Ook veel mooie zijprojecten gehad: congresbid, om twaalf uur ’s nachts een opiniestuk 

schrijven. Hier heb ik uiteindelijk meer waarde aan gehecht dan gedacht. Kleine hoogtepunten spelen 

dus een grote rol. 

SECRETARIS POLITIEK EN PERS MARIT KROESE 
Ik heb vooral een leuke bestuurstermijn gehad. Ik kijk uit naar hopelijk nog een leuk halfjaar. Vooral 

gefocust op politieke activiteiten, ik vind het leuk voor de afdeling een politiek platform te creëren. De 

digitale onderwijsavond was erg gaaf, net als het debat over vrouwen aan de top. Ook de 

motieschrijfavond en shell waren leuk. Ik heb wel te weinig aandacht besteed aan het stukje pers. 

Schrijven vind ik lastig. Daarop wil ik me komende tijd meer focussen. Meer de politiek in de gaten 

houden en beter contact met D66 onderhouden. Mijn hoogtepunten zijn vooral de fysieke activiteiten, 

met leden samenzijn en discussiëren. Septembercongres was erg gaaf. Voor komend congres heb ik 

een motie geschreven.  

Vraag Joris Sauve: Je geeft aan moeite te hebben met persstukken schrijven. Welke bijdrage verwacht 

je van landelijk? 

Landelijk heeft erg zijn best gedaan voor trainingen en ondersteuning. Schrijven ligt me gewoon niet, 

vooral opiniestukken en in het Nederlands schrijven vormen een probleem. Ook vind ik het lastig om 

in te springen op actualiteiten, dat is niet mijn kracht. Mijn kracht ligt meer in discussie voeren en een 

platform creëren. Toch ga ik mijn best doen, maar ik leg de focus op het politieke deel waar ik 

comfortabeler in ben. 

Vervolg: Je zegt inhoudelijk sterker te zijn, zou je dat niet in een schrijfvorm neerzetten? Bijv. een 

discussie op papier zetten. 

A: Dat kan, maar schrijven doe je alleen, discussie met meerdere mensen. We nemen de suggestie mee 

in het politieke team. 

KANDIDAATSTELLINGEN 

ALGEMEEN SECRETARIS GOAN BOOIJ 
Niet veel nieuws, mijn motivatie zit al een beetje in mijn verantwoording. Komend halfjaar heb ik meer 

tijd, dus ook voor nevenactiviteiten als perstukken. Ik zou graag nog een halfjaar doorgaan met dit 

bestuur. Vragen hoor ik graag.  
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SECRETARIS ORGANISATIE TOM URBASCHEK 
Net als Goan heb ik zin in aankomende periode. Volgende periode is campagnetijd. Daarop wil ik als 

bestuur inspelen. Ik denk dat ik daar ook als organisatie aan bij kan dragen. Ik ben er nu al mee bezig 

geweest. Ik ben van plan een verkiezingsdebat met andere PJOs te organiseren. Dit is interessant voor 

de JD en leden: zo kunnen we ons profileren, ook tegenover niet-leden. Vooral in tijden van groot 

informatieaanbod is dat belangrijk. Ik wil een abstracte planning voor aankomende maanden maken, 

zodat we snel kunnen schakelen op de aangepaste coronamaatregelen. Online activiteiten ruim van 

tevoren vastleggen. Samenwerken met andere afdelingen. Zo kunnen mooie activiteiten neerzetten 

met grote sprekers. Ook de Brabantse gezelligheid staat voorop. Persoonlijk: ik heb meer kennis 

opgedaan over de werking van de JD, deze wil ik omzetten in voordeel voor de afdeling en het bestuur. 

Zo wil ik Brabant als voortrekker binnen JD voor activiteiten neerzetten.  

Vraag Joris Sauve: Je wil grote activiteiten met meerdere afdelingen organiseren. Moet ik denken aan 

de vorm van een Randstaddebat voor het zuiden? 

A: Een periferiedebat is een mooie optie. De ambitie is ook met andere PJOs in debat te gaan. Andere 

afdelingen buiten de randstad doen er ook toe.  

