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Inleiding 
 
Beste JD’ers 
 
De verleden weken is er hard gewerkt aan het beleidsplan wat nu voor jullie ligt. Natuurlijk 
zijn wij hartstikke blij dat ondanks een nog wel spannende zomer een enigszins normale 
overdracht kunnen hebben gehad, en dit met veel plezier en succes is afgerond. Wij willen 
het aftredend bestuur graag bedanken voor hun toewijding en inzet de afgelopen zomer om 
succesvol de taken over te dragen.  
 
Ondanks de succesvolle overdracht zijn we er niet in geslaagd om de positie van 
penningmeester te vullen. Zowel het oude als het nieuwe bestuur heeft hard gezocht voor 
een opvolging, maar helaas geen genodigden gevonden. Daardoor hebben wij als bestuur de 
beslissing moeten maken om deze positie te vullen door middel van een interim. Verder in 
het beleidsplan staat hoe dit in zijn werk gaat. Echter staat dit niet in de weg van onze 
motivatie als bestuur om dit jaar er een leuke en uitdagende bestuursperiode van te maken 
met hopelijk weer veel fysieke activiteiten en borrels.  
 
Als bestuur hopen wij natuurlijk met enthousiasme weer leden te mogen ontvangen in 
fysieke activiteiten, met als focus het gevarieerd houden van het programma en een breed 
scala van onderwerpen zodat er voor ieder lid wat tussen zit. Omdat jongeren en 
jongvolwassenen erg veel negatieve gevolgen hebben ervaren van de coronacrisis vinden wij 
het belangrijk om een focus te leggen op de belangen en behoeftes deze groep en willen wij 
daar ons ook voor inzetten. 
 
Daarnaast willen wij natuurlijk ons inzetten voor effectieve en leuke ledenwerving en -
binding. Wederom heeft ons bestuur ook ledenwerving hoog in het vaandel staan, wat voor 
oude leden niet als een verassing komt, en zijn ook van plan om de lijn van Kok II voort te 
zetten. Het opbellen van nieuwe leden en het organiseren van nieuwe leden borrels vinden 
wij belangrijk omdat het soms een hele hoge drempel kan zijn om naar de eerste activiteit te 
gaan of naar de eerst AAV te gaan, op deze manier is het mogelijk om de drempel wat te 
verlagen. 
 
Het aankomende jaar gaan wij natuurlijk richting de gemeenteraadsverkiezingen en vanuit 
het bestuur zijn de eerste contacten gelegd met de lokale fracties van zowel D66 Groningen 
en D66 Drenthe. We willen benadrukken dat evenals bij de vorige verkiezingen we een 
onafhankelijke en kritische positie willen behouden. We willen graag het beste in elkaar naar 
boven halen en dat kan soms door samenwerking maar ook door een kritische positie in te 
nemen.  
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Afsluitend willen wij nog even zeggen dat wij enorm gemotiveerd zijn om deze 
bestuursperiode te beginnen en kijken er ook enorm naar uit om jullie allemaal weer fysiek 
te mogen zien en spreken. We kijken er ook naar uit om ons op zowel het landelijk podium 
en het regionale podium uit te kunnen spreken en de stem van de jongeren en 
jongvolwassenen te laten horen. 
 
Veel liefs, 
Namens het gehele 47ste bestuur van de Jonge Democraten Groningen 
 
Matthijs Hoekstra – Voorzitter 
Danique Boers – Vicevoorzitter  
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Bestuur Hoekstra I 
 

Samenstelling 47ste bestuur      
Het 46ste bestuur van de Jonge Democraten Groningen bestaan uit de volgende bestuursleden: 
 
Voorzitter    Matthijs Hoekstra 
Algemeen Secretaris  Lars van der Laan 
Penningmeester    
Commissaris Organisatie  Frank Niejenhuis 
Commissaris Promotie  Danique Boers 
Commissaris Pers & Politiek Jeroen Koppelaar 
 

Verdeling FEO’s          
De overige FEO’s zijn als volgt verdeeld: 
 
