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Welkomstwoord Congresteam
Beste Jonge Democraten,
Namens het congresteam wil ik jullie allereerste van harte welkom heten in
Rotterdam. In alle chaos van deze tijden hebben we een machtig prachtig congres
voor jullie uit de grond gestampt. Staande op de schouders van iedereen die een
bijdrage heeft geleverd, niet te vergeten de kanjers in het bid team, presenteren we
met toepasselijke trots het 86ste congres van de Jonge democraten.
Een tijdje terug dirigeerde Rotterdam met liefde de internationaal vervlochten
Nederlandse economie door onze haven heen, maar tegenwoordig zijn het de toppers
werkende bij het EMC die Nederland van de afgrond weerhouden. Geïnspireerd door
deze typisch Rotterdamse doeners staat in dit hele speciale congres het managen van
crises centraal.
Het zal misschien onwennig zijn om een congres te bezoeken met alle maatregelen die
op het moment nog gelden, maar deze locatie is er meer dan geschikt voor. Jouw
veiligheid staat bij ons natuurlijk op nummer één. Desalniettemin houd onze
verantwoordelijkheid op waar die van jou begint. Vergeet daarom dus niet te letten op
je lieve mede liberaal en diens gezondheid serieus te nemen.
Als je tijd hebt om de stad te bezichtigen zal je snel merken dat deze bruisende
wereldstad op het moment verhuld is in stilte. Bezoek dan vooral in alle rust Plein
1940, en bezichtig Zadkine’s beeld “De verwoeste stad” die symbool staat voor alle
ellende waar Rotterdam zich in bevond tijdens en na het bombardement. Kijk dan
verder om je heen en laat je inspireren door hoe deze stad na donkere tijden weer
haar hart heeft teruggevonden.
Liefs,
Het zomercongresteam 2020
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Congresprogramma

Agenda ALV 86

Zaterdag 13 juni

09:30

Opening wachtruimte zoom

10:00 - 12:30

Algemene ledenvergadering (ALV)

12:30 - 13:30

In gesprek met Ernst Kuipers, voorzitter van der
RvO Erasmus MC, interview door Jasper Klasen.

13:30 - 16:00

Algemene ledenvergadering (ALV)

Zaterdag
Opening ALV 80 (10:00)
Opening door Annabel Broer
Uitleg congres
Bestuursblok
DEMO-verantwoording
Financieel blok
Schorsing ALV (12:30-13:30)
Verkiezingsblok Landelijk Bestuur
Opening stemming over personen (15:00)
Organimo's
Sluiting ALV (16:00)
Zondag
Heropening ALV (10:00)
Actuele Organimo's
Verkiezingsblok Kasco & DEMO
Resolutie Buitenlandse Zaken
Schorsing ALV (12:30-12:30)
Vervolg resolutie Buitenlandse Zaken
Politieke moties
Sluiting stemming over personen (15:00)
Schorsing ALV (15:00-15:30)
Uitslag verkiezingen
Afsluiting
Sluiting ALV (16:00)

Zondag 14 juni
09:30

Opening wachtruimte zoom

10:00 - 12:30

Algemene ledenvergadering (ALV)

12:30 - 13:30

Pauze

13:30 - 15:00

Algemene ledenvergadering (ALV)

15:00 - 15:30

In gesprek met Ahmed Aboutaleb, Burgemeester van Rotterdam,
Interview door Elene Walgenbach.

15:30 - 16:00

Algemene ledenvergadering (ALV)
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Hoe werkt een congres?

Er zijn verschillende soorten voorstellen:

Het congres is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Jonge Democraten. Drie
keer per jaar vindt er een ALV plaats: tweemaal een meerdaags, politiek congres in de
zomer en de winter, en een organisatorisch, eendaags congres in september. De ALV
is het hoogste orgaan van de vereniging, het bestaat in principe uit alle leden. In de
praktijk worden de termen ‘ALV’ en ‘Congres’ vaak gebruikt als synoniemen, maar
meestal gaat de ALV alleen om de vergadering. Binnen de JD wordt het ‘one man, one
vote’ systeem gehanteerd, wat betekent dat ieder (betalend) lid mag stemmen en het
woord mag voeren tijdens de ALV. Op die manier heeft elk lid invloed op de
organisatorische en inhoudelijke koers van de vereniging.

Wijzigingsvoorstellen HR & Statuten
Er kunnen wijzigingsvoorstellen voor het Huishoudelijk Reglement en de
Statuten van de Jonge Democraten worden ingediend. Voor wijzigingen van de
Statuten geldt een bijzondere stemprocedure in twee rondes.

Beleidsplan & Bestuursverantwoording
Het Landelijk Bestuur stelt elk jaar in de zomer een beleidsplan voor het
komende jaar op. Verder legt het Landelijk Bestuur bij elk congres
verantwoording af over het functioneren in de afgelopen periode en de
uitvoering van organimo’s. Je kunt over het beleidsplan, of de uitvoering hiervan,
vragen stellen tijdens het bestuursblok.

Er worden op de verschillende congressen namelijk allerlei inhoudelijke en
organisatorische zaken besproken en bepaald. Bovendien vinden er verkiezingen
plaats. Zo worden op het Zomercongres het Landelijk Bestuur, de DEMO-redactie en
de Kascommissie verkozen. Op de politieke congressen wordt er gediscussieerd over
inhoudelijke onderwerpen. Dat gebeurt tijdens de behandeling van politieke moties,
resoluties en amendementen. Op het organisatorisch congres komende de organimo’s
(organisatorische moties), HR-wijzigingen, Statutenwijzigingen en de financiën
uitgebreid aan bod. Het Septembercongres is verder het moment waarop het in de
zomer verkozen Landelijk Bestuur haar beleidsplan presenteert.

Organisatorische Moties (Organimo’s)
Als leden het bestuur willen oproepen om iets te doen, gebeurt dat via een
organimo. Het Landelijk Bestuur probeert organimo’s altijd zo goed mogelijk uit
te voeren. Naar aanleiding van het bestuursblok kunnen ook actuele organimo’s
worden ingediend. Dat kan tot drie uur na het bestuursblok.

Politiek Programma (PP)
In het Politiek Programma zijn de grote lijnen van de politieke standpunten van
de Jonge Democraten opgenomen. Het Politiek Programma kan door middel van
resoluties en amendementen tijdens de politieke congressen worden veranderd.
Over het bestaande programma wordt niet gestemd op het congres. Kleine
wijzigingen vinden plaats door middel van een amendement. Een resolutie dien
je in als je meer dan één alinea wilt wijzigen, toevoegen of schrappen. Deze
resoluties kunnen zelf ook worden geamendeerd. In dat geval worden eerst de
amendementen behandeld, en vervolgens wordt over de resolutie als geheel
gestemd.

Wat voor voorstellen zijn er?
Een voorstel kan worden ingediend door werkgroepen, Algemene
Afdelingsvergaderingen, het Landelijk Bestuur of gewoon vijf leden. Over deze
voorstellen zal tijdens het congres worden gestemd door de leden. De voorstellen die
worden aangenomen bepalen wat de JD zoal vindt en doet. De regelingen voor het
indienen van voorstellen vind je altijd in de laatste versie van het Huishoudelijk
Reglement.

Politieke Moties (PM’s)
Over concrete zaken kunnen moties worden ingediend. Het gaat dan vaak om
een concrete uitwerking van de algemene politieke ideeën. Politieke moties zijn
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ondergeschikt aan het PP. Terwijl politieke moties meestal gaan over zaken die al
langer lopen, zijn de actueel politieke moties (APM’s) geschikt om een uitspraak van
het congres te vragen over een actuele politieke kwestie. Deze APM’s hebben dan ook
een latere inleverdeadline dan normale moties. Als wordt gesproken over moties gaat
het meestal om politieke moties.

Het digitale congres
Meedoen aan het congres
Dit congres zal anders verlopen dan eerdere congressen bij de JD. Wij
organiseren namelijk ons eerste digitale congres! Hiervoor gebruiken wij het
programma Zoom. Ieder lid dat zich voor het congres inschrijft ontvangt drie
dagen van tevoren een inschrijflink waarmee hij gedurende de ledenvergadering
deel kan nemen aan de Zoomvergadering. Op het moment dat je via de Zoomlink
deelneemt aan de ledenvergadering word je eerst in de wachtkamer geplaatst.
Dit kan even duren. Geen zorgen, dit is enkel zodat leden van het Landelijk
Bestuur kunnen controleren of je ingeschreven staat voor het congres. Om te
zorgen dat het Landelijk Bestuur kan controleren of je staat ingeschreven moet
je bij binnenkomst je voor én achternaam invoeren. Om de garantie te hebben
dat je op tijd tot de Zoomvergadering wordt toegelaten, is het aan te raden dat je
geruime tijd voor aanvang van de ledenvergadering in de wachtruimte aanwezig
bent.

Moties van Orde
Een motie van orde is geen motie die vooraf moet worden ingediend, maar die tijdens
het congres kan worden ingediend. Vind je bijvoorbeeld dat het congres te rumoerig
wordt of vind je dat de behandeling van moties niet overeenstemt met de statuten, zet
dan ‘MOTIE VAN ORDE’ en je naam in de zoomchat. De congresvoorzitter zal je dan
spreekrecht geven om je motie van orde toe te lichten. Daarna zal de voorzitter je
motie overnemen of aan het congres ter stemming voorleggen.

Congresfunctionarissen
Het congres moet natuurlijk geleid worden. Hiervoor worden een aantal ervaren
leden aangesteld die streng doch rechtvaardig, en met de nodige kwinkslagen, de zaak
in het gareel proberen te houden.