SECRETARIS POLITIEK MARIT KROESE 
Ik wil me graag nogmaals kandideren. Nu specifiek voor politiek, niet pers. Ik wil de politieke discussie 

aangaan via debatten. Ook meer focus leggen op politiek an sich. Samen met Joris wil ik het contact 

met D66 aanhalen. Online is een uitdaging, daar ga ik het beste van maken. Ik ben de enige vrouw 

tussen zes mannen, hieraan wil ik komend halfjaar aandacht besteden. Hopelijk een training hierover 

met landelijk organiseren. De grote uitdaging wordt niet toe te geven aan de coronablues.  

Joris Sauve: Waarom is contact met D66 zo lastig geweest? In mijn bestuursjaar hebben we regelmatig 

fractievergaderingen bijgewoond, tenminste D66 Tilburg staat hiervoor open.  

A: We willen zo min mogelijk reizen, dus ligt de focus op Eindhoven. Zij worden pas weer actief als dat 

fysiek kan. De drempel online is hoog omdat kletsmomentjes tussendoor ontbreken. Hierdoor mist 

bonding. Daarbij vallen vier D66-afdelingen binnen onze JD-afdeling. Alsnog wil ik mijn best doen er 

vaker bij te zijn. Joris en ik willen dit graag oppakken.  

Vervolg: Hoe zit het met overkoepelende D66-organisaties? 

A: Dat gaan we zeker uitzoeken, daar liggen veel opties.  

Jorn: Je wil graag meer politieke onderwerpen aansnijden. Welke? 

A: jongeren vrijheid geven? Ik miste dit volledig. Daarnaast democratie en een training omtrent 

emancipatie in de top.  

ALGEMEEN BESTUURSLID DAVID VLOT 
Ik ben op kamers gegaan in Breda. Ik ben lid sinds augustus, de mooie afdeling Brabant ontdekt. Graag 

wil ik mijn steentje bijdragen aan deze mooie afdeling. Doel: afdeling en leden dichter bijeenbrengen. 

Bijv. via promo op social media de afdeling en activiteiten gezicht geven. Ledenbinding ga ik verder 

oppakken met Goan. Ook zal ik de JDer van de maand oppakken. Voor mij is dit een uitgelezen kans 

om bestuurservaring op te doen.  

Joris Sauve: Je wil meer diepte in activiteitenpromotie. Ervaar je hier een tekort in? 
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A: Toen ik nieuw lid was, was ik overweldigd door de vele opties. Dan is het lastig uitzoeken wat leuk 

is en wat bij je past. Door dit meer te laten zien (binnen privacyrichtlijnen) kan daar meer duidelijkheid 

in komen. Specifiek wil ik laten zien wat we op een activiteit hebben gedaan en opgestoken.  

ALGEMEEN BESTUURSLID BASTIAAN VAN HOORN 
Ik zit al langer bij JD. Twee jaar geleden ben ik een halfjaar penningmeester geweest. In de tussentijd 

was ik bestuur bij mijn debatvereniging. Supergezellige potentiële medebestuursleden. Mijn ervaring 

wil ik vooral voor de pers inzetten. Ik zou voornamelijk pers benaderen en geschreven stukken 

daadwerkelijk gepubliceerd doen worden. Vanuit mijn debatvereniging heb ik ervaring met scholing. 

In Brabant is ruimte om hier meer aandacht aan te besteden. Ik ben geen lid van D66, alleen JD. Wel 

ben ik politiek betrokken en grotendeels eens met D66. Fractievergaderingen bijwonen zal echter niet 

gaan. Verder wil ik discussies in bestuur op laten leven.  

Josine: Wil je toelichten waarom je geen lid bent van D66? Ben je actief bij andere politieke partijen? 

A: Ik heb mijn lidmaatschap opgezegd wegens veel gedoe met de fractie in Eindhoven. Dat conflict is 

slecht opgelost. Daarbij waren er vergelijkbare verhalen vanuit Europese fractie. Daarom kon ik me 

niet meer vinden in de manier van politiek bedrijven bij D66, daar wil ik niet met contributie aan 

bijdragen. Ik heb erover nagedacht om bij volt langs te gaan en wel eens op iets anders dan D66 

gestemd. Ik ben niet actief betrokken bij andere partijen, maar heb gespeeld met het idee en misschien 

ga ik nog wel eens buurten. 

Tom Melis: Je bent al een tijdje lid en hebt eerdere ervaring. Waarom kom je juist nu terug? 

A: Dat heeft te maken met mijn studiepad. Ik zou in februari beginnen met een master, maar dit kon 

nu niet (want in Scandinavie). Ik wil graag iets nuttigs doen, de JD lijkt me een mooie besteding van 

deze tijd. 