FEO Scholing   Frank Niejenhuis 
FEO Internationaal  Matthijs Hoekstra 
 

Samenstelling raad van advies  
Omdat ons bestuur bestaat uit nogal nieuwe leden hebben we extra aandacht besteed aan het zorgvuldig kiezen 
van de Raad van Advies. Natascha de Boer, Tristan Lemstra en Puck Rouffaer en Silke Kok vormen de Raad van 
Advies. Bestuur Hoekstra I kijkt uit naar de samenwerking met de Raad van Advies.  
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Beleidsplan Voorzitter 
 
We gaan een onzeker en spannend jaar tegemoet, niet alleen als bestuur maar ook als land. 
Dit jaar gaan wij niet alleen als bestuur beginnen, wat een compleet nieuw bestuur is en 
daarbovenop nog gevuld met nog redelijk nieuwe leden. Het komende jaar gaat het land een 
periode tegemoet waarin we als land moeten leven met covid-19. Hoe dit eruit gaat zien is 
onzeker en wat de verdere voortgang van de coronacrisis is, is onzeker. Als laatst komen de 
gemeenteraadsverkiezingen eraan waarbij wij als bestuur D66 willen ondersteunen met de 
campagne en waarbij ik de samenwerking van Jonge Democraten en D66 wil versterken.  

Sfeer 
Allereerst vind ik het een van mijn voorstaande taken om een veilige, goede en 
samenwerkende sfeer in het bestuur te bewaken. Omdat wij allemaal onbekend zijn met het 
besturen van een politieke jongerenorganisatie gaat het om goede samenwerking en 
ondersteuning binnen het team. Zodra er opgemerkt wordt dat er ongewenst, pest of 
grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt treed ik op en stel ik mij op als vertrouwenspersoon 
of stuur ik de desbetreffende personen door naar de erkende vertrouwenspersonen. Ik en 
het bestuur tolereert geen enkele vorm van dit gedrag en acteren hier passend op.  Ik wil het 
komende halfjaar besteden aan het goed leren kennen van mijn bestuursleden en hoe zij 
graag werken en ondersteuning van mij kunnen krijgen. Ik kijk persoonlijk uit naar het 
komende half jaar en verwacht dat we meer activiteiten weer fysiek kunnen doen maar ik 
weet ook dat het zo weer om kan slaan. 

Externe partijen 
Omdat ik de voorzitter ben van de Jonge Democraten hou ik mijzelf verantwoordelijk voor 
het contact met externe partijen en andere PJO’s. Nu het GPJK weer in zwaar weer zit wordt 
het houden van contacten met de PJO’s belangrijker dan ooit. Op het moment van schrijven 
is het lot van het GPJK en de rol van de Jonge Democraten nog onzeker. Mijn doel is het 
behouden van het contact met de PJO’s en zo nu en dan samen een activiteit organiseren. 
Het wegvallen van het GPJK zorgt voor een gat in de scholenprojecten. Dit gat wil ik samen 
met de Commissaris Organisatie vullen door samen met de andere PJO’s een passend 
alternatief te vinden voor dit platform.  
 
Wij vertrouwen de RvA dat zij ons kunnen helpen met de individuele contacten en hoe wij 
de relaties tussen de PJO’s kunnen behouden en eventueel versterken. Het contact met 
andere afdelingen zal voornamelijk via de FEO’s lopen. Hoewel ik verantwoordelijk ben voor 
contact met externe partijen zullen persberichten en andere politieke aangelegenheden 
voornamelijk via onze commissaris politiek lopen. Hoewel dit het geval is hebben wij 
onderling uitvoerig contact en werken we vaak samen aan deze persberichten om enige 
verwarring en onenigheid te voorkomen. Contact met partijen die te maken hebben met 
promotie zal voornamelijk gaan via de commissaris promotie en zal dan ook in de 
vergaderingen en buiten de vergaderingen om aan de rest van het bestuur kennis gemaakt 
worden. Natuurlijk gaat oud-voorzitter en komend raad van advies lid Silke een rol vervullen 
binnen het landelijk bestuur en vanzelfsprekend zal al het contact met het landelijk bestuur 
zal hartelijk ontvangen wordt goed onderhouden en ik hoop dit voort te zetten.  
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Politiek 
Daarnaast is onze politieke commissaris gevestigd in Assen waardoor het een unieke 
mogelijkheid biedt om extra relaties aan te gaan binnen beide fracties. Ik zal mij inzetten bij 
de fractie Groningen terwijl de commissaris politiek zich bezig zal houden met de fractie in 
Assen. Mede om persoonlijke ervaring op te doen is het mijn plan om tenminste 2x in de 
maand aanwezig te zijn bij de fractievergaderingen van D66 en als het kan ook vanuit de 
gedachte van de Jonge Democraten mij uit te spreken als het om belangrijke beslissingen 
gaat voor onze doelgroep.  
 