Om een ordelijk verloop van de vergadering te garanderen is het gebruik van je
echte voornaam een voorwaarde voor deelname aan de vergadering.
Achternamen worden uit privacyoverwegingen niet gebruikt. Het landelijk
bestuur zal deze bij toelating tot de Zoomvergadering uit je schermnaam
verwijderen. Het kan dat zij voor de herkenbaarheid wel de eerste letter van je
achternaam laten staan.

Congresvoorzitters (CVZ): het congres wordt voorgezeten door onafhankelijke
congresvoorzitters. Zij worden door het Landelijk Bestuur voorgedragen aan de
Algemene Ledenvergadering om het congres technisch te leiden en hebben het recht
om gedurende het congres, indien nodig, met aanpassingen van de tijden in de agenda
te komen.

Ben je vergeten je in te schrijven? Geen zorgen, dit kan ook nog tijdens de
ledenvergadering. Hiervoor moet wel eerst je lidmaatschap van de Jonge
Democraten gecontroleerd worden. Dit neemt wel enige tijd in beslag. Het
toelaten tot de Zoomvergadering van leden die zich wel hebben ingeschreven
krijgt daarnaast prioriteit. Slimmer is het dus om je vooraf in te schrijven.

Stem- en Notulencommissie (SNC): de mensen die zich bezighouden met de stemming
over de verschillende voorstellen. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het verwerken van
de stemmingen over kandidaten voor bestuursfuncties en de DEMO. Daarnaast
notuleren zij ook wat er zoal gezegd wordt tijdens de ALV.

Belangrijk voor actieve deelname aan het congres is een werkende microfoon en
camera. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Het is mogelijk om bij entree in de
Zoomvergadering je camera en microfoon te testen. Doe dit vooral! Bij
deelname aan de ledenvergadering staat je microfoon en camera standaard uit.
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Dit om ordeverstoring te voorkomen en ter bescherming van de bandbreedte. Enkel
de CVZ kan je toestemming geven om je camera en microfoon te gebruiken. Dit zullen
ze doen wanneer je het woord van hen ontvangt.

Oefenen
Vind je dit alles nog een beetje wennen? Geen zorgen. De ledenvergadering
begint met een uitgebreide instructie over hoe het digitale congres in zijn werk
zal gaan. Ook tijdens het congres is het mogelijk om vragen te stellen. Er wordt
een whatsappgroep aangemaakt voor alle congresdeelnemers, daarnaast zijn
landelijk bestuursleden Yvet en Wimer ten alle tijden bereikbaar. Zij staan in
direct contact met de SNC en CVZ. Hun contactgegevens ontvangen deelnemers
van het congres per mail.

Vragen, discussie en debat
Voorafgaand aan de behandeling van elk voorstel wordt in de chat een virtuele
inspreeklijst geopend. De CVZ vraagt in de chat wie het woord wil. Wil je inspreken,
zet dan je naam onder deze oproep, en of je ‘voor’, ‘tegen’ of ‘neutraal’ wilt inspreken.
De CVZ bepaalt vervolgens in welke volgorde insprekers aan de beurt komen. Het
staat de CVZ vrij om ter bewaking van de orde microfoons of beeld van deelnemers
aan de ALV op elk moment uit te zetten. Let op: omdat de chat dient als inschrijflijst en
om moties van orde in te dienen, is het belangrijk dat deze niet wordt gebruikt voor
discussie of algemeen geklets.

Stemmen over politieke voorstellen
Besluiten worden tijdens de algemene ledenvergadering genomen via ‘polls’. Wanneer
een voorstel in stemming wordt gebracht, ontvangen alle deelnemers van de
ledenvergadering een bericht op hun scherm. Dit bericht is niet gespecificeerd! Er
staat enkel: ‘Stemming over politieke motie’, ‘Stemming over motie van orde’, etc. De
SNC zal mondeling aangeven om welk voorstel het specifiek gaat. Iedere deelnemer
kan enkel voor of tegen stemmen. Onthouding van stemmen is mogelijk door niet te
reageren op het bericht. Elke poll loopt voor 30 seconden. Hierna is het niet meer
mogelijk te stemmen.

Stemmen over personen
Stemmingen over personen, zoals het verkiezen van het Landelijk Bestuur, het
verkiezen van de DEMO-hoofdredactie en het verkiezen van onze KasCo zullen via
het stemsysteem Orca plaatsvinden. Alle leden van de Jonge Democraten met
stemrecht ontvangen via de mail een link via waar ze hun stem uit kunnen brengen.
Instructies over hoe dit precies werkt vind je in de bijhorende mail. De stemming over
personen zal van zaterdag 15:00 tot zondag 15:00 geopend zijn.
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Corona

Bestuursverantwoording
Na het wintercongres zijn we met veel energie begonnen aan de tweede helft van ons
bestuursjaar, met een aantal mooie evenementen voor de boeg. Als we nu terugkijken
heeft ons tweede helft van het bestuursjaar grotendeels in teken gestaan van de
COVID-19 crisis. Voor een vereniging waar een groot deel van de dagelijkse
bezigheden gericht zijn op fysieke bijeenkomsten is dit nogal een omslag geweest.

Als Landelijk bestuur hebben we ons aan de RIVM richtlijnen gehouden. Waarbij
we bij het aflassen, verplaatsen of omzetten van evenementen ook telkens de
financiële risico’s voor onze vereniging hebben meegewogen. Zo hebben we
bijvoorbeeld nog een tijd gewacht met omzetten van het zomercongres naar een
online congres. Dit omdat de financiële risico’s naarmate tijd verstreek niet veel
groter zouden worden, de juridische basis van online besluiten toen nog niet
dekkend was en omdat we de kans op doorgang van een fysiek congres voor zo
lang dat redelijk leek open wilden houden.

Tegelijkertijd zorgde het Landelijk Bestuur ervoor dat we meer aandacht en tijd
hebben gestoken in interne zaken om de omslag te begeleiden. Van Zoominstructievideo’s tot een plan van aanpak voor online AAV’s en overleggen over hoe
en wanneer activiteiten doorgang konden vinden. We hebben daarnaast hard gewerkt
om het eerste digitale zomercongres zo goed mogelijk voor te bereiden en zo soepel
mogelijk te laten verlopen. Allemaal noodzakelijke, maar ook zeer leerzame
ervaringen.

Door middel van emails hebben we de leden op de hoogte gehouden van de
keuzes die we als Landelijk Bestuur gemaakt hebben. Door de veranderlijke aard
van de maatregelen zijn sommige eerdere keuzes later aangepast of herzien.
Door de meest recente keuzes toe te lichten via de mails en door de
aankondigingen van de gezamenlijke digitale activiteiten via de social media en
de Whatsappgroep hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd voldoende
overzicht te bieden aan onze leden.

Tegelijkertijd hebben we in de afgelopen maanden een aantal belangrijke stappen
gezet voor de toekomstbestendigheid van onze vereniging. Zo is de ICT transitie
doorgezet, zijn de nieuwe statuten nu ook formeel ondertekend en is de Erwin Nypels
stichting opgericht. Verder lijkt het erop dat de gestage ledendaling gestabiliseerd is.

Financiën

Beste Jonge Democraten,

Het is op financieel vlak een erg goed jaar voor de Jonge Democraten geweest.
Het interne beleid en externe meevallers, zijn twee factoren die hierbij een rol
hebben gespeeld. Vanaf het moment dat de begroting is opgesteld, is ons beleid
gefocust geweest op zoveel mogelijk doen met het minimaal mogelijke budget.
Daarbij is het uitgangspunt altijd geweest om politiek voor gezelligheid te laten
gaan en een aanzienlijke bijdrage aan de reserves te kunnen toekennendoen.
We kunnen nu met trots zeggen dat dit gelukt is. Het boekjaar 2019 is afgesloten
met een positief resultaat, waardoor we voor het eerst sinds een lange tijd een
donatie kunnen doen aan de diverse reserves. Ons voorstel voor een verdeling,
ondersteund door de KasCo, ligt tijdens dit congres vandaag aan jullie voor. Ook
hebben we een professionaliseringsslag geslagen op zowel lokaal als landelijk
niveau. De procedures zijn beter gestroomlijnd, er is een universeel
overdrachtsboek voor de afdelingspenningmeesters en de financiële situatie van
de gehele vereniging is gemakkelijker inzichtelijker gemaakt voor het gehele
Landelijk Bestuur. Al deze stappen zijn genomen om ervoor te zorgen dat we
nooit meer in een dusdanige kritische positie terecht gaan komen.
Daarnaast hebben we op het afgelopen congres de Erwin Nypels Stichting
formeel opgericht en verkiezen we vandaag een nieuw bestuur. De stichting is
inmiddels door de notaris en de Kamer van Koophandel erkend en op zeer korte

Landelijk Bestuur der Jonge Democraten 2019-2020

Annabel Broer, Voorzitter
Yvet Laan, Secretaris
Kyllian van der Put, Penningmeester
Marije Heerma, Bestuurslid Campagne & Communicatie
Wimer Heemskerk, Bestuurslid Pers & Politiek
Pim Cramer, Bestuurslid Talentontwikkeling
Jasper Ensing, Bestuurslid Organisatie
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termijn zal de eerste donatie voldaan worden. Vanaf dan zal ook onze spaarrekening
bij de ASN Bank formeel gesloten worden.
Alles wijst erop dat op financieel gebied 2020 voor de JD nóg beter gaat zijn. Dankzij
de succesvolle onderhandelingen met D66 is het ons gelukt om vanaf 2020
structureel voor 4 jaar lang extra subsidie te vergaren. Dit geldbedrag is inmiddels
ontvangen en kan ingepast worden in onze huidige begroting. We zullen het komende
bestuur daarom ook aanbevelen om op het komende Septembercongres een aantal
amendementen aan jullie voor te leggen.

gang gezet om van het zomeroffensief een mooie ledenwervingscampagne van
te maken. De grove plannen zijn te lezen onder het kopje ‘Ledenwerving’. De
gezamenlijke campagnetraining met D66 is in overleg met het FEO promotie
doorgeschoven nu het zomeroffensief, omdat deze niet doorgaat in de
gebruikelijke vorm. Wanneer de nieuwe besturen zijn verkozen kan het volgend
bestuur hier gebruik van maken met het oog op de verkiezingen van komend
jaar. Het creatief team is op dit moment klein, maar wel wordt er gewerkt aan
een nieuwe ik-word-lid poster, een nieuwe facebookbanner en denken zij mee
met de vormgeving van de promotievideo waar het campagneteam mee bezig is.