Annelies: Ik heb met jou bestuur gedaan. Je bent iemand met een uitgesproken mening, vooral 

tegenover je opvolging. Hoe ga je je opstellen tegenover penningmeester Bart? 

A: Ik heb zelf goede samenwerking met Bart ervaren als lid van kasco. Volgens mij kan hier veel moois 

uit komen.  

KASCOLID TOM MELIS 
Ik ben actief geweest als voorzitter van het politiek team. Ik wil graag nog meer bijdragen. Probleem is 

dat ik niet genoeg tijd heb voor bestuursfunctie, maar kascolid lijkt me mooi. Ik ben nauwkeurig en kan 

goed werken, dat komt van pas in de kasco. 

KASCOLID JORN VEENENDAAL 
Ik ben al een tijdje lid in Brabant, twee jaar. Ik ben niet vaak aanwezig geweest wegens 

buitenlandstage. Nu wil ik graag een steentje bijdragen. Wegens afstuderen heb ik geen tijd voor 

bestuur, maar wel voor kasco. Ik heb ervaring met defunctie bij debatvereniging in Eindhoven. Ik weet 

wat te verwachten. Verder doe ik het lustrumteam bij mijn debatvereniging en ben ik lid van een 

studententeam robotics in Eindhoven.  

Annelies (aan beide kandidaten): Jullie zitten allebei in het politiek team, gaan jullie hiermee door? 

Tom: Ik ga door als voorzitter 

Jorn: Dat ligt aan hoeveel tijd beschikbaar is. 

Bastiaan (aan Jorn): Wat kies je: deeltjesversneller of politiek? 
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Jorn: Deeltjesversneller 

PAUZE & VERKIEZINGEN 
 

TECHNISCHE WIJZINGEN AFDELINGSREGELEMENT EN 
REGIONAAL POLITIEK PROGRAMMA 
Goan: AR01 en RRPP01 zijn technische wijzigingen. Appendix D van het HR bestaat niet meer, AR moet 

daar dus niet meer naar verwijzen. Zeeland is naar Rotterdam gegaan, dus uit ons RPP. 

Vraag Annelies: kan de secretaris de tekst over Zeeland naar secretaris Rotterdam sturen om in hun 

RPP op te nemen? 

Goan: Dat wordt geregeld. 

AR01 en R01 worden per acclamatie aangenomen. 

AR-WIJZIGINGEN 
AR02 

Joris: We vervangen tekst. “Secretaris” wordt “bestuurslid” en we voegen de functie intern toe. Zo is 

er een betere takenverdeling met een eigen functie voor scholing. Zo kunnen we leden aanspreken die 

andere functies niet zouden doen. 

Marit, voor: Een specifieke functie intern is beter dan algemeen, wegens direct duidelijke invulling.  

Stemming: aangenomen met 13 voor en 1 tegen 

AR03 

Joris: zelfde als voorgaand, maar in ander artikel.  

Stemming: unaniem aangenomen 

AR04 

Joris: Teams moeten niet worden vastgelegd in AR, want hun bestaan is afhankelijk van behoeften van 

leden. Het politiek team laten we staan wegens de grote waarde voor de politieke kant van de afdeling. 

Annelies, neutraal: Brabant heeft ook een activiteitenteam. Ook die is van grote waarde voor de 

afdeling. Waarom zou je wel politiek team, maar niet gezelligheidsteam erin laten?  

Joris: Politiek kan makkelijker gevuld blijven, gezelligheid is afhankelijker van vraag leden. 

Stemming: aangenomen met 9 voor en 5 tegen 

AR05 

Joris: Een lokale orco maakt het makkelijker voor leden te weten voor wie ze stemmen en voor 

kandidaten om een beter beeld van de functie te krijgen.  
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Goan, tegen: We zijn een kleine afdeling, we hebben al niet veel bestuursgeïnteresseerden. Bestuur 

kan ook goed informatie geven. Extra orco voegt weinig toe. 

Bastiaan voor: We zijn van plan te kijken wat mogelijk is met de orco. De afdeling is groter dan ooit, 

laten we het tenminste proberen. 

Joris: stem voor, leden en afdeling kunnen hier veel aan hebben. 

Stemming: aangenomen met 11 voor en 3 tegen. 

AR06 

Annelies: De bestuursleden in Brabant verrichten goed werk. Hiervoor is budget voor een bedankje. 