Uiteindelijk vind ik het allerbelangrijkste dat het bestuur het best uit de afdeling naar boven 
kan halen en voor alle leden een thuis kunnen bieden waar ze vrijuit hun eigen interesse en 
enthousiasme kunnen uiten. 
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Beleidsplan Secretaris 

 
In juni ben ik verkozen tot algemeen secretaris van de Jonge Democraten Groningen voor 
een half jaar. Gedurende dit halve jaar wil ik het volgende bereiken: 
 
Ten eerste zal ik in de 2 weken na de inhamering rondvragen welke leden de notulen van de 
bestuursvergaderingen willen inzien. Hierna zal ik na afloop van iedere vergadering deze 
leden zo snel mogelijk hiervan voorzien. 
 
Tevens moet de afdelingspagina uitgebreid worden zodat de werkgroepen en commissies 
daarop een zichtbare plek krijgen. Er komt onder andere te staan wat de verschillende 
werkgroepen en commissies inhouden samen met de nodige contactgegevens voor meer 
informatie. Dit dient het doel dat (potentiële) nieuwe leden een beter beeld krijgen van wat 
er te doen valt binnen de Jonge Democraten Groningen.  
 
Verder zal ik de webpagina gebruiken voor een tekst waarin (potentiële) nieuwe leden 
worden aangemoedigd om contact op te nemen of een keer langs te komen.  
 
Daarnaast ben ik van plan een database maken met alle organimo’s met betrekking tot de 
afdeling en politieke moties op het regionaal politiek programma die door de AAV in de 
afgelopen 3.5 jaar zijn aangenomen. Voor de komende AAV’s hoort deze database te 
worden bijgehouden.  
 
Ten slotte moet men erop kunnen rekenen dat alles achter de schermen op orde is. Ik wil als 
algemeen secretaris de continuïteit bewaren binnen de afdeling en transparantie bieden aan 
de leden met een duidelijke communicatie.  
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Beleidsplan Penningmeester 
 
De financiën zijn essentieel in het uitvoeren van ons beleid in het komende half jaar. Een stabiel 
financieel beleid zorgt ervoor dat we het aanbod van activiteiten kunnen waarborgen en 
ondertussen ook middelen hebben om onze afdeling actief te promoten. Om te zorgen dat we 
financieel gezond blijven vinden wij het belangrijk een transparant beleid te voeren met 
regelmatige kascontrole momenten. Daarnaast is het van belang om een sluitende begroting 
te hebben. Dit willen we bereiken door: 

• Tijdens AAV’s een duidelijke financiële update te geven. 
• Transparant te zijn over financiële ontwikkelingen.  
• Goed in contact te staan met de Kascontrole commissie 
• Adequaat om te gaan met veranderingen in het budget voor de begroting. 
• Goed in te spelen op omstandigheden die buiten onze macht liggen. 

