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Afdeling Brabant 

Algemene Afdelingsvergadering 25-06-2021 
Jonge Democraten Brabant 

Notulen door: [NAAM] 

 

Datum:     donderdag 25-06-2021 

Tijd:          19:30 – 21:30 

Locatie:     Lab1 Eindhoven 

 

 

19:39 Opening AAV 
 

Benoeming Technisch Voorzitter  

Technisch Voorzitter: Sophie den Ouden 

Vastgesteld per acclamatie aangenomen 

 

Installatie Stem- en Notulencommissie 

Stem- en Notulencommissielid 1: Alexander van den Berg 

Stem- en Notulencommissielid 2: Gijs Toussaint 

Vastgesteld per acclamatie aangenomen 

 

Vaststellen notulen AAV 11-05-2021 

Vastgesteld per acclamatie aangenomen 

 

Vaststellen agenda AAV 25-06-2021 

Vastgesteld per acclamatie aangenomen 

 

 

19:41 Financieel Blok 
 

Mondelinge toelichting van Bart. Staat in AAV-boek, hoeft niet te worden genotuleerd. 

 

KasCo oordeel: 

De KasCo heeft gekeken of de realisatie correct is, offertes, bonnetjes enzo, het is goed 

bevonden, de realisatie is dus correct. De uitgaven zijn inderdaad lager door genoemde 

redenen (corona) en zeker het bitterballen budget moet snel worden uitgegeven, uitgaven via 

de creditcard kunnen niet gecontroleerd worden, zijn gecontroleerd door de vice-

penningmeester. Daarom hebben we ook een amendement ingediend om dit structureel aan te 

pakken. 

 

V (Joris): Wat vond je het leukste om geld aan uit te geven? 

A: Een heel creatief pakketje voor ons bestuursweekend. 

 

V [XXX Floris?]: Tot wanneer loop het zoomaccount en gaan jullie deze verlengen? 

A: Mei en juni sowieso verlengd, voor juli is iets wat volgende bestuur mag besluiten. 

 

V (Floris): Hoe duurt is het account? 

A: 16,- per maand. 

Vervolgvraag: is niet heel veel toch? 
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A: Nee maar totaal per jaar wel, en als je dan maar één digitale activiteit hebt, dan wel.  

 

 

 

19:52 Bestuursverantwoording & Bestuursvragen 
 

Joris: 

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier voorzitter mogen zijn, we hebben heel veel dingen niet 

kunnen doen, alles wat ik te zeggen had, stond in mijn praatje in het congresboekje. Ik heb 

veel geleerd en mijn bestuursgenoten hebben veel geleerd. 

 

Goan: 

Ben een standaard secretaris geweest, vooral nieuwsbrieven, website, bijgehouden, dat was 

het wel een beetje. 

 

Bart: 

Ik ben met heel veel plezier penningmeester geweest. Nu congresteam, met David campagne 

gedaan. Ik wil alle leden bedanken. 

 

Tom: 

Ik heb ook een leuk jaar gehad, PJO-debat met Joris georganiseerd, wat hij fantastisch gedaan 

heeft (applaus volgt), was lastig samenwerken met andere PJOs, maar was heel leuk. Ik wil 

vooral de leden bedanken want dankzij jullie is het superleuk geweest. 

 

Marit: 

Het meeste staat in het boekje, ik moest de functie opbouwen, een deel heb ik bereikt, een 

deel minder, extra liefs voor Goan natuurlijk met wie ik een relatie had dit jaar. En bedankt 

aan Tom Melis die voorzitter van het politieke team was. 

 

Bastiaan: 

Was eerder bestuur en heb na lange tijd minder actief te zijn geweest weer een halfjaar 

bestuur gedaan. Was gemotiveerd, maar later wat minder motivatie. Begin van de 

bestuurswerving gedaan. En hier en daar wat hand- en spandiensten verricht. 

 

David: 

Ik heb nieuwe leden momenten georganiseerd, campagne met Bart gedaan, ik vond het super 

leuk om met deze mensen samen te werken. 

 

V (Joris S.): Wat nemen jullie mee naar jullie landelijke bestuursjaar? 

A Joris H.: Sowieso samenwerken met leuke mensen, sowieso het debat wat al een aantal 

keren langskomen is, stuk voorzitten heb ik geleerd, stukje loslaten heb ik ook geleerd. 

