Jonge Democraten
Bestuur Janssen
Bestuursvergadering
Datum & Tijd: Donderdag 12-11-20 13:00 uur
Locatie: ZOOM
Aanwezig: Léonie Janssen, Jasper Klasen, Puck Rouffaer, Nikki Fredriksz, Jelrik Westra en
Koen Reedijk.
Afwezig: Sophie den Ouden
I.

II.

III.
IV.
V.
VI.

VII.

Opening: 13:06
● Vaststellen agenda: aangenomen
● Vaststellen notulen 5/11: aangehouden
➔ Graag geen notulen meer goedkeuren om online te zetten waar nog
namen in staan. Heb het nu aangepast.
Mededelingen
● Is 19 november kantoor al vastgesteld? Ik zou het fijn vinden om ook nog
ergens bij betrokken te zijn en waarschijnlijk ben ik de week erna helemaal
opgeknapt. Kunnen we dit een week verplaatsen? Ik mis namelijk alles buiten
mijn macht om.
○ 19e gaat door, we overleggen over de afspraken met Sophie.
● Bijna alle coachingsaanvragen zijn opgepakt. Aan sommigen is gevraagd of ze
extra informatie willen geven en dan gaan we kijken of we die verder willen
oppakken. Ik ga de coaches poule uitbreiden, zodat ik nog mogelijke nodige
aanvragen kan behandelen
● Bestuursbeurs goedgekeurd!
Ingekomen post
Persoonlijke input
Rondje FEO’s
PIK-team 10/11
● Overleg met jonge kandidaten op de TK-lijst.
● Stellingen debat digitalisering moeten we bespreken.
● Vorderingen 30-urige werkweek.
● Amendementen: welke willen we gaan promo’en? Klimaat, proctoring (16-11),
NIB (AD, Democraat?), preventie, afschaffing collegegeld (beeldend maken dat
NL enige land is waar je zoveel collegegeld betaalt)
Agendapunten

Onderwerp

Stavaza wintercongres

Tijdsindicatie

10 min

Indiener

Puck

Status

Ter discussie

Inleiding

Over drie maanden vindt het digitale wintercongres plaats. Het
congresteam is hard bezig om sprekers en afdelingslocaties te
regelen. Ondertussen ben ik tegen wat dingen aangelopen die ik graag
even met jullie bespreek. Hier een aantal discussiepunten:
- Budget: Jasper zou uitzoeken hoeveel budget er precies over
is na de wel of niet betaalde aanbetalingen aan de
paasheuvelgroep. Is hier al duidelijkheid over? Met een grove
begroting kwam ik uit op ongeveer €7000, is dat überhaupt
een optie (zie bijlage 1)
- Overnachtingen: ik neem aan dat we de CVZ’s twee (of 1?)
overnachtingen aanbieden in de Stayokay, en onszelf ook. Hoe
doen we dat met de SNC? Handig om dit nu vast te besluiten
zodat ik kan boeken en we niet op het laatste moment bij
Koen op de bank moeten slapen :)
- Utopie: nu we op bezoek zijn geweest kunnen we misschien
een besluit nemen over of we dit willen?

Stukken

Bijlage 1: soort van halve, voorbarige begroting

Vragen/
Discussiepunten/
mogelijke besluiten

Besproken

●
●

SNC hoeft niet fysiek aanwezig te zijn.
Het beschikbare budget is in principe gewoon budget voor
wintercongres minus de verdampte ledenbijdrage minus de
totale contractuele verplichting aan de paasheuvelgroep. Dit
komt neer op: 17, 5k - 6k - 14.4K = - 2.9k.  Het beschikbare
budget is dus op. Dit is echter niet reëel, omdat we
waarschijnlijk veel geld terug kunnen krijgen van de
paasheuvelgroep.