Vereniging en activiteiten

PKO
Er zijn een hoop nieuwe portefeuillehouders ten opzichte van vorig congres die
ontzettend veel enthousiasme tonen en actief de samenwerking opzoeken. Bij
het PKO tijdens het kaderweekend hebben we de kennis en kunde van de
ervaren portefeuillehouders gebruikt om tips en tricks aan te reiken aan de
nieuwe portefeuillehouders. Tijdens het laatste PKO, dat ditmaal digitaal
plaatsvond, kwam naar voren dat de veranderde omstandigheden voor de
meeste werkgroepen vooralsnog geen grote problemen vormen. Enkele
portefeuillehouders gaven zelfs aan effectiever te zijn op het moment en sneller
te kunnen schakelen. Het digitale PKO is verrassend goed bevallen. Online
vergaderen met het PKO is een efficiënte manier van vergaderen en kan in de
toekomst vaker gebruik van gemaakt worden.

De activiteiten zijn bij uitstek een zaak die anders liep dan verwacht. Geen (fysiek)
nieuweledenmoment, geen Themaweekend, geen oud-LB-dag en geen landelijk
debattoernooi. Toch zijn er de afgelopen tijd veel leuke initiatieven van de grond
gekomen. De vijfdelige online coronareeks, de online trainingsreeks “masterclass
politieke beïnvloeding”, de thema-avond over religie en samenleving en veel meer. En
dan hebben we het nog niet over de ontelbare initiatieven van de afdelingen,
werkgroepen en alle andere actieve leden die zorgen dat we met z’n allen mooie
activiteiten hebben om samen te komen.

Communicatie
Doordat alle activiteiten online plaatsvinden is het voor een veel grotere groep
jongeren mogelijk om aan te sluiten bij de activiteiten van de JD. Zo is het mogelijk om
als lid van JD Groningen aan te sluiten bij een activiteit van JD Brabant en vice versa.
Maar ook als potentiële nieuwe leden was het mogelijk om een keer langs te komen.
De online activiteiten boden de kans om alle activiteiten ook landelijk te promoten om
zo een grote groep geïnteresseerden aan te trekken en op de hoogte te houden.

Het PKO is betrokken geweest bij het bedenken van de (sub)thema’s bij de reeks
corona activiteiten. Echter hebben we de afgelopen maanden beperkte ruimte
geboden voor politieke discussie en visievorming tijdens het PKO omdat er meer
aandacht ging naar coaching van (nieuwe) portefeuillehouders. Het is een
aandachtspunt voor komend jaar om meer ruimte voor politieke discussie
binnen het PKO, waarbij ook aansturing en begeleiding voor het schrijven van
resoluties aangeboden moet worden. Ook hebben er weinig
evaluatiegesprekken plaatsgevonden met portefeuillehouders, hier moet nog
een geschikte werkvorm voor worden gevonden.

Hierbij is de keuze gemaakt om alle activiteiten in de stories te delen van Facebook en
Instagram en is er een JD Online app gemaakt om alle deelnemerslinks te verspreiden.
Al snel wierp dit zijn vruchten af en werdener meerdere malen per dag priveberichten
gestuurd door volgers om online activiteiten te kunnen bijwonen.

FEO’s

Interne samenwerking
Campagneteam & creatief team

Vanuit het Landelijk Bestuur wordt het contact met het FEO over het algemeen
als zeer prettig ervaren. De lijntjes zijn kort door onder andere het contact in de
whatsappgroepen. Ook de afgelopen maanden hebben naast het kaderweekend,
online FEO vergaderingen plaatsgevonden, waarbij onder andere de

Afgelopen maanden is het campagneteam aan de slag gegaan met de plannen voor het
zomeroffensief. Online vergaderen en een andere koers dan de voorgaande jaren,
maar desondanks een enthousiast team dat constructief heeft meegedacht. Alles is in
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maatregelen van de coronacrisis, het organiseren van online evenementen en het
zomeroffensief, de jaarrekeningen van de afdelingen en de ICT-transitie en
bestuursopvolging zijn besproken. De mate van contact verschilt sterk per FEO. Het
blijft zoeken naar hoeveel ondersteuning en begeleiding vanuit het Landelijk Bestuur
moet worden gegeven, vanwege een groot verschil in behoefte en de grote
tijdsinvestering die hiermee gepaard gaat. Verder bleek bij sommige FEO's duidelijke
behoefte voor meer algemene overdrachtsdocumenten. Waar dit het geval is wordt
hier nu aan gewerkt om de overdracht van afdelingsbesturen zo soepel mogelijk te
laten verlopen.

huidige crisis niet voor gekozen is om met een team te werken voor het
Verenigingsweekend zien we genoeg reden om te concluderen dat er al mooie
stappen richting een sterkere teamcultuur zijn ondernomen. We gaan hier de
komende maanden nog verder mee en hopen het bouwen aan een sterkere
teamcultuur ook mee te geven aan onze opvolgers.

Profilering & Politiek
In de periode na het wintercongres hebben we ons met de JD voor een aantal
thema’s hard gemaakt waaronder een vernieuwd vliegpact, waarin we onder
andere pleiten voor 50% minder uitstoot bij personenvluchten en de 30-urige
werkweek, waarbij aandacht is gevraagd voor een fulltime werkweek van 30 uur.

Trainerspoule
De samenwerking met de trainers is helaas stroef verlopen. Hierbij is er weinig
initiatief geweest vanuit het Landelijk Bestuur om actief te kijken of er nieuw
trainersmateriaal ontwikkelt kon worden en is het Landelijk Bestuur er niet in
geslaagd om trainers in grote getale te kunnen activeren om deel te nemen aan het
kaderweekend. Hierdoor heeft het trainersoverleg dat gepland stond op het
kaderweekend niet plaatsgevonden. Ook door het coronavirus is de in
overeenstemming geplande trainersdag komen te vervallen. Met het vooruitzicht op
de bestuurswissels gedurende de zomer is het zaak dat de afdelingsbesturen hierin op
een zo goed mogelijke manier worden begeleid. Wel zal de komende tijd actief contact
gezocht worden met de trainers om de overdracht voor de afdelingsbesturen zo
soepel mogelijk te laten verlopen.

Wegens de coronacrisis zijn veel initiatieven waar al veel tijd van ons en andere
JD’ers in was gestoken op de lange baan geschoven. Dit over onze eigen WIVevaluatie, een manifest voor een direct gekozen burgemeesterschap, een plan
voor een Europees treinnetwerk, maar ook het Europese focusthema waarbij we
wilden inhaken op de Conference on the future of Europe. In deze tijd ligt de
prioriteit in de mediawereld bij de coronacrisis. Hierdoor was media aandacht en
dus relevantie op deze thema’s niet van toepassing. Het is zaak dat dit goed
wordt overgedragen aan het volgend bestuur, waardoor zij de mogelijkheid
hebben deze belangrijke onderwerpen alsnog politiek relevant te maken en de
keuze hebben dit wel of niet over te nemen.

Internationale teams

De overstap naar ‘’coronapolitiek’ verliep moeizaam. Echter zijn er wel een
aantal initiatieven opgestart omtrent de coronacrisis. Met thema’s als onderwijs,
privacy, maar ook duurzaamheid. Als JD maakten we ons hard voor het
waarborgen van de privacy van studenten bij het maken van tentamens, de
uitstel van betaling van collegegeld en een tegemoetkoming van de extra
opgelopen schulden door de coronacrisis en het inzetten op
duurzaamheidsmaatregelen bij de investeringen die nu nodig zijn.

De internationale teams zijn wisselend actief. De huidige International Officer heeft
aangegeven om de internationale teams ook eventueel te willen betrekken in zijn
werkzaamheden. Team MENA heeft zich flink ingespannen om dit jaar subsidies
binnen te halen voor activiteiten. Op het moment van schrijven wordt er gekeken naar
de mogelijkheden voor de moeizaam lopende internationale teams.