Echter liggen de kosten hoger dan het budget toelaat. Hiervoor wordt dan een tikkie aan de leden 

gestuurd. We willen liever 5 eu toevoegen aan het bestuursbudget zodat grotere cadeautjes mogelijk 

zijn voor leden die langer bestuur zijn. 

Joris voor: wat versta je onder een termijn? 

Annelies: termijn = half jaar 

Stemming: aangenomen met 12 voor 1 tegen 

AMENDEMENTEN 
AM01 

Marit: Er is een aantal amendementen vanuit het politiek team. Dit is een herschrijving: korter en 

positiever hoofdstuk. Eerst erkennen we het mooie erfgoed, daarna benoemen we pas negatieve 

leegstand. Ooit komt er nog discussie over de lengte van het rpp, nu hebben we vooral naar de inhoud 

gekeken.  

Stemming: aangenomen 12 voor 1 tegen 

AM02 

Marit: ook vanuit politiek team. De oude tekst laat de markt leegstand oplossen, dit amendement geeft 

meer verantwoordelijkheid aan de overheid. Niet elk gebouw is winstgevend, dus een marktoplossing 

werkt niet per se. Ook is er een rol voor culturele instellingen.  

Goan voor: Kunst en cultuur is groot goed, dit biedt een verrijking. Extra overheidssteun is echt nodig, 

de markt kan dit niet oplossen. 

Stemming: 12 voor 3 tegen aangenomen 

AM03 

Marit: Cultuur is belangrijk. Momenteel is in Brabant veel verlies van subsidies voor culturele 

instellingen. Dit is een amendement voor meer duurzame visie voor allerlei cultuurinstellingen. 

Instellingen aanmoedigen om plan uit te breiden voor minder afhankelijkheid subsidies en erfgoed.  

Stemming: aangenomen 13 voor 2 tegen  

AM04 
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Marit: Dit is een vergelijkbaar amendement, maar in de basistekst ipv de introductie. Meer duurzame 

visie culturele instellingen. We willen het makkelijker maken om activiteiten uit te breiden. Bedrijven 

krijgen de kans evenementen op verschillende plekken te organiseren. Al met al een socialere rol voor 

culturele instellingen. 

Goan neutraal: in essentie voor, maar een paar details: het loslaten van de openingstijden is wat 

extreem, dit kan overlast veroorzaken.  

Marit: loslaten geeft meer vrijheid. Daarbij stelt het programma slechts een idee, dit betekent nog niet 

dat er helemaal geen regels zijn.  

Stemming: aangenomen 11 voor 4 tegen 

AM05 

Marit: vrijheid voor festivals is nu het uitgangspunt, maar er moet meer aandacht voor omwonenden 

zijn. Dus toevoeging: de overheid kan kaders stellen en afspraken maken.  

Stemming: aangenomen 11 voor 4 tegen 

AM06 

Marit: We willen het bedrijfsleven en sociale instellingen meer laten samenwerken. Nadruk wat meer 

op bedrijfsleven. Niet alleen subsidie aan musea geven, maar ook aan bedrijven om evenementen bij 

culturele instellingen te organiseren.  

Stemming: 11 voor 4 tegen aangenomen 

AM07 

Tom: Dit is een amendement over onderzoeken naar het verband tussen luchtvervuiling en 

volksgezondheid. Een onderzoek uit Birmingham toont aan dat luchtvervuiling in Brabant en Limburg 

leidt tot hogere coronasterfte. Het RIVM wacht nog een preciezer onderzoek af, maar volgens ons is 

het verband al duidelijk. We moeten meer doen om luchtvervuiling te voorkomen.  

Stemming: aangenomen 13 voor 2 tegen 

AM08 

Marit: Een amendement over landbouw: wij zijn het cda niet. Het RPP was een grote lofzang voor de 

landbouw, maar er zijn ook veel problemen. Nu pleiten we voor duurzamere en innovatievere 

landbouw. Het kan biologischer, meer samenwerking met brainport Eindhoven.  

Stemming: aangenomen 12 voor 3 tegen 

AM09 

Marit: Dit gaat door op het vorige amendement. Wijzigen tekst. Ondernemers moeten vrijheid krijgen 

binnen duurzame kaders. 