Wat betreft geld kunnen we wat mij betreft hier een aanvaardbaar
risico nemen.
● Geld is al uitgegeven, niet onze call om te zeggen dat het
aanvaardbaar risico is. Overleggen met kasco als we buiten
budget willen vallen.
Dan de begroting. Congresteam is nu locaties aan het vragen.
● Per zaal per dag 300?
● Consequenties zomercongres? Gaan wij geld van
Wintercongres overhevelen naar het Zomercongres.

Besluit

●
●
●

PR en JK gaan samen kijken naar de offertes hoeveel geld er
nodig is voor WC
Wij besluiten later of er meer geld gaat naar het
Zomercongres
SNC is niet aanwezig, voorzitter voor de SNC wel

Onderwerp

Ledenadministratie

Tijdsindicatie

10 min

Indiener

Sophie den Ouden

Status

Ter besluitvorming

Inleiding

Ik ben bezig met het indelen van leden bij de goede afdelingen in Mijn
D66, zodat bijvoorbeeld alle leden van Limburg nu toegevoegd
worden aan de ledenadministratie van Brabant (nieuwe
regiocommissie). Het blijkt zo te zijn dat sommige leden uit Limburg
zijn ingedeeld bij Arnhem-Nijmegen en sommige leden uit Overijssel
bij Friesland. Ik heb hier nu al vaak contact over gehad met D66, maar
er zit echt totaal geen logica in de indeling. De meneer van de
ledenadministratie van D66 gaat nog contact opnemen met zijn
voorganger om naar de logica te vragen, maar vroeg mij eigenlijk om
gewoon een besluit te nemen.
Voorstel: er zit gewoon echt geen logica in, dus ik stel voor om onze
eigen afdelingsstructuur aan te houden. Dat betekent dat alle leden
van Overijssel bij de administratie van A-N komen, die van Limburg bij
Brabant en Zeeland bij Rotterdam.

Stukken
Vragen/
Discussiepunten/
mogelijke besluiten

●

Ja lijkt mij helemaal goed om die logica aan te houden.

Besproken

Het verschil is klein dus in principe niet een heel groot probleem.

Besluit

Wij gaan de vernieuwde ledenaantallen van de afdelingen gebruiken
als dat mogelijk is.

Onderwerp

Liefdadigheid

Tijdsindicatie

5 min

Indiener

Léonie

Status

Overleg

Inleiding

Sommige JD’ers helpt met het inpakken van cadeautjes voor Sint voor
ieder1. Zij fixen 11.000 cadeaupakketten voor kinderen in die in
armoede opgroeien. Nu hebben ze nog wat handjes nodig de
komende tijd, ook een aantal avonden.
Hij vroeg of dit leuk is om met een paar prominente D66’ers of met
ons LB te doen en er een paar mooie foto’s van te maken. Goed voor
ons en voor hen.
Wat vinden we?

Stukken
Vragen/
Discussiepunten/
mogelijke besluiten

Aantal van ons willen wij helpen.

Besproken

Het is verstandig om te kijken hoeveel mensen ze willen.

Besluit

Jelrik neemt contact op om concrete plannen te maken.

Onderwerp

Afdelingsbegrotingen

Tijdsindicatie

90 min (10 min per afdeling)

Indiener

Jasper

Status

Adviezen formuleren (het betreft informele feedback, geen formeel
bestuursbesluit)

Inleiding

We moeten een advies uitbrengen over de begrotingen. Zie map.

Stukken

Zie folder Afdelingsbegrotingen

Vragen/
Discussiepunten/
mogelijke besluiten
Besproken

Besluit
I.
II.
III.

W.V.T.T.K.
Rondvraag
Afsluiting

Iedere afdelingsbegroting samen doorgenomen en voorzien van
informele opmerkingen die zullen worden besproken met de
afdelingspenningmeesters.

Bijlage 1: soort van halve, voorbarige begroting Wintercongres

Post

Schatting kosten

Streaming Utopie

€ 3500

9 keer 2 dagen zaalhuur

€ 1700

Slaapplaatsen 2 nachten CVZ, SNC,
LB

€ 950

Stemsysteem
Sprekerskosten

€ 120

Onvoorziene kosten

€ 350

Totaal

€ 7220