Organisatorische teams
Na het grote succes van het Introductieteam waren we enthousiast om verder te gaan
met organisatorische teams. Ook het team voor het themaweekend schoot uit de
startblokken en verzorgde een prachtig programma met meerdere topsprekers en een
aantal andere enerverende activiteiten. Ook tijdens de crisis wisten zij naadloos over
te gaan naar een online activiteit. Daarnaast bleek het hele team bereid om in
slaapstand te gaan tot de huidige crisis voorbij is, in de hoop dat we in een later
stadium het originele weekend nog doorgang kunnen laten vinden. Hoewel er in de

De media aandacht die we kregen verschilde sterk voor elk van de
bovengenoemde voorbeelden. Wel hebben we gezien dat ook D66 hier
zoekende in was en hierin is de dialoog met D66 aangesterkt. Zo bleek de
coronacrisis voor ons ook een kans om een dikkere vinger in de pap te krijgen bij
onze moederpartij. Als JD kijken we ook naar de periode na de coronacrisis, zo
proberen we zoveel mogelijk jongeren hier het gesprek over te voeren. Met
maar liefst acht andere politieke jongerenorganisatie organiseerden wij een
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online reeks waarbij we iedere week ingingen op een ander thema. Wij hopen hiermee
inzicht te krijgen wat er volgens experts in politiek Den Haag zou moeten gebeuren en
betrekken hier actief de meningen en ideeën van jongeren bij. Een eerste opstapje om
ook hierin te kijken hoe we de dialoog kunnen voeren met de moederpartijen om ook
hier het belang van jongeren mee te wegen. Verder blijven wij kritisch en constructief
meedenken met de vele initiatieven die vanuit de vele jongerenorganisaties
voortkomen en werken hierin samen waar dat kan om het belang van onder andere
jongeren te kunnen behartigen.

ertoe leiden dat ook onze politieke bijdrage aan onze koepelorganisaties
komend jaar weer groeit.
Ook bij onze moederpartijen groeit onze betrokkenheid op internationaal vlak.
D66 Europa heeft toegezegd dat de International Officer van de JD voortaan
twee keer per maand het delegatie overleg bij mogen wonen in Brussel. Abel is
daarnaast verkozen om namens LYMEC Alde congres bij te wonen in november
volgend jaar. Ook zal er via D66 ruimte zijn om een JD-er deel te kunnen laten
nemen aan dit congres.

Ledenwerving

De samenwerking tussen het Landelijk Bestuur en Abel is ook het afgelopen half
jaar als erg prettig ervaren. Dit geeft veel vertrouwen voor de toekomst in de
huidige opzet van de rol van International Officer, waarbij deze in toenemende
mate regie neemt over alles dat op internationaal vlak speelt.

De afgelopen periode hebben er geen ludieke acties meer plaatsgevonden omtrent de
focusthema’s. Ook hebben we er tot dusver voor gekozen om geen ludieke acties aan
de coronacrisis te verbinden. Samen met het campagneteam zijn wij bezig geweest
met het organiseren van het zomeroffensief. De kans dat de infomarkten door gaan
door het coronavirus is klein en ook de impact van de markten in het verleden zijn ten
zeerste te betwijfelen. Daarom hebben we in afstemming met de FEO promotie
besloten om dit jaar in te zetten op alternatieven. In grote lijnen zullen we met een
promotievideo adverteren via instagram en youtube, adverteren in de lokale
studentenkranten, flyers rondbrengen bij studentenhuizen en nog tweemaal een
online introductie organiseren. Ook de uitwerking van een lijsttrekkersdebat en een
PJO debat zijn in volle gang.

Ledenontwikkeling
Zoals aangekondigd aan het begin van ons bestuursjaar hebben we het
kaderweekend naar voren gehaald er achteraf meer tijd is om geleerde
vaardigheden in de praktijk te brengen. Dit maakte in de praktijk de maand
februari wel een stuk belastender. Met de veranderde omstandigheden is het
lastig om te zeggen of we met de verschuiving ons doel bereikt hebben.
Inhoudelijk kijken we ondanks de beperkte hoeveelheid trainers die beschikbaar
waren positief terug. De plenaire opening had korter gekund, maar desondanks
hebben we hier wel veel positieve reacties op gekregen.

Het introductiemoment wat normaalgesproken plaatsvindt in de Tweede Kamer heeft
dit jaar digitaal plaatsgevonden. Een succesvolle avond met veel nieuwe gezichten die
direct in contact zijn gekomen met leden van de desbetreffende afdelingen. Ook dit
willen wij dit halverwege augustus en september nogmaals herhalen zoals
bovengenoemd.

Door de coronacrisis zijn het aantal trainingsaanvragen erg beperkt gebleven, al
is de eerste aanvraag voor september al wel binnen. Zoals eerder genoemd
hadden we als Landelijk bestuur meer het voortouw moeten nemen om
trainersmateriaal te ontwikkelen. Het is nu zaak om uit te zoeken wat wel
mogelijk is in de huidige beperkingen, zo wordt er al gewerkt aan een digitale
congrestraining. Met de bestuurswissels in het oog is het nog wel belangrijk om
af te stemmen hoe we de bestuurstrainingen kunnen faciliteren. Ten slotte heeft
de masterclassreeks politieke beïnvloeding digitaal doorgang kunnen vinden.

Internationaal
De fysieke internationale congressen van onze koepelorganisaties en Alde vinden de
tweede helft van het jaar geen doorgang, en ook voor het begin van volgend jaar staan
ze op losse schroeven. Desondanks draait onze internationale vleugel op volle toeren.
Met Marten Porte zijn we weer vertegenwoordigd in het bestuur van LYMEC en met
Daphnie Ploegstra hopelijk binnenkort ook in het bestuur van IFLRY. Onze
International Officer Abel houdt ondertussen een kritische vinger aan de pols bij
beide organisaties en stuurt bij LYMEC aan op een meer politieke rol. Hernieuwde
samenwerking met de werkgroepen met nadrukkelijk internationale thema’s moet
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wachtwoord aangevraagd en kunnen hiermee inloggen op ons nieuwe
archiefsysteem. Als de ICT-transitie compleet is, zal ook via gsuite/gmail het
huidige mailsysteem vervangen worden.

Verhouding D66
We hebben het afgelopen jaar constructief banden onderhouden met D66. Zowel op
praktisch/intern vlak als politieke communicatie. De afgelopen maanden heeft
Annabel via een online vergaderplatform de fractievergaderingen bijgewoond en
heeft veel op één contact gehad met kamerleden over specifieke thema’s.
Verschillende LB’ers (net als een aantal andere JD’ers) hebben daarnaast in het begin
van 2020 bijeenkomsten van de D66 scholentour bijgewoond om input te leveren
voor de D66 visie over onderwijs.
Door het jaar heen hebben we contact gehad met verschillende D66
bewindspersonen. Zo hebben we meerdere malen met minister Van Engelshoven
gesproken over o.a. de onderwijsbegroting, de financiële steun voor studenten die
vanwege de COVID-19 crisis studievertraging hebben en proctoring software.

Een van de grote uitdagingen van de ICT-transitie is de implementatie van een
nieuw evenementensysteem. Door de grote hoeveelheid van evenementen en
tickets die we als JD verschaffen, alsmede de flexibiliteit die wij met onze tickets
aanbieden, zijn bestaande aanbieders van evenementensystemen die doorgaans
gebruikt worden niet geschikt.
Als oplossing zijn we een samveel hulpenwerking aangegaan met een website
ontwikkelaar die voor ons een nieuwe website zal ontwerpen waarbij zowel een
flexibel evenementensysteem als de visie-website in geïntegreerd zullen
worden. Door het samenvoegen van deze trajecten besparen we tijd en geld. De
nieuwe website zal begin deze zomer klaar zijn, zodat de komende
(afdelings)besturen direct met de nieuwe systemen aan de slag kunnen.

Ook op andere vlakken is een fijne samenwerking ervaren. Zo is de samenwerking op
financieel gebied nog verder verbeterd en lopen we inmiddels regelmatig bij elkaar de
vloer over. Deze samenwerking is dan ook echt gemakkelijker en beter geworden
dankzij de verhuizing. Tot slot konden wij vaak bij D66 terecht voor het lenen van
hulpmiddelen (zoals een statief) voor het opnemen van onze filmpjes.

Naast deze lopende processen zijn de volgende stappen het aanpassen van de
relevante documenten naar de nieuwe situatie. Met het ICT-transitieteam zijn
we bezig met het opstellen van mogelijke aanpassingen voor het huishoudelijk
reglement en voor de secretarissen worden nieuwe handboeken geschreven om
handvatten aan te reiken voor het gebruik van de nieuwe systemen.

Met de permanente programmacommissie van D66 wordt een doorlopend gesprek
gevoerd over hoe en wanneer er ruimte gemaakt kan worden voor JD’ers om input te
leveren op het verkiezingsprogramma van D66. Ook dit proces is door de coronacrisis
vertraagd. Deze zomer zullen de eerste stukken van het verkiezingsprogramma met
ons gedeeld worden, waarbij zowel voor onze portefeuillehouders als voor het oude
en nieuwe bestuur ruimte voor input momenten is gemaakt.
Echter is tijdens het overstappen naar het nieuwe CRM van D66, de communicatie
moeizaam verlopen. Zeker omdat we vanwege de corona maatregelen vanuit huis
werkten, verliep toen de communicatie lastiger. Hieruit blijkt maar weer het voordeel
van een pand delen. Daarentegen biedt D66 wel veel hulp met onder andere het
organiseren van het online zomercongres. Contact met de ledenadministratie en het
secretariaat van D66 is daarentegen wel fijner geworden.

ICT
Op het gebied van ICT zijn er veel stappen in de goede richting gemaakt. We zijn in de
laatste fase van de uitbesteding van de nieuwsbrieven aan D66 beland en ons
archiefsysteem ‘’de wolk’’ is vervangen door het Gsuite systeem. Bijna alle kaderleden
hebben aan de hand van de introductiemail van Gsuite een gebruikersnaam en
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medicatiebeschikbaarheid tot vluchtelingenbeleid hebben we in samenspraak
met de portefeuillehouders onze JD visie naar buiten gebracht.
Ik merk dat ik mijn politiek strategische kijk flink ontwikkeld heb het afgelopen
jaar, met veel dank aan de vele discussiemomenten met o.a. Wimer en Marije.
Waar ik in februari noemde dat ik nog pro-actiever contact wilde zoeken met
kamerleden merk ik dat ik nu frequenter zaken aankaart tijdens
fractievergaderingen en sneller 1 op 1 contact zoek met Kamerleden. Deze
ontwikkeling kan nog verder doorgezet worden door ook vaker op een aantal
eerder aangekaarte thema’s terug te komen.
Tot slot ben ik erg trots hoe we als vereniging een omslag hebben gemaakt van
onze gebruikelijke gang van zaken naar online evenementen, vergaderingen en
borrels. Zelf ben ik nauw betrokken geweest bij de organisatie van o.a. het
thema-weekend, de coronareeks en natuurlijk het congres en ik realiseer me
goed dat het omschakelen naar online evenementen een andere benadering
vraagt. Shout out dus naar iedereen die heeft bijgedragen aan deze overgang!