A Bart: Als penningmeester was het makkelijk om nee te zeggen en ik heb geleerd om toch 

ook af en toe mee te denken en iets mogelijk te maken. 

A Tom: Het LB bestaat straks uit 8 personen, ik houd van vergaderen, maar is een hele kunst 

om alle meningen te laten horen en ieders talenten te laten uitkomen. 

 

V (Annelies): Lust je inmiddels al groente? Had je je opnieuw gekandideerd vorig jaar, als je 

had geweten dat het een coronajaar zou worden? 

A Joris: Uh ja, ik denk van wel. Ik zou er nog wel langer over nagedacht hebben 
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20:03 Kandidaatstellingen 

 

Penningmeester 

 
Michiel van Alst 

Ik wil me graag kandideren voor penningmeester, ik ben sinds november geloof ik lid, heb 

toen een gesprek gehad met Bart op Zoom. Ik wil me graag inzetten en penningmeester lijkt 

me nuttig als ik naar Den Haag verhuis, wat ik hoop te doen, om toch op afstand mee te 

kunnen helpen. De balans kunnen maken en veel taken ook op afstand kunnen doen. 

 

Mededeling door Oriëntatiecommissie na Michiel 
Hoeft niet genotuleerd te worden! 

 

V (Jorn): Hoe belangrijk vind jij het om de uitgaven te behalen naar de letter van de 

begroting? 

A: Ik denk dat het gepast is om genoeg geld uit te geven omdat er in de 1e helft weinig 

uitgegeven is, maar ook weer niet te veel dat we eind van het jaar in de problemen komen. 

 

V (Jorn): [XXX vraag over boekhoudsysteem] 

A: Ik ben niet bekend met die software, maar wil het best leren hoor. 

 

Algemeen Secretaris 

Sam Pollé 

Ik ben Sam, 19 jaar, uit Tilburg, ben nog maar 2 maanden lid, wil graag mijn best doen om 

veel te leren over de JD. Daarom als secretaris, helpen organiseren, zorgen dat informatie 

overal terecht komt. Ook een persoonlijke uitdaging voor mij, om beter te leren plannen. 

 

V (Bastiaan): Ben je weleens op een activiteit geweest? 

A: Niet fysiek, wel digitaal. 

 

V (Goan): wat doe je nu met de planning? 

A: Ik doe het gewoon op de telefoon. 

 

V (Annelies): Je hebt je vrij laat gekandideerd, daarom dus nog geen gesprek met de Orco 

gehad, waarom? 

A: Ik heb het er met David over gehad, er waren geen kandidaten, ik was nog harstikke 

nieuw. 

 

Voorzitter 
 

Ilse Kolmans 

Dit is mijn eerste fysieke activiteit, het lijkt me leuk om heel snel de JD te leren kennen. Om 

mensen te leren kennen en mezelf te ontwikkelen. Vanuit mijn studie weinig met 

maatschappelijke vraagstukken bezig, maar wil dat wel meer gaan doen. 
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V (Tom): Wat wil je bereiken dit jaar? 

A: Wij komen uit de coronacrisis, dus fysieke activiteiten organiseren, nieuwe leden 

aantrekken om langs te komen. Lekker frisse blik ook hebben. 

 

V (Chris): Hoe zie je de relatie met de lokale D66 afdelingen? 

A: Ik heb weinig meegekregen hiervan, geloof dat het wat verwaterd is, ook door corona, ben 

van plan dit weer op te pakken. 

 

V (Annelies): Hoe ga je dit in mijn agenda proppen? 

A: Dit was voor mij iets om over na te denken, loop een halfjaar voor op mijn studie, dus heb 

zeeën van tijd. 

 

V (Chris): Hoe loop je een halfjaar voor op je studie? 

A: Ik heb eerst een andere studie gedaan, toen gestopt, toen alvast vakken gevolgd van 

nieuwe studie, dus daarom loop ik voor. 

 

V (XXX): Ken je de andere bestuursleden al? 

A: Ja net 5 minuten. 

 

V (Goan): Hoe wil je overdracht gaan doen? 

A: Ik kijk uit naar de overdracht, sta er vrij open in,  

 

V (Annelies): Wil je het met 3 bestuursleden doen of anderen bij zoeken? 