Stemming: aangenomen 12 voor 2 tegen 

AM10 

Marit: Hetzelfde als voorgaand, maar meer over de bedrijfsvoering van de boer. Ipv export als grootste 

bedrijfsvoering willen we meer kijken naar kennis en expertise en wetenschappelijke instituten 

betrekken. Ondernemers krijgen de ruimte om een sociale rol in Brabant te vervullen.  
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Stemming: aangenomen 12 voor 3 tegen 

AM11 

Michiel: Het oude stuk ging erg over deregulatie om boeren meer ruimte te geven. Dit is terecht, maar 

er moeten ook verduurzamingseisen aan boeren gesteld worden. Focus op resultaat, niet op route – 

boeren moeten zelf kunnen bepalen hoe de veestapel te verkleinen en duurzaamheidsdoelen te halen.  

Marit voor: vertrouwen in boeren is positief. Het is beter hen zelf invulling laten geven aan de plannen.  

Stemming: aangenomen 12 voor 3 tegen 

AM12 

Marit: Dit is een kleine herschrijving. Uitbreiding vorige amendement.  

Stemming: aangenomen 14 voor 1 tegen 

AM13 

Michiel: We moeten duidelijk maken dat de landbouwsector te groot is. Subsidies kunnen beter 

worden besteed aan onderwijs of zorg. Sector moet kleiner. Er is te veel uitstoot. Boeren ook niet laten 

vallen; hen willen we steunen met subsidies voor omscholing en afbetalen leningen.  

Goan voor: Het is goed om het RPP bij te werken. Is er voor dit stuk een concreet doel in uitstoot per 

bedrijf? 

Michiel: Ik heb geen concrete aantallen, mocht daar vraag naar zijn kan ik dit onderzoeken en in de 

toekomst verwerken. 

Stemming: 13 voor 1 tegen aangenomen 

Michiel merkt op: Zijn naam staat verkeerd in het amendement (Ast moet Alst zijn) 

AM14 

Marit: Roep om meer samenwerking expertise en landbouw. Samenwerking onderzoeksinstituten en 

boeren. 

Stemming: 13 voor 1 tegen aangenomen 

AM15 

Marit: We blijven nog even bij landbouw. Het buitengebied moet gezonder. De tekst is aangescherpt. 

Ondernemers meer verplicht openheid te geven, de provincie zet normen maar ondernemers zelf 

moeten invulling geven. 

Stemming: aangenomen 13 voor 2 tegen 

AM16 

Marit: Er is al veel aangenomen, dank. Deze laatste alinea is overbodig geworden en achterhaald.  

Stemming: aangenomen 13 voor 2 tegen 

AM17 

Hugo: We willen duurzamere en rendabelere herbestemming landbouwgrond voor een gezonde 

natuur en een gezonde economie. 
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Stemming: aangenomen 9 voor 4 tegen 

AM18  

Michiel: Dit is een toevoeging aan grensoverschrijdende samenwerking. Brabant heeft een unieke 

positie op het gebied van illegale drugs, helaas. Internationale samenwerking is van belang, daarvoor 

moeten we ons imago hooghouden. We pleiten voor betere samenwerking met buurlanden.  

Goan neutraal: Ik ben voor meer samenwerking, maar zou liever het probleem bij de wortels 

aanpakken en kijken naar drugsbeleid (drugs legaliseren). Dit misschien voor de volgende keer. 

Michiel: Goan heeft een goed punt, maar dit amendement is in eerste instantie nodig om 

internationaal imago hoog te houden. Smokkel en criminele overlast voorkomen is van belang.  

Stemming: aangenomen 12 voor 3 tegen 

AM19 

Hugo: meer ruimte in horeca, kijken op lokaal niveau. Ik heb dit echt bijna helemaal gemist 

Annelies, tegen: Dit is onduidelijk geschreven met foutjes hier en daar. Het voorbeeld van hoe je het 

wil doen stoort, want dat is overheidsbemoeienis ipv banen creëren. 

Hugo: Het is juist belangrijk om werknemers goed te beschermen. We willen niet actief maatregelen 

opleggen, maar de overheid moet klachten van de werknemers juist wel oppakken. 

Stemming: verworpen 5 voor 9 tegen 

AM20 

Hugo: post-corona moeten we nadenken over heropstarten economie, specifiek met duurzame 

ambitie. Duurzame bedrijven steunen vanuit de overheid, ondernemen aantrekkelijk maken en zorgen 

dat bedrijven zoveel mogelijk open kunnen.  