Persoonlijke verantwoording
Annabel Broer - Voorzitter
Ik kijk met veel blijdschap terug op het afgelopen jaar waarin ik als voorzitter in het
Landelijk Bestuur heb mogen plaatsnemen. Het is een leerzaam en bewogen jaar
geweest, vol persoonlijke groei, enthousiaste mensen en onverwachte wendingen.
Een van mijn ambities toen ik aantrad was om goed contact te houden met mijn
functie-equivalenten bij de afdelingen. Ik ben tevreden met de mate waarin dat gelukt
is. Zelf heb ik periodiek met alle voorzitters 1 op 1 gesproken, meer contact gehad met
hen die daar behoefte aan hadden en tijdens de FEO momenten heb ik het contact als
open en constructief ervaren. Ook heb ik meer van de keuzes van het LB met mijn FEO
gedeeld en ook geprobeerd om eventuele feedback mee te nemen in onze keuzes. Het
feit dat we in de coronatijd ervaren hebben dat we ook gemakkelijk online kunnen
overleggen biedt volgens mij kansen voor FEO contact komend jaar.
Daarnaast had ik me voorgenomen om een sterk team te vormen met het landelijk
bestuur. Nu we al een paar maanden thuis werken verspreid over het hele land merk
ik wel dat ik het onderlinge informele contact mis en dat het voor een aantal van ons
moeilijk is om dezelfde motivatie te vinden als voorheen. Dat we elkaar tot het begin
van de coronacrisis minimaal 2x per week zagen en daarmee ook een persoonlijke
band hebben opgebouwd heeft er wel voor gezorgd dat de samenwerking op afstand
makkelijker gaat. Op de momenten dat er onder tijdsdruk (belangrijke) knopen
moesten worden doorgehakt en gehandeld moet worden heb ik gezien dat we écht
een team zijn geworden het afgelopen jaar.
Wel denk ik dat de resultaten van ons team beter hadden kunnen zijn als ik vanuit mijn
rol meer resultaatgerichte sturing had gegeven. Op momenten dat zaken niet liepen
zoals we wilden heb ik gekozen om me vooral te richten op persoonlijke gesprekken
met bestuursleden en heb daarbij soms te weinig aandacht gegeven aan de resultaten
die we gezamenlijk als bestuur wilden bereiken. Resultaatgerichter werken kan ook
persoonlijke motivatie ten goede komen.
Qua media optredens hebben we de tweede helft van het jaar een andere aanpak
moeten hanteren. Bepaalde thema’s die in de pijpleiding zaten sloten plots niet meer
aan bij de politieke actualiteit. Persoonlijk vind ik het jammer dat we deels daardoor
een aantal thema’s, zoals bijvoorbeeld het geconcretiseerde vliegpact, minder onder
de aandacht hebben kunnen brengen. Tegelijkertijd hebben we onze focus verzet naar
meer corona-gerelateerde zaken. Op gevarieerde thema’s van proctoring tot

Yvet Laan- Secretaris
Beste leden,
De omschakeling naar digitale evenementen en later naar een digitaal congres
waren noodzakelijke, maar uitdagende stappen. Als secretaris was en is dit een
zeer interessant jaar. Ik wist aan het begin dat onze digitale aanwezigheid
belangrijk was, maar ik had nooit gedacht dat die onder deze omstandigheden zo
complex zou worden.Hierin heb ik dan ook veel ondersteuning van onze FG, het
ICT team en mijn bestuursleden gehad. Ik wil graag via deze weg alle mensen
bedanken!
Ook alle afdelingsbesturen hebben zich zeer ingespannen. Het is mooi om te zien
dat iedereen online nog steeds een geweldige tijd heeft. Ik bied daarin
ondersteuning zowel met normale activiteiten als met digitale AAV’s en dat lijkt
zeer goed te lopen.
Ik vind het erg jammer dat we nu niet met zijn allen fysiek bijeen zijn, maar ik
hoop dat we via het digitale congres alsnog een stukje verbinding met elkaar
voelen.
Naast de digitale ontwikkelingen door de maatregelen omtrent Covid-19 waren
er ook gebeurtenissen die wel op de planning stonden. Zo hebben we na jaren
van trouwe dienst afscheid genomen van de Wolk en deze vervangen door
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Gsuite. De datamigratie is geslaagd en de eerste opstart problemen met Gsuite zijn al
opgekomen en opgelost. Momenteel zitten in het proces naar een nieuwe website.
Hier heeft Pim bij geholpen en ik kijk er naar uit om de nieuwe website in werking te
zien!

heb dat JD-ers alleen in slechte tijden dingen over de financiën willen horen, zal
ik dit hier verder niet toelichten. Het uitgebreide verhaal staat onder het kopje
financiën.
Mijn werkzaamheden zijn de afgelopen maanden wel erg veranderd. In plaats
van samen met Jasper en Marije op zoek te gaan naar bijvoorbeeld nieuw
promotiemateriaal of locaties voor evenementen, ben ik erg druk geworden met
het annuleren, terugbetalen en zoveel mogelijk terughalen van uitgaven die al
gedaan waren. Gelukkig voor de vereniging is er in vrijwel elk geval een passende
oplossing gevonden. Zo heeft deze crisis de JD bijna geen geld gekost; iets waar
ik me vooraf wel zorgen over maakte.
Daarnaast zijn er ook een aantal zaken die minder goed verlopen zijn. Het is ons
als Landelijk Bestuur niet altijd gelukt om de vereniging mee te krijgen in
afwegingen die voor ons heel logisch leken. Ook zijn er situaties geweest
waarvan ik achteraf denk dat we daar dichter op hadden moeten zitten en
misschien zelfs wel harder hadden kunnen ingrijpen. Toch sta ik achter alle
beslissingen die we dit jaar gemaakt hebben of moeten maken. Omdat we elk van
deze beslissingen gemaakt hebben door het voeren van goed overleg met
respect voor elkaar. Ik hoop dan ook dat de vereniging inziet dat we
weloverwogen keuzes gemaakt hebben en dat de discussie of andere visies die
er over een onderwerp leven ook in het Landelijk Bestuur de revue gepasseerd
hebben. Op dat soort momenten is het juist van belang om tot een compromis te
komen en ik ben blij dat dat ons telkens gelukt is.
Vandaag kiezen we een nieuw bestuur en ik ben blij om te zien dat er zoveel
keuze is voor de vereniging. Ik wil alvast alle kandidaten bedanken voor het feit
dat ze zich ook een jaar willen inzetten voor onze vereniging. Ik kijk er naar uit
om straks, samen met het nieuwe bestuur, de laatste fase van ons bestuursjaar in
te gaan en kijk terug op een mooi jaar met een fijn team.

Door alle digitale ontwikkelingen wordt de overdracht met mijn opvolger eentje
waarin lijstjes en documenten erg belangrijk gaan zijn. Ook in samenwerking met de
afdelingssecretarissen zullen er handboeken worden opgesteld zodat het voor de
secretarissen na dit jaar ook duidelijk is hoe de nieuwe systemen rondom
nieuwsbrieven, e-mail en de website in elkaar steken.
De afgelopen negen maanden zijn er veel uitdagingen geweest, ook uitdagingen die
niet digitaal waren. Samen met mijn bestuursleden zijn wij die uitdagingen aangegaan
en ik denk dat we op een onvoorspelbaar, maar een goed jaar kunnen terugkijken.
Voor de rest van het jaar hoop ik weer vaker op kantoor te kunnen werken om zo de
communicatiekanalen met D66 strakker te houden. De communicatie verloopt
namelijk niet altijd even gemakkelijk, maar D66 biedt wel veel hulp zeker ook in
aanleiding naar dit congres.
Ik zie de komende periode met goede moed tegemoet en zal zorgvuldig alle nieuwe
systemen aan mijn opvolger overdragen. Ik kijk uit naar onze nieuwe website en ik ben
benieuwd hoe dit digitale congres zal bevallen.