Begroting 2022   

Dit bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de begroting van 2022. Het bestuur 
committeert zich om zo goed mogelijk zich aan de posten zoals begroot te houden. Wederom 
door de doorgaande coronacrisis en de periodieke versoepelingen, verzwaringen en andere 
wijzigingen van maatregelen zorgen nog wel voor enige onduidelijkheid op financieel gebied. 
De penningmeester zal daarom doorgaans evalueren of een wijziging op de begroting 
wenselijk is. Als dat wenselijk blijkt te zijn dan zal de penningmeester (indien van toepassing 
samen met zijn opvolger) werken aan een amendement op de begroting om te presenteren 
aan de AAV.  
 

Verantwoording 

Komende bestuursperiode willen we dezelfde lijn voeren als het gaan over verantwoording 
als voorgaande besturen. Dit houdt in dat we op niet-politieke AAV’s een korte financiële 
update geven.  Bij grote veranderingen in de financiële situatie worden leden via een 
nieuwsbrief per mail op de hoogte gehouden. Ook het contact met de Kascommissie is hierbij 
belangrijk. Als bestuur hopen we goed contact met hen te onderhouden. Daarnaast is de 
penningmeester ook altijd bereid om meer duidelijkheid te verschaffen bij eventuele 
financiële vragen of interesse. Vragen kunnen per mail dan wel app gestuurd worden.  

Interim penningmeester 
Zoals in de inleiding al is verteld is het niet gelukt om de positie van penningmester niet te 
vullen. Dit wordt tijdelijk opgelost door de functie te vullen door een interim 
penningmeester te benoemen tijdens de eerste vergadering na de AAV. Dit betekent niet dat 
het bestuur zal stoppen met zoeken naar een passende vervanger. De interim 
penningmeester zal alle taken vervullen die een penningmeester formeel moet vervullen 
maar zal binnen het bestuur meer op de achtergrond zijn.  
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Beleidsplan Commissaris Organisatie 
 
De Jonge Democraten Groningen is een levendige afdeling. Hierbij hoort ook een goed 
georganiseerd bestuur om ervoor te zorgen dat jongeren in Groningen op een goede manier 
in aanraking komen met de politiek. Het bestuur van de Jonge Democraten Groningen wil 
zich inzetten om (bijna) elke dinsdag een activiteit te organiseren. Zodat Jonge Democraten 
elkaar kunnen ontmoeten, vriendschappen kunnen opbouwen en zich op een comfortabele 
manier met politiek kunnen bezighouden. Tijdens deze activiteiten hebben wij het doel onze 
leden een verscheiden aanbod aan te bieden zodat ze meer kunnen leren over de politiek.  
Dit bereiken we door gastsprekers uit te nodigen voor Q&A’s over hun dagelijkse 
bezigheden, cursussen aan te bieden of actief met bepaalde (actuele) thema’s aan de slag te 
gaan.  

Commissies  
Als leden meer willen doen voor de JD dan alleen aanwezig zijn bij de activiteiten op de 
dinsdag hebben leden de mogelijkheid om zich aan te sluiten bij verschillende commissies. 
Deze bespreken in diepte bepaalde thema’s en bereiden ook activiteiten voor de hele JD 
Groningen. Zo heeft onze commissie politiek een activiteit georganiseerd waar Lisa van 
Ginneken als gastspreker zal fungeren. Dit soort bijeenkomsten trekt veel bezoek, zo kunnen 
we mensen verbinden en interesseren om meer te doen en te weten te komen over de 
politiek. Op dit moment hebben we drie verschillende commissies:  

- Internationaal 

- Duurzaamheid 

- Politiek 

Het bestuur van de Jonge Democraten Groningen wil zich inzetten dat deze commissies een 
leuke en gezellige instap zijn voor geïnteresseerden, maar ook resultaat bereiken door 
middel van moties op het landelijke congres, maar ook het organiseren van activiteiten. Zo 
willen we dat er minimaal één activiteit per maand wordt georganiseerd door één van deze 
commissies.  

Constitutieborrel 
Het bestuur van de Jonge Democraten Groningen erkent dat veel van de hedendaagse 
successen het product zijn van voorgaande besturen. Om deze te eren voor het werk dat ze 
in het verleden hebben verzet voor onze mooie organisatie willen wij graag in oktober een 
Constitutieborrel organiseren. Waar voormalige besturen bij aanwezig zijn, maar ook andere 
besturen van PJO’s worden uitgenodigd om de samenwerking tussen verschillende 
organisaties te verbeteren.  