A: Ja ik denk van wel, had het er met Joris over, waarschijnlijk vooral door het gebrek aan 

fysieke activiteiten dat er weinig kandidaten zijn. 

 

V (XXX): Ben je er van bewust dat je Joris als LB’er alles mag vragen? 

A: Ja hij had gezegd dat hij alles oké vindt. 

 

V (XXX): Wat ga je beter doen dan Joris? 

A: Ik ga mensen uit huis krijgen om fysiek langs te laten komen. 

 

KasCo-lid 
 

Iris Gouverne 

(Via filmpje) Ik ben lid van de JD sinds maart 2021, ik zit vanwege werk in het buitenland, 

blij dat ik iets van mezelf op deze manier kan laten horen, ik wil graag actiever worden bij de 

JD, het controlerende van de afdeling lijkt me erg leuk om te leuk. Adviserende ken ik al wel, 

maar vind ik hartstikke leuk om te doen. Past erg goed mij. Leuk om verantwoordelijkheid te 

dragen met de andere KasCo leden. Houdoe! 

 

Kan geen vragen krijgen, want is niet aanwezig 

  

KasCo-lid 
 

Hugo Uitdehaag 

Ik heb veel van dezelfde redenen als Iris, ik denk dat de taken passen bij mijn talenten, studie, 

achtergrond en hobby’s. Draag graag mijn steentje bij aan deze vereniging. 

 

V (Josien): Wat zijn je hobby’s? 
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A: Universiteitsraad, volgend jaar faculteitsraad, hockey en scheidsrechter. 

 

V (Annelies): je bent toch al langer lid? 

A: Had andere dingen om te doen, lukte niet om eerder actief bij de JD te worden. 

 

V (XXX): Je wil USR doen. Zie je dat als belangenverstrengeling of aanvullend? 

A: Dat eerste niet, zie op de lijst veel overeenkomsten, zie vooral aanvulling op de JD. 

 

 

20:24 Pauze & Verkiezingen 

Schorsing AAV 

 

 
SNC telt ondertussen de stemmen. 

 

 

 

Heropening AAV 

 

 

20:42 Politiek Blok 

AMAR01 AMAR01: Vies hé?  

Onderwerp: Toevoeging Vice-functies 

Woordvoerder: 
Bart Kessels 

We willen als bestuur vice-functies toewijzen. Stel dat iemand ziek 
is dan kan iemand anders de vergaderingen voorzitten, ook in het 
ledenbestand, en ook een vice-penningmeester is handig, als de 
penningmeester geld uit moet delen aan zichzelf. 

Voor Neutraal Tegen 

Tom: Zorgt voor meer 
transparantie, dus voor. 
Jorn: Ik ben voor. 

David: Vicesecretaris is vanwege 
AVG-regels handig dus stem 
vooral voor. 

Floris: Is dat uitdelen van geld 
aan de penningmeester in het 
verleden gebeurd? 

Bastiaan (voor zijn beurt): Ja. 
Vraag Annelies: waarom dan niet 
toen gewijzigd? 
Iris: In het nieuwe bestuur heb je 
dan dubbele functies of mini-
functies? 

- 

Woordvoerder: Voor de functie secretaris heb je een geheimhoudingsverklaring 
formulier.  
Op de vraag van Floris. Ja, komt heel af en toe voor. 
Op de vraag van Iris, nee dat valt wel mee, is reserve. 

Stemming: Unaniem aangenomen 

 

AMAR02 AMAR02: Check Check Dubbelcheck 

Onderwerp: Declaraties penningmeester 
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Woordvoerder: 
Bart Kessels 

We hebben een creditcard aangevraagd, ons reglement en HR 
zeggen hier nog niets over, nu hebben we in reglement staan hoe dit 
gedaan moet worden. 

Voor Neutraal Tegen 

- Hugo: Vraagje, checkt de 
landelijke penningmeester dit 
nog? 

- 

Woordvoerder: Je hebt altijd nog een Kasco die dit checkt en goed moet keuren. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid aangenomen. 