Kyllian van der Put - Penningmeester
Beste Democraten,
De afgelopen periode heeft ons leven zo goed als stilgestaan. Onze bewegingsvrijheid
werd ingeperkt en al onze fysieke activiteiten werden afgelast. Gelukkig hebben we
via Zoom en andere digitale wegen contact kunnen houden. Helaas hebben wij als
Landelijk Bestuur ook een aantal maanden thuis gezeten. Pas op moment van
schrijven heeft de eerste werkdag op kantoor weer plaatsgevonden, weliswaar met
een enkel bestuurslid. Gelukkig hebben we afgesproken om op onze vaste werkdagen
in te bellen via Discord. Zo konden we op afstand toch onze gezellige werksfeer
behouden.
Op financieel gebied kijk ik terug op een succesvolle periode en gelukkig heeft de JD
niet geleden onder mijn privé omstandigheden. Binnen mijn portefeuille is een
professionaliseringsslag geslagen en kunnen we terugkijken op een financieel
succesvol eerste halfjaar. Daarnaast hebben we over 2019 voor het eerst in jaren
weer een mooi positief bedrijfsresultaat kunnen halen. Aangezien ik dit jaar geleerd

Marije Heerma -Bestuurslid Campagne & Communicatie
Lieve JD-ers, graag blik ik met jullie terug op de afgelopen periode waarin ik de
functie van Campagne & Communicatie vervulde. Een periode die er heel anders
uitzag dan ik me ooit vooraf had kunnen voorstellen. Na het congres zijn we met
goede moed aan de tweede helft van de bestuursperiode begonnen. Ik ging
fysiek meer bij afdelingen langs, was bezig met een plan voor een online
campagne en ging in gesprek met de campagnemedewerkers van D66 voor een
eerste opzet voor de verkiezingscampagne. Dat waren de voornaamste doelen
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en activiteiten die ik voor ogen had. Al snel gooide de coronacrisis roet in het eten.
Niet meer fysiek afspreken en geen activiteiten. Toch kijk ik met gepaste trots terug
naar deze periode. De infomarkt op het wintercongres, de activiteiten die in een
sneltreinvaart omgetoverd zijn tot online versies, het jaarlijkse nieuweledenmoment
via Zoom met heel veel nieuwe gezichten. Heel trots ben ik ook op mijn functie
equivalenten en de werkgroepvoorzitters die alle informatie aanleverden om zo een
wekelijkse planningen te kunnen maken, zodat het mogelijk werd om dagelijks alle
evenementen aan te kondigen via Whatsapp en Instagram.
Afgelopen maanden heb ik me voornamelijk bezig gehouden met onze sociale
mediakanalen. Dit heeft zijn vruchten afgeworpen, volgers beginnen ons inmiddels op
te zoeken door ons privé-berichten te sturen, vragen actief om ook de Zoomlinks van
de activiteiten te ontvangen en via de ‘’JD Online’’ whatsappgroep blijft iedereen op
de hoogte. Ik hoop dat we deze (online) verbinding vast kunnen houden, ook als we
elkaar hopelijk snel weer fysiek bij de afdelingen treffen.
Samen met Annabel heb ik verder de vijfdelige onlinereeks over de toekomst van
jongeren na Corona geïnitieerd. Met negen andere PJO’s gingen we op
zaterdagmiddag in gesprek met ervaringsdeskundigen en experts over de toekomst
na Corona. Ik hoop dat we hiermee een goede eerste stap hebben gezet om met
jongeren na te denken over de gevolgen van Corona op hun toekomst. Wat mij betreft
wordt dat nu belangrijker dan ooit!
Zoals jullie misschien wel weten vindt het Zomeroffensief (de periode dat studenten
hun introductieperiode hebben) meestal aan het einde van de zomer plaats. Dit jaar
zullen wij niet aanwezig zijn bij de jaarlijkse infomarkten vanwege het Coronavirus.
Samen met het campagneteam en FEO heb ik inmiddels nagedacht over alternatieven.
Ik ben blij met het plan dat hieruit is gekomen: online promotie op Instagram en
Youtube, zichtbaar in de studentenkranten en infoblaadjes, een flyer op de deurmat
en nog meer!
Ik kijk uit naar de laatste voorbereidingen en de daadwerkelijke uitvoering van het
Zomeroffensief en ik zal er alles aandoen om de overdracht aan mijn opvolgers zo
goed mogelijk te laten verlopen. Hopelijk tot snel!

Toen ik aan dit jaar begon wist ik dat dit zwaar zou worden. Met naast pers ook
internationaal en een flink aantal politieke taken heb ik een erg zware
portefeuille. Pogingen binnen het bestuur daarin te schuiven zorgden nauwelijks
voor verlichting van het takenpakket. Dat betekende dat ik hoe langer het jaar
duurde steeds meer scherpe keuzes heb moeten maken waar ik prioriteiten
legde. De tijd, en voornamelijk aandacht, om van mijn gewilde experimenten met
focusthema's een succes te maken ontbrak.
Begin van dit kalenderjaar had ik goede hoop tussen de twee politieke
congressen (die veel tijd en aandacht van mij vergen) in tijd vrij te kunnen maken
voor losse politieke projecten. Dit dankzij de steeds soepeler en ondertussen
eigenlijk geheel zelfstandig lopende internationale vleugel (hiervoor een dikke
pluim aan onze International Officer Abel), het wegvallen of afronden van
verschillende evenementen die onder mijn verantwoordelijkheid vielen en een
afnemende hulpvraag vanuit mijn FEO, die na het eerste helft van het jaar al
super gepresteerd te hebben, dat in de tweede helft van het jaar ook nog eens
vrijwel geheel zelfstandig deden.
Door de coronacrisis mocht het echter niet zo zijn. Projecten die op de planning
stonden verloren hun politieke relevantie. Motivatie voor 'coronapolitiek' was
en is bij mij moeilijk op te brengen, wat zorgde voor een enigszins 'stille'
aprilmaand. Wel is het gelukt om, veelal aanhakend bij andermans initiatieven,
aardig zichtbaar te zijn in deze periode.
Ondertussen is de werkdruk verschoven. De onduidelijkheid in deze tijd legt
extra druk op de algemene bestuurstaken. Ook het congres vraagt deze en
aankomende maand veel van mijn tijd en aandacht. Een onverwacht bij-effect
van de coronacrisis is bovendien de plotselinge vrije tijd en daarmee
betrokkenheid van onze vele leden. Alleen al de vele concept opiniestukken die
op mijn whatsapp en mail verschijnen kosten mij flink veel tijd om te redigeren,
vaak zonder dat het lukt ze geplaatst te krijgen. Dit zeg ik allerminst om te
klagen. De toegenomen energie bij deze leden geeft ook mij weer motivatie en ik
doe wat ik kan met de tijd die ik heb om deze optimaal te benutten. Nooit is de
tijd zo rijp geweest voor het opzetten van trainingen, het aanmoedigen van
werkgroepen en het opzetten van lobby's! Zo merk ik ook bij de masterclass
politieke beïnvloeding die ik samen met Joram, Lysanne en Remco heb opgezet hier kon ik tot mijn plezier wel de tijd voor vinden. Het aantal aanmeldingen was
alle verwachtingen overtreffend en het enthousiasme van de deelnemers tijdens
de reeks des te meer. Hiermee heb ik getracht, en ik hoop met succes, toch nog

Wimer Heemskerk -Bestuurslid Politiek & Pers
Ik ben dit jaar ingegaan met ambitieuze doelstellingen. Het doel was een goede stap te
zetten in het creëren van een cultuur bij de JD waar niet alleen over politiek wordt
gepraat maar ook politieke actie wordt ondernomen én waar meer gezamenlijk en
bewuster politieke keuzes worden gemaakt. Of anders gezegd: ik wilde van de JD een
volwaardige politieke organisatie maken.
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een concrete bijdrage te leveren aan mijn originele doelstelling voor dit jaar. Ironisch
gezien
is de tweede helft van de corona-tijd daarmee gevoelsmatig de meest productieve en
voldoening gevende periode van dit jaar geweest. Ook de samenwerking met mijn
bestuur heb ik van afstand tot nu toe als erg prettig ervaren, doordat ik mij
makkelijker af kan sluiten van wat ik ervaar als slecht lopende zaken binnen het
bestuur en van problemen waar mijn medebestuurders tegenaan lopen.

en met het Themateam hebben we jullie alvast een voorproefje gegeven met als
doel om het originele weekendprogramma als voorstel mee te geven aan het
volgende LB.
Zeker nu we allemaal alleen thuis zitten, heb ik veel respect voor de veerkracht
die we met zijn allen tonen. Bijna elke dag kun je met JD’ers borrelen, zijn er
leuke sprekers of gaat er wel een groep JD’ers met elkaar in discussie. Met mijn
FEO heb ik daar ook een positieve bijdrage aan proberen te leveren.Door
activiteiten onderling af te stemmen, maar ook samen te werken aan activiteiten
voor alle afdelingen. Op die manier zorgen we voor een onverminderd sterke
band tussen JD’ers door het hele land, maar ontlasten we elkaar ook en halen we
het besteuit de huidige situatie.

Terugkijkend op de afgelopen 9 maanden mag ik van mezelf niet ontevreden zijn. De
portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor was zijn goed gegaan. We hebben een
goed gevulde perslijst, met Marten (en hopelijk binnenkort Daphnie) zijn we bij onze
internationale koepels weer vertegenwoordigd en onze internationale vleugel bloeit
weer op én we krijgen ons eerste digitale congres mét politieke voorstellen. Niet
slecht voor het jaar met het eerste 7-koppig parttime bestuur.

Hoewel er op het zomercongres alweer een nieuw bestuur gekozen wordt, valt
er nog genoeg te doen. Komende zomer zal ik nog bezig zijn met het
verenigingsweekend en septembercongres. Uiteraard ben ik aan de hand van het
organimo van afgelopen congres bezig met het wintercongres van 2021.
Desondanks nog maar een paar maanden voordat mijn jaar als LB’er eindigt en
de rest van mijn carrière bij de JD begint.

Ik hoop ook het fundament te hebben versterkt voor mijn opvolging, zodat het wiel
niet wéér opnieuw uitgevonden hoeft te worden en politieke output volgend jaar
vanuit het LB de aandacht kan krijgen die het binnen een vereniging als de onze
verdient. Hier ga ik mij ook de resterende drie maanden voor inzetten, hopelijk samen
met mijn opvolgers.

