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Algemene Afdelingsvergadering 11-05-2021 
Jonge Democraten Brabant 

 

Datum:     maandag 11-05-2021 

Tijd:          20:00 – 21:00 

Locatie:     ZOOM 

 

 

20:01 Opening AAV 
 

Benoeming Technisch Voorzitter  

Technisch Voorzitter: Thomas Vissers wordt per acclamatie vastgesteld 

 

Installatie Stem- en Notulencommissie 

Stem- en Notulencommissielid 1: Alexander van den Berg wordt per acclamatie vastgesteld 

Stem- en Notulencommissielid 2: Niels Wiendels wordt per acclamatie vastgesteld 

 

Vaststellen notulen AAV 09-01-2021 

Agenda wordt per acclamatie vastgesteld. 

 

Vaststellen agenda AAV 11-05-2021 

Agenda wordt per acclamatie vastgesteld. 

 

 

20:06 Update van Bestuur 
 

Voorzitter Joris Hetterscheid: 

Mondelinge toelichting (hoeft niet genotuleerd te worden) 

 

 

20:07 Bestuursvragen 
 

Floris Prins zorgt even voor grote verwarring en hilariteit. 

Er worden geen vragen gesteld. 

 

 

20:08 Politieke blok 

Organimo 
Organimo 1 ORGANIMO1: Het organiseren van twee AAV’s: Daar moet toch 

iets (in een jurk) tegenover staan? 

Onderwerp: Joris in een jurk 

Woordvoerder: 

Goan Booij 

Kijk naar de weerkaart dan heb je een storm in het midden, dat is het 

organiseren van een AAV. Elke secretaris herkent dat een AAV 

organiseren veel stress oplevert. Joris heeft 2 AAVs gepland en dat 

zorgt dus voor extra stress. Dus mag er wat tegenover staan. 
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Voor Neutraal Tegen 

Bastiaan: Dit is de kans om nieuw 

leiderschap te tonen, als voorzitter 

en misschien wel als toekomstig 

voorzitter van de JD. Een 

schitterend voorbeeld van een 

organimo. 

Marit: Je kan kiezen welke jurk je 

aandoet, dus het is nog steeds 

liberaal Joris. Daarnaast is het ook 

sociaal om bij te dragen aan het 

organiseren van de AAV door een 

jurk te dragen. 

X Joris: iedereen moet zelf kunnen 

bepalen wat hij/zij aandoet. Dat 

is liberaal. We doen 2 AAVs 

omdat we iedereen de kans 

willen geven een motie in te 

dienen. 

Woordvoerder: De relatie [met Marit] is er mee te redden dus stem voor. 

Stemming: Joris vraagt om een hertelling. SNC wijst dit af. Joris vraagt telling 

aan. 13 tegen, 2 voor en 1 blanco. Verworpen.  

 

Organimo wordt aangenomen 

 

Amendementen op RPP 

AMRPP01 AMRPP01 - Ruimtelijke Ordening: Brabant kedengkedengt verder 

Onderwerp: Spoorvervoer in Brabant  

Woordvoerder: 

David Vlot 

Ik het RPP doorgespit en het moet verder geconcretiseerd worden, 2 

dingen: Eindhoven Centraal moet flink op de schop, naast meer 

woningen daar, en daarnaast uitbreiding spoorweg naar Tilburg, 

zodat er meer treinen internationaal kunnen reizen zoals naar 

Brussel. 

Voor Neutraal Tegen 

Joris: We moeten de sporen in 

Brabant verbeteren, connectie met 

de Randstad maar ook 

internationaal, zo worden we een 

internationaal spoorweg 

knooppunt. 

X X 

Woordvoerder: Eindhoven moet het internationale spoorknooppunt worden, dus 

stem vooral voor. 

Stemming: Unaniem aangenomen 

 

Politieke Moties 

PM01 PM01: Meer studenten betekent meer studentenkamers 

Onderwerp: Huisvesting studenten koppelen aan toenemende studentenaantallen 

scholen 

Woordvoerder: 

Melvin Poos 

Er is een tekort aan studentenkamers, veel internationale studenten, 

ook die moeten ergens wonen, liefst dicht bij de universiteit, anders 

moeten ze ver reizen. Overal stijgen de studentenkamerprijzen, je 

kunt het aantal verwachte studenten berekenen, het is slim om 15% 

[??] te rekenen. 

Voor Neutraal Tegen 

Bastiaan: Hopelijk gaan we deze 

op het landelijke congres 

Vraag. Tom M: Wat we gaan 

doen als er wel voldoende 

X 
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behandelen. Stem dus ook voor als 

je tegen bent.  

 

David: Er moet een goede 

autonome groei zijn en daar draagt 

deze motie zeker aan bij. 

 

Tom U.: De maatstaaf van 

universiteiten zijn vaak een goede 

prognose voor de toekomst. Stem 

daarom voor om dit aan elkaar te 

koppelen.  

  

studenten zijn. Blijven we dan 

maar bijbouwen als dit niet nodig 

is? 

 

Antwoord. Melvin: Als de 

studentenaantallen niet stijgen, 

dan gaan we ook niet bijbouwen. 

Woordvoerder: Het gaat om een toename van heel veel aantal studenten per jaar. Het 

is belangrijk bij te bouwen. 

Stemming: Unaniem aangenomen 

 

 

V Tom Urbaschek: 

Wat gaat er met het organimo gebeuren? 

A Joris Hetterscheid:  

Net als elk orgamino gaan we hier als bestuur naar kijken. 

V Marit: Vraagt iets over een jurk. Wil je bevestigen dat we in het bestuur geen veto hebben? 

A Joris Hetterscheid:  

We nemen het mee, maar dit lijkt me iets om later te bespreken.  

V Tom Urb: Worden de notulen van die BV geopenbaard naderhand? 

A: Joris Hetterscheid:  

Daar moet dan het hele bestuur mee instemmen. 

V Joris Sauvé: 

Kan het kloppen dat deze AAV gebruikt wordt voor het verkiezen van bestuursleden? 

A: Joris Hetterscheid: 

Nee, dit is een politieke AAV om moties in te dienen. VerkiezingsAAV nog komt in juni. 

 

20:35 ongeveer Sluiting 
WVTTK 

•  

 

Rondvraag 

N.v.t. 

 

Bedanken Stem- en Notulencommissie 

Sluiting door Technisch Voorzitter 

 

Mededelingen 

 

Sluiting door Afdelingsvoorzitter 

 

 