Onderwijs 
Het doel van het bestuur van de Jonge Democraten Groningen is jongeren kennis te laten 
maken met politiek en de mogelijkheden die hierbij horen. Het bestuur wil aansluiten bij 
verschillende scholenprojecten om naar Mbo-scholen, maar ook middelbare scholen te gaan 
en als gastsprekers op deze locaties de leerlingen/studenten bewust te maken van de 
kansen binnen de politiek.  

Overige doelen 
De Jonge Democraten in Groningen hebben de meeste leden zitten op de plek waar de 
meeste mensen wonen, de stad Groningen. Echter, voor leden die wonen in het ommeland 
is het daardoor lastig om met politiek in aanraking te komen. Om geïnteresseerden uit het 



 

 11 

Ommeland, of Drenthe, ook in aanraking te laten komen met de politiek is er een appgroep 
opgericht waar allerlei Jonge Democraten zitten die niet komen uit de stad, maar het 
platteland. Het is een netwerk waar mensen in dezelfde situatie hulp kunnen zoeken bij 
elkaar om meer jongeren in het ommeland een kans te geven op succes binnen de politiek.  
Het bestuur van de Jonge Democraten wil mensen op allerlei verschillende manieren bij 
elkaar brengen. Zo brainstormen we over nieuwe ideeën, maar kijken we ook naar het 
verleden voor inspiratie voor activiteiten. Zo wil het bestuur van de Jonge Democraten weer 
een start maken met JD&D (Jonge Democraten & Dragons), maar kijken we ook actief naar 
andere manieren om op een leuke manier Jonge Democraten samen te brengen.  
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Beleidsplan Commissaris Promotie 
 
Afgelopen Juni ben ik verkozen als commissaris promotie voor een periode van een jaar, in 
dit jaar wil ik het volgende bereiken: 
Ten eerste wil ik mezelf uitdagen en ontwikkelen in mijn taalvaardigheid en mijn creativiteit. 
Spelling is nooit mijn sterkste punt geweest en dit zou ik graag willen bijspijkeren. Daarnaast 
wil ik mezelf uitdagen om (vooral) onze Instagram nog meer in de huisstijl van de JD te 
krijgen, omdat die nu nog redelijk all over the place is. Ik zou graag met kleur code willen 
werken voor elke maand, en dan ook alleen binnen deze kleurcode werken voor die maand, 
om de overal feed tot een geheel te laten lijken. 

Instagram Posts 
Daarnaast zou ik graag onze Instagram actiever willen gebruiken met minimaal 1 post per 1 a 
2 weken zodat het algoritme in ons voordeel blijft werken en onze posts ook op de insta feed 
van onze volgers blijft komen. Daarnaast wil ik onze Instagram story’s gaan gebruiken voor 
het promoten van onze posts en activiteiten en wil ik dit ook gaan inzetten om foto’s van 
onze activiteiten te posten, hiermee in de hoop dat dit gezien wordt door onze inactieve 
leden en deze door de gezellige foto’s getriggerd raken om ook eens langs te komen. 
Daarnaast zou ik graag Instagram reels gaan gebruiken voor meer informatieve video’s over 
o.a de formatie en onze insteek als de JD, andere politieke actualiteiten en gezelligheid 
beelden van bepaalde activiteiten. 

Tiktok Pagina 
Dit al bovenstaande kunnen we ook doen op een tiktok pagina, ik heb gezien dat JD 
Amsterdam al een tiktok heeft en ook ons landelijk bestuur heeft een tiktok pagina 
aangemaakt voor de jonge democraten. Tiktok is momenteel the place to be om viral te 
gaan, maar ook om een totaal nieuwe doelgroep te bereiken GenZ. Ik kan nog niet veel over 
het succes van tiktok zeggen voor de JD aangezien Amsterdam nog maar 2 video’s online 
heeft staan en ook niet meer actief is en ook ons landelijk account heeft er nog niks op 
staan. Maar als je na de video’s van DWARS kijkt zie je toch wel dat de weergave van een 
video tussen de 1K en 9K ligt.  