Pim Cramer - Bestuurslid Talentenontwikkeling

Jasper Ensing -Bestuurslid Organisatie

Vanzelfsprekend had ik niet gedacht zo terug te kijken op de afgelopen periode.
Ik moet terugdenken aan het kaderweekend, waarbij we nog grappend keken
naar de geplastificeerde coronawaarschuwingen op de inschrijfbalie bij het
hostel. Een kaderfeest waar we nog met z’n allen dicht op elkaars lippen aan het
feesten waren. Een brakke zondag waarbij iedereen over elkaar heen hing, om
toch nog maar even die laatste sessie mee te pakken.
Vorige keer schreef ik dat ik deze maanden meer tijd zou besteden om een meer
afdelingen te bezoeken, het is een hard gelag om te beseffen dat dat nu enkel
digitaal mogelijk is. Het geplande uitje met de trainers moest ook van de baan. Ik
merk dat de huidige situatie belastend is voor mijn motivatie voor de vereniging.
Ik mis het gevoel van verbondenheid, de informele pleziermomentjes. Niet alleen
binnen het landelijk bestuur, maar juist ook met de afdelingen. Dat gezegd
hebbende ben ik blij en vooral heel trots op hoe de vereniging veerkracht toont
en in allerlei creatieve invullingen nog altijd avondvullende programma’s online
presenteert. De vele nieuwe portefeuillehouders hebben geen gemakkelijke
periode om in te werken, maar dit staat hun motivatie zeker niet in de weg. Bij

We zijn inmiddels alweer aangekomen bij wat bijna het einde van ons bestuursjaar is,
en wat is de wereld veranderd sinds het vorige congres. In 2019 kwam popartiest
Danny Vera met het nummer Rollercoaster, misschien was het een teken aan de muur.
Want wie had deze achtbaan kunnen voorspellen? Als fervent bankhanger zag ik al
heel wat films over dystopische toekomstscenario’s. We kunnen het eens zijn dat de
eerst maanden van 2020 niet hadden misstaan in een aflevering van Black Mirror. Als
bestuur kwamen we de afgelopen maanden voor dilemma's die we in onze stoutste
dromen niet hadden kunnen voorspellen.
Ondanks alles kijk ik niet terug op een overwegend goed jaar.
We hebben een geslaagd Wintercongres achter de rug en ook het Kaderweekend, dit
jaar eerder in het jaar gepland, was gezellig en leerzaam volgens de meeste
deelnemers. Traditioneel zijn dit ook de evenementen waarop de vereniging steeds
minder bestaat uit losse afdelingen, en we samen als Jonge Democraten steeds meer
samen komen. Daarnaast hebben we geprobeerd het beste te maken van landelijke
activiteiten die niet door konden gaan. De online Nieuweledenavond was een succes
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onze digitale vergadering was ik aangenaam verrast om van een herleefd PKO te
horen te krijgen dat de meeste werkgroepen stug door blijven gaan en sommige juist
productiever zijn geworden in het proces. Op het moment ben ik achter de schermen
met name met plezier bezig met de ICT transitie, op die manier hoop ik alsnog een
blijvende positieve bijdrage te leveren aan de huidige situatie.

Verantwoording Functionaris
Gegevensbescherming
Sinds januari ben ik Functionaris Gegevensbescherming voor de JD. Op een klein
incident na heeft zich het afgelopen half jaar geen datalek voorgedaan.
Desalniettemin is het belangrijk om waakzaam te blijven, in het bijzonder nu
activiteiten vanwege de coronacrisis noodgedwongen digitaal plaatsvinden.
Hoewel het fijn is dat er hiertoe de technische mogelijkheden zijn, vergt de
digitalisering extra aandacht voor privacy en gegevensbescherming. Naar mijn
mening is het bestuur tot nu toe goed omgegaan met de nieuwe
omstandigheden. Het stemt mij tevreden dat privacy door de JD niet louter als
ideaal wordt gezien, maar vooral ook als vereiste voor een goed functioneren
van de vereniging. Op een aantal punten is echter verbetering noodzakelijk; met
name waar het gaat om de kwaliteitsbevordering van het privacybeleid en de
harmonisering van de naleving van dit beleid door de afdelingsbesturen. Ik kijk
ernaar uit om de komende tijd, samen met het bestuur, de benodigde
verbeteringen door te voeren.

Verantwoording DEMO
Allereerst wil ik graag de lezers, redactieleden en iedereen die in de afgelopen
maanden bij heeft gedragen aan de invulling van de website bedanken. We hebben
een paar mooie themamaanden achter de rug gehad en naar mijn mening een aantal
mooie stukken gepubliceerd die een podium verdienden. Wat betreft de aantallen
gaat het redelijk met de DEMO. In 2019 behaalde de website in totaal 15.000
weergaven en meer dan 10.000 individuele bezoekers, ook in 2020 gaat het al redelijk
goed met het bezoekersaantal, meer dan 6.000 weergaven 4.000 individuele
bezoekers in de afgelopen 5 maanden. Volgens ons weerspiegelen deze aantallen
goed de betrokkenheid van de vereniging en de interesse buiten de vereniging.
Als redactie zijn we ook heel blij met de aanvullingen en content vanuit afdelingen en
werkgroepen. Ga hier vooral mee door, de website staan at open voor alle leden die
hun mening willen uiten of willen leren over journalistiek schrijven.
In vergelijking met andere websites van andere PJO’s publiceert de DEMO redelijk
veel, dankzij onze redactiestructuur met toegewijde redactieleden. Waar in de
komende jaren nog meer te winnen valt is de promotie zowel binnen als buiten de
vereniging. We zullen komende zomer zorgen voor een soepele overdracht naar de
nieuwe hoofdredactie zodat de DEMO kan blijven draaien.
Getekend:
David den Hartog, Hoofdredacteur
Mathijs van der Loo, Adjunct-Hoofdredacteur
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Terugkoppeling Organimo’s ALV

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren
van de stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en
kan gebruikt worden indien nodig geacht.

Statuten Erwin Nypels Stichting - schorsen door landelijk bestuur JD
(ALV85)

Onkostenreglement Erwin Nypels Stichting (ALV85)

Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal

Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de kosten van de Erwin Nypels Stichting

informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee
instemt dat het Landelijk Bestuur een bestuurslid voor zes maanden kan schorsen en
dat deze schorsing na zes maanden verloopt als er binnen die tijd geen definitief
besluit door het bestuur van de Erwin Nypels Stichting of de ALV van de Jonge
Democraten wordt genomen.

vergoedt op grond van het door de Erwin Nypels Stichting opgestelde
‘Reglement onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting’.
Toelichting: De Jonge Democraten zijn sinds de oprichting van de stichting
begonnen met het vergoeden van de kosten die door de stichting gemaakt
worden. In het ‘Reglement onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting’ staat
opgenomen dat de bestuursleden zelf geen vergoeding zullen ontvangen voor de
gemaakte kosten.

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren van de
stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en kan gebruikt
worden indien nodig geacht.

Onkostenvergoeding Erwin Nypels Stichting (ALV85)
Spreekt uit dat: De Jonge Democraten de oprichtings- en bestuurskosten van de

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door bestuur (ALV85)
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren dat de

Erwin Nypels Stichting voor haar rekening neemt en het Landelijk bestuur
eventuele kosten gemaakt door de Erwin Nypels Stichting aan of namens de
Stichting zal vergoeden.

Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee instemt dat het
bestuur van de Erwin Nypels Stichting kan besluiten één van haar bestuursleden te
ontslaan, indien dat met een meerderheid van de stemmen gebeurt in een vergadering
waarin ten minste de helft van het aantal leden van het bestuur aanwezig of
vertegenwoordigd is en dat er tevens een mogelijkheid is tot een schorsing van
maximaal zes maanden.

Toelichting: De Jonge Democraten zijn sinds de oprichting van de stichting
begonnen met het vergoeden van de kosten die door de stichting gemaakt
worden. Zo zijn de inschrijfkosten voor de Kamer van Koophandel betaald. Ook
de kosten voor de bestuursverzekering zullen door de Jonge Democraten
betaald gaan worden. Hierbij is het echter gelukt om de stichting bij onze huidige
verzekering te voegen.Voor de rest worden er geen andere structurele kosten
verwacht.

Toelichting: Dit organimo is aangenomen voor het correct laten functioneren van de
stichting. Het organimo is opgenomen in de statuten van de stichting en kan gebruikt
worden indien nodig geacht.

Statuten Erwin Nypels Stichting - ontslag door ALV JD (ALV85)
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting officieel zal

Statuten Erwin Nypels Stichting - jaaromzet (ALV85)

informeren dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee
instemt dat de ALV eenmaal per zes maanden een bestuurslid kan ontslaan.

Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur de Erwin Nypels Stichting zal informeren

dat de Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten ermee instemt
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dat het vervangen van de term ‘jaaromzet’ met de gedefinieerde term ‘gemiddelde
jaarbegroting’.

Spreekt uit dat: De landelijk secretaris met het LB een voorzet zal doen met

maximaal 10 suggesties en een vrij veld voor eigen inbreng zal toevoegen. Het
staat alle leden vrij om vooraf suggesties te doen om iemand te nomineren.
De JD-leden, naar aanleiding van een online stemming georganiseerd door de
landelijk secretaris, elk wintercongres de ‘Persoon van het Jaar’ uitroepen.

Toelichting: Het Landelijk Bestuur heeft dit aangegeven aan het stichtingsbestuur en
de term is gewijzigd.

Centralisatie = meer beter (ALV85)

Toelichting: Deze Organimo zal het Landelijk Bestuur onder de aandacht
brengen bij het nieuw verkozen bestuur zodat de Jan Terlouw Prijs aankomend
wintercongres ingesteld kan worden.

Spreekt uit dat: De Jonge Democraten alle activiteiten bij de ASN Bank stopzetten en

haar vermogen door de Rabobank laten beheren.
Toelichting: De betaalrekening bij de ASN Bank wordt opgeheven op het moment dat
de eerste donatie aan de stichting heeft plaatsgevonden. De rekening van de stichting
bij de Rabobank zal zeer spoedig formeel geopend worden, waarna het complete
proces in gang gezet zal worden. Het Landelijk Bestuur verwacht dat uiterlijk voor het
Septembercongres het organimo volledig uitgevoerd te kunnen hebben.