Goan tegen: Inhoudelijk een mooi amendement, maar vorm: dit is specifiek voor deze tijd, daar is geen 

plek voor in rpp. 

Bastiaan tegen: Dit kan goed als motie op het landelijke congres, maar niet in RPP en heeft weinig te 

maken met Brabant. 

Marit voor: oneens met Bastiaan, de invloed van corona gaat blijven en duurzaamheid hoort bij de 

lange termijn. Een groot deel van het rpp kan voor heel Nederland gelden, maar is ook belangrijk voor 

Brabant 

Hugo: lokaal en provincieniveau zijn belangrijk in de aanpak, vandaar juist wel in regionaal programma. 

Stemming: verworpen 6 voor 9 tegen 

AM21 

Hugo: Een verduidelijking van afkortingen. Belangrijk voor leesbaarheid.  

Stemming: aangenomen 13 voor 2 tegen 

POLITIEKE MOTIES 
PM01 



 

 14 

Annelies: Vrouwen worden gemiddeld voor het eerst rond 14-15 jaar seksueel actief. Een Eventuele 

HPV-besmetting zou zich vanaf 25ste openbaren in baarmoederhalskanker. In Nederland word je pas 

vanaf 30 opgeroepen voor een uitstrijkje. Tussen 25 en 30 onderzoek doen wordt gezien als onnodig 

onderzoek en onnodige zorgen omdat veel positieve uitslagen niet per se kanker betekenen.  

Marit voor: Het gaat om een heftige en ingrijpende ziekte, dit liever voorkomen dan achteraf moeten 

genezen. 

Jelle voor: naast extra zekerheid en veiligheid is er vaak ook een kinderwens bij jonge vrouwen. Het 

weghalen van de baarmoederhals is dus zeer ingrijpend en verdrietig, liever voorkomen. 

Annelies: gezondheid voorop, stem voor. 

Stemming: 14 voor 1 tegen aangenomen 

PM02 

Marit: Dit gaat om een naamswijziging voor het onderwijssysteem. ‘Middelbaar’ en ‘hoger’ impliceert 

dat havo/hbo beter is dan vmbo/mbo. In plaats daarvan leggen we liever nadruk op het inhoudelijk 

karakter van de verschillende soorten onderwijs.   

David voor: liever aanduiden wat de vorm is ipv wat het niveau is. 

Goan tegen: De kosten van een naamswijziging zijn heel hoog, dat kunnen we beter investeren in 

onderwijs zelf. Veel mensen weten niet waar afkortingen voor staan. Daarbij zijn de namen nu bekend. 

Tom Melis tegen: havo/wo is meer in jezelf investeren, dat moeten we aanmoedigen. Daarom juist wel 

goed het hoger te noemen. 

Marit: niet iedereen kan een hoger niveau halen, dat geeft veel stress en het gevoel van 

minderwaardigehid. We willen liever motiveren dat men blij is met huneigen vaardigheden. Kosten 

zijn inderdaad hoog, maar kan over jaren worden uitgespreid en is prima haalbaar. 

Stemming: verworpen 5 voor 9 tegen 

UITSLAG 
Naam kandidaat Beoogde functie Totaal 

aantal 
stemmen 

Aantal 
stemmen  
Voor 

Aantal 
stemmen 
tegen 

Aantal 
stemmen 
blanco 

Verkozen 
(ja/nee) 

Goan Booij Algemeen secretaris 17 16 1 0 Ja 

Tom Urbaschek Secretaris 
Organisatie 

17 17 0 0 Ja 

Marit Kroese Secretaris Politiek 17 17 0 0 Ja 

David Vlot Algemeen 
Bestuurslid 

17 17 0 0 Ja 

Bastiaan van Hoorn Algemeen 
bestuurslid 

17 13 2 2 Ja 

Tom Melis KasCo-lid 17 17 0 0 Ja 

Jorn Veenendaal KascCo-lid 17 15 1 1 Ja 
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DANKWOORD JORIS 
Bedankt voor het actieve meedoen in deze lange zit. Felicitaties aan de verkozen bestuurs- en 

kascoleden. Dank aan SNC en TV. Twee komende activiteiten: duurzaam wonen en handel of Amazone. 

21ste landelijke voorbeschouwing verkiezingen met Rob Jetten 

AFSLUITING 
 

De AAV wordt om 16:55 gesloten door voorzitter Joris Hetterscheid 
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