Volgers 
Ik zou ook graag willen proberen om onze volgers aantal op Instagram willen ophogen na 
440 volgers, dit door dus actiever op de pagina te zijn en relevante hashtags te gebruiken. Ik 
ben gezien dat in de laatste maanden onze follow count met 29 man is gestegen, maar we 
ook opvolgers hadden, maar onze overal groei was 4% en dit zou ik graag willen doorzetten. 
 Facebook zou ik graag willen onderhouden zoals het nu ook onderhouden wordt, dus de 
evenementen posten en af en toe wat gezelligheid foto’s of updates. Facebook gaan voor 
mij een learning curve zijn aangezien ik dit platform zelf amper gebruik, maar zou hier me 
graag in willen verdiepen en het ook beter onder de knie willen krijgen. 
Wat ons twitter betreft zou ik ook dit platform graag actiever willen houden, door o.a meer 
tweets te retweeten en in samenwerking met Jeroen onze commissaris politiek ook af en toe 
meer politiek inhoudelijke tweets willen posten, daarnaast zou ik ook graag op ons twitter 
de opiniestukken en persberichten willen kunnen posten.  

Groepsapp 
Als laatste onze groepsapp, deze wil ik graag gezellig houden en hoop dat ook dat als het uit 
de hand loopt dat onze voorzitter Matthijs hier gaat ingrijpen, ik wil hier elke donderdag 
voor een activiteit aan een aankondiging van de activiteit posten en een dag van tevoren een 
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reminder. Ook wil ik natuurlijk de app blijven gebruiken voor het doorsturen van updates en 
berichten van ons landelijk bestuur.  
Ik hoop me dit aankomend jaar te kunnen ontwikkelen in mijn vaardigheden als commissaris 
promotie en ik hoop er vooral een enorm gezellig bestuursjaar tegemoet te gaan.  
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Beleidsplan Commissaris Politiek 
De taken van de commissaris politiek is een belangrijk onderdeel van de afdeling. In het 

komende hoofdstuk leggen we uit hoe de taken van de commissaris politiek in het 

komend jaar vorm wordt geven.  

Contact met de politiek 
Het is vanzelfsprekend dan de Jonge democraten Groningen goede contacten met de 
politiek wil houden zeker nu de gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn. En omdat de JD 
en D66 op veel punten dezelfde idealen hebben willen we hen graag te vriend houden. Om 
dat te bereiken zullen we regelmatig bij vergaderingen aanwezig zijn. Onze voorzitter zal 
naar de Groningse fractievergadering gaan en de commissaris politiek naar de 
fractievergadering van Assen. We hebben voor Assen gekozen om onze JD-geluid zo breed 
mogelijk te verspreiden zodat de JD ook in deze omgeving zijn stempel kan drukken. Hierbij 
zullen we niet alleen een onafhankelijke houding aannemen maar ook voor een betrokken 
houding kiezen, waardoor D66 ook naar ons kan komen om over bepaalde onderwerpen 
advies te vragen. 
De commissaris politiek zal contact met het FEO Politiek houden. Dit is het FEO voor alle 
afdelingscommissarisen politiek, hier kunnen we ervaringen en tips uitwisselen van het 
Landelijke Bestuurslid Politiek en andere afdelingenscommissarisen. 

Motieschrijfavonden  
Het bestuur zet zich deze periode ook weer in om leden te stimuleren en te ondersteunen 
om deel te nemen aan het politieke proces van de JD. Zo moedigen we alle leden aan om me 
te doen aan activiteiten en motieschijfavonden. Zoals altijd zal het nieuwe bestuur daarom 
in de aanloop van het congres een motieschrijfavond organiseren. Hier zullen we duidelijk 
vertellen hoe het politiek proces in de JD werkt. Zo gaan we uitleggen wanneer een resolutie 
wordt geschreven of wat het verschil is tussen een amendement en een motie. 
Bij dit proces houdt de commissaris politiek er rekening mee dat het de bedoeling is dat de 
leden de politieke lijnen schetsen. De commissaris politiek zal niet vaak nieuwe politieke 
lijnen voor de organisatie schetsen behalve als dat in het belang van de JD is. Dit allemaal om 
het meeste uit onze afdeling te halen op politiek gebied. 