 

AMAR03 AMAR03: Het bestuur wordt al genoeg bedankt 

Onderwerp: Bestuursbedankjes 

Woordvoerder: 
Bart Kessels 

Bestuur Becker heeft dit vorig jaar ingediend. Maar er is vanuit 
landelijk ook al ruimte hiervoor. We willen niet dat een bestuurslid 
vanuit de afdeling nog eens extra bedankt wordt en andere 
afdelingen niet extra. Dat is niet eerlijk t.o.v. de andere afdelingen. 

Voor Neutraal Tegen 

- Marit: We doen we als wij rebels 
zijn en als het afgewezen wordt 
en wat als jij dan landelijk 
bestuur bent? 
Bastiaan: Is dit al doorgevoerd 
landelijk? 

Annelies: Dat het in Amsterdam 
anders is, dan zij dat zo. Ik zou 
het er gewoon bovenop gooien. 

Woordvoerder: Ja is al landelijk doorgevoerd, ik ben nog geen penningmeester 
landelijk, dus ik weet het nog niet. En nee deze afspraak is binnen 
onze FEO gemaakt. 

Stemming: Met overweldigende meerderheid verworpen. 

 

Organimo 1 ORGANIMO1: Wie let er op opa en oma? 

Onderwerp: Relatie lokale D66 fracties 

Woordvoerder: 
Tom Melis 

Contact is verwaterd 

Voor Neutraal Tegen 

Bastiaan: (XXX) stem voor want 
goede relatie met D66. 
Tom: Verschillen zijn er met D66, 
maar alsnog goed om dit contact 

vast te leggen. 
Marit: Ik had de ambitie om dit te 
doen, maar dit lukte niet in 
coronatijd, maar had ook niet een 
stok achter de deur zoals met dit 
voorbeeld. 
Sam: Handig dat dit vast vaststaat 
voor het nieuwe bestuur lijkt me. 

Goan: Waarom Bergen op Zoom 
niet meegenomen in de tekst? 

Chris: Contact met Eindhoven is 
vrij goed, moet je dit wel 
vastleggen? 1x per jaar is echt 
niets. Beter een stad frequent 

contact mee hebben dan 1x. 
Annelies: Dit is heel geforceerd. 
En waarom staat Maastricht er 
niet tussen? 
David: laten we gewoon aan 
nieuwe bestuur overlaten om te 
kijken hoeveel energie er in 
gestoken moet worden. 

Joris: Dit is meer iets voor een 
beleidsplan, niet een organimo. 

Woordvoerder: Handig dat mensen weten wie je bent. Veel contact leggen met die 
mensen. Het zou maar 1x hoeven, dus kost niet veel tijd per jaar. 
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Stemming: Met overweldigende meerderheid verworpen. 

 

 

 

21:00 Uitreiking Steve Bertenstroffee 
 

Winnaar: Annelies Becker 

Na een lange toelichting door Steve Bertens (hoeft niet te worden genotuleerd) 

 

 

21:20 Verkiezingsuitslag 
 

Naam Functie Totaal 

uitgebrachte 

geldige 

stemmen 

Voor Tegen Blanco Verkozen? 

Ilse Kolmans Voorzitter  26 26 0 0 Ja 

Sam Pollé Algemeen 

Secretaris  

26 26 0 0 Ja 

Michiel van Alst Penningmeester  26 26 0 0 Ja 

Iris Gouverne KasCo-lid 26 25 1 0 Ja 

Hugo Uitdehaag KasCo-lid 26 26 0 0 Ja 

 

 

21:21 Rondvraag & Sluiting 

 

Rondvraag 

 

Bedanken Stem- en Notulencommissie 

Sluiting door Technisch Voorzitter 

 

Bestuursbedankjes 

 

Sluiting door Afdelingsvoorzitter 

Joris houdt een veel te lange speech. Goans auto ging bijna kapot, was heel heftig noodweer. 

Maar wel leuk gehad. Veel kleffe frietjes. Leuk bestuursweekend gehad, ook met die 2 

nieuwe bestuursleden erbij. Joris heeft voor iedereen cadeautjes gekocht. Heel leuk! Goan en 

Marit gaan fuseren tot één persoon. Brabant is een leuke afdeling, maar iedereen vertrekt of 

gaat LB doen. Tragisch. Opdoeken? Limburg naar Arnhem-Nijmegen? Utrecht wil Den 

Bosch wel, maar niet de rest waar ze raar praten. 

 

 

 