Pers en persberichten 
De commissaris politiek zal veel waarde hechten om in de pers te kunnen komen en 
persberichten te schrijven. Om dit succesvol te laten zijn, zullen alle bestuursleden onze 
ogen openhouden voor eventuele actuele onderwerpen. Wanneer er een nieuwswaardige 
activiteit plaatsvindt dat bij de JD past zullen wij hierop acteren en schrijven. Op die manier 
kunnen we als JD Groningen ook in de media actief blijven. 

Regionaal politiek programma 
Naast deze taken valt het regionaal politiek programma ook onder de commissaris politiek. 
Het streven is dat het regionaal politiek programma zo goed mogelijk vertegenwoordigt 
wordt. Dit is ook de reden dat we Assen hebben gekozen als plek waar we mee vergaderen 
bij D66. 

Portefeuille: 
● Pers 

● Congres voorbereiding 

● Contact met D66 

● Regionaal politiek programma 
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● Politieke werkgroepen 

○ Commissie politiek 
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Samenvatting 
In dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de belangrijkste punten per functie. 
 

Voorzitter 
• Ik maak mij hard voor een veilige, goede en samenwerkende sfeer 

• Het bestuur tolereert geen enkel ongewenst gedrag 

• Het behouden van het contact met andere PJO’s 

• Een nieuw vorm van overleg opzetten buiten het GPJK voor scholenprojecten 

• Tenminste 2x in de maand bij D66 vergadering 

Secretaris 
• Duidelijke en transparante communicatie bieden 

• Website voorzien van toegankelijke informatie over commissies en werkgroepen 

• Notulen te sturen aan de leden die daarom vragen 

•  Meer overzicht door een database op te stellen met aangenomen organimo’s en 

politieke moties 

Penningmeester 
• Tijdens AAV’s een duidelijke financiële update te geven. 
• Transparant te zijn over financiële ontwikkelingen.  
• Goed in contact te staan met de Kascontrole commissie 
• Adequaat om te gaan met veranderingen in het budget voor de begroting. 
• Goed in te spelen op omstandigheden die buiten onze macht liggen. 

Commissaris Organisatie 
• Goed georganiseerde organisatie 

• Elke commissie minimaal elke drie maanden een activiteit op woensdag organiseert 

• Aanbod verbreden voor de leden 

• Constitutieborrel in oktober organiseren 

• Jongeren zo veel mogelijk in contact brengen met politiek door scholenprojecten met andere 

PJO’s 

Commissaris Promotie 
• Meer focussen op Social Media dan voorheen 

• Actieve houding tegenover Instagram, Facebook, Twitter en de WhatsApp groep 

• 1 a 2 keer per week een post op Instagram en de Instagram story gebruiken voor het 

promoten van posts en foto’s van de activiteit 

• Bestuur wil zich gaan oriënteren op video content voor Instagram en eventueel TikTok 

• WhatsApp groep blijven gebruiken als een manier om met alle JD’ers in contact te blijven en 

updates door te sturen over activiteiten en meldingen 

Commissaris Politiek 
• Verantwoordelijk voor de relatie tussen JD en de lokale D66 fracties waarbij we Assen ook in 

meenemen 

• Deelnemen bij de fractievergaderingen van zowel Groningen als Assen 

• Motieschrijfavonden aandacht geven zodat nieuwe leden zo goed mogelijk het politiek 

proces van de JD kunnen begrijpen. 
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• Zo goed mogelijk voor zichtbaarheid van JD Groningen bij de pers zorgen 

• Het regionaal politiek programma zal ook door het bestuur zo goed mogelijk 

vertegenwoordigd worden 