Flexibilisering op de congresbidmarkt (ALV85)
Spreekt uit dat: Voor het volgende Wintercongres (2021) niet volgens het bidsysteem

zal worden gewerkt, maar het Landelijk Bestuur zelf een congreslocatie kiest.
Toelichting: Het landelijk bestuur heeft het initiatief voor het wintercongres opgepakt
en is in gesprek gegaan met meerdere locaties. We hebben inmiddels een locatie
geboekt en zullen in de zomer beginnen met het werven van congresteamleden.

Manifesteren als Karl Marx (ALV85)
Spreekt uit dat: Het Landelijk Bestuur zich ervoor inzet om samen met andere PJO’s

een manifest op te stellen over de toekomst van de Europese Unie.
Toelichting: De werkgroep Europa heeft het opgepakt om hiermee aan de slag gegaan.
Qua voortgang is hierin nog weinig te melden.

De Jan Terlouw Prijs (ALV85)
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verantwoordelijkheden rondom het Politiek Kernoverleg zijn echter
ondergebracht bij het bestuurslid Politiek. Met de ervaring die wij als Landelijk
Bestuur dit jaar hebben opgedaan geloven wij dat de nieuwe functieprofielen
logischer verdeeld zijn en we zijn niet bang dat de portefeuille
talentontwikkeling ondergesneeuwd zal raken.

Bestuursvragen
Vragen van Ferry Wolterinck
Tijdens jullie verkiezings-AAV hebben meerderen van jullie aangegeven vaker bij de
afdelingen langs te willen gaan. Zelfs toen de coronacrisis uitbrak en activiteiten
digitaal werden aangeboden, heb ik veel van jullie weinig/niet gezien. Wat is jullie
eigen kijk hier op?

Dit jaar was het doel van het LB om nauwer in contact te staan met de
afdelingen. Dit mede door goed contact met de FEO’s. Hoe gaat dit samen met
het feit dat er op het eerste kaderweekend geen duidelijke lijn/agenda was voor
het FEO scholing/talentontwikkeling en tijdens het tweede kaderweekend het
complete FEO scholing/talentontwikkeling niet is doorgegaan omdat er “niks te
bespreken viel”? En waarom zijn bestuursleden niet betrokken bij de
ontwikkelingen die te maken hebben met deze portefeuille?

Het is ontzettend tof dat de afdelingen in korte tijd konden omschakelen naar het
organiseren van digitale activiteiten, waardoor er eigenlijk wel iedere avond één of
zelfs meerdere activiteiten waren om bij aan te sluiten. We hebben als bestuur geen
harde afspraken gemaakt wie naar welke online activiteit of afdeling gaat. Het is geen
bewuste keuze geweest om specifieke afdelingen wel of niet te bezoeken. Iedereen
heeft een eigen afweging gemaakt om ‘s avonds aan te sluiten bij activiteiten en
zijn/haar eigen balans proberen te vinden tussen werk, JD-taken (welke in sommige
gevallen flink toegenomen zijn) en vrije tijd.

Bij het eerste kaderweekend was er inderdaad niet vooraf een agenda
uitgestuurd. Desondanks waren de te bespreken punten wel gewoon besproken.
Het was inderdaad een rommelige vergadering, daar vanuit is wel de les geleerd
om zelfs als de inhoud beperkt is alsnog een agenda aan te houden voor het
overzicht en de structuur.

Kijkend naar het functieprofiel van interne zaken dan zien we dat deze functie
verzwaard is met allerlei taken die eerder bij andere bestuursfuncties hoorde.
Talentontwikkeling staat bij de JD hoog in het vaandel en er is dit jaar met een reden
gekozen om een bestuurslid daar zijn volledige takenpakket aan te laten besteden. Dit
jaar is er echter op het gebied van talentontwikkeling weinig gebeurd. Denken jullie
dat het stuk talentontwikkeling nog meer ondergesneeuwd zal raken omdat het
nieuwe bestuurslid interne zaken veel meer verantwoordelijkheid heeft dan alleen
talentontwikkeling? En zo ja, waarom is er dan toch gekozen om deze functie te
verzwaren?

Bij het tweede kaderweekend is het overleg inderdaad niet doorgegaan omdat
er vanuit het bestuurslid Talentontwikkeling geen behoefte was aan een brede
discussie met het FEO. Dit was vooraf gecommuniceerd, samen met de oproep
om bij een ander FEO aan te sluiten en dat als er vanuit het FEO nog wel iets te
bespreken was dat we dit onderling kunnen afstemmen. Hier was toen geen
bezwaar op en het FEO had geen punten aangedragen om te bespreken. Omdat
scholing vaak geen volledige bestuursfunctie is bij de meeste afdelingen wordt
het nieuws vanuit het Landelijk Bestuur meestal al via een ander FEO
meegedeeld. Verder was Pim ook beschikbaar bij het FEO organisatie voor
eventuele vragen.

Dit jaar hebben we de huidige functies kritisch bekeken en onder de loep genomen.
Aan de hand daarvan is de opzet geschreven voor het komend bestuur. De
verantwoordelijkheden rondom scholing & vorming bij de huidige functie
Talentontwikkeling zijn nu inderdaad ondergebracht bij de nieuwe functie interne
zaken, samen met onder andere de interne communicatie binnen de vereniging. De
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Afhankelijk van het verzoek wordt deze doorgestuurd naar het desbetreffende
lokale afdelingsbestuur, een geïnteresseerde trainer, of opgepakt door iemand
van het Landelijk Bestuur.

Vragen aan Pim Talentontwikkeling :
In de vorige bestuursverantwoording op het wintercongres gaf je aan dat de nieuwe
functie wennen was en er nog weinig concreet is uitgevoerd . Je gaf aan het tweede
halfjaar meer tijd te hebben voor je bestuurstaken. In je tweede
bestuursverantwoording heb je het over motivatieproblemen, de corona crisis en een
stuk over de ICT transitie maar niks over talentontwikkeling. Wat heb je hier concreet
in gedaan? En waarom als in het eerste halfjaar weinig gebeurd is met
talentontwikkeling, heb je ervoor gekozen om het tweede halfjaar te helpen bij de ict
transitie in plaats van energie te steken in bijvoorbeeld een trainersoverleg,
ontwikkelen van nieuwe trainingen of het bijwerken van het trainersbestand?

Dit jaar zijn er bestuurstrainers die het hele jaar met een afdelingsbestuur
hebben meegelopen. Hoe is dit bevallen bij de afdelingsbesturen? En welke
lessen worden hieruit meegenomen voor het volgende jaar?

Bij mijn aantreden doelde ik er op dat de bestuurstrainers het gehele
bestuursjaar gekoppeld waren met afdelingsbesturen om zo ook buiten
trainingen om beschikbaar te zijn voor advies en een vinger aan de pols kunnen
houden. Hierbij kwam al snel naar voren dat dit lastig was gezien het aantal
beschikbare bestuurstrainers en dat een groot deel van de eerste
bestuurstrainingen al was afgenomen voorafgaand aan mijn aantreden.
Desondanks is het bij een enkele afdeling wel geprobeerd, op moment van
schrijven moet dit nog worden geëvalueerd en kijk ik samen met de trainers hoe
we dit goed kunnen aanpakken voor de komende overdrachtsperiode.

Ik heb in mijn persoonlijke verantwoording de ruimte genomen om terug te kijken op
hoe ik de afgelopen periode ervaren heb. In de thematische verantwoording wordt er
verder ingegaan wat er op het gebied van Talentontwikkeling gebeurd is. Hierin wordt
ook kritisch gekeken naar waarin we tekort hebben geschoten. In het eerste halfjaar
wist ik niet goed waar te beginnen en was dan ook voor een groot deel bezig geweest
met het bekijken van de stand van zaken en ontdekken waar de verbeterpunten lagen.
Daarnaast zijn wel een vijftal nieuwe trainers aangesteld en opgeleid, nieuwe
portefeuillehouders benoemd en ingewerkt en een kaderweekend georganiseerd.
Met de druk om de ICT transitie dit bestuursjaar af te ronden, lag hier een hoge
prioriteit en heb ik besloten om ook daar energie in te steken en Yvet deels te
ontlasten. Zoals genoemd in de verantwoording is in het tweede halfjaar inderdaad
maar beperkt aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe trainingen, maar is
wel meermaals geprobeerd een trainersoverleg te plannen.

Bestuursvragen van Jelrik Westra

Er is per whatsapp door het Landelijk Bestuur gecommuniceerd dat er op deze
ledenvergadering ‘beperkte ruimte’ zal zijn voor de bestuursverantwoording. Er
is geen toelichting gegeven over waarom deze ruimte beperkt wordt. Wat heeft
het Landelijk Bestuur ertoe geleid om deze ruimte in te perken, ook in acht
nemend dat we 'gewoon' een tweedaags congres houden en dat andere delen
van de traditionele ledenvergadering, zoals de behandeling van politieke inhoud,
ook al ernstig zijn ingekort?

Wat is er dit jaar gebeurd om lokale afdelingen te ondersteunen bij het langsgaan van
middelbare scholen/MBO’s?

Vanuit het Landelijk Bestuur was hier geen prioriteit aan gegeven en vanuit de
afdelingen heb ik hier geen verzoeken tot ondersteuning voor gekregen.

Er is geen beperking van de mogelijkheid tot bestuursvragen. De 'beperkte
ruimte' refereert aan de beperkte tijd die er is voor bestuursverantwoording in
de agenda. Dit is niet minder dan normaal, maar de verwachting is dat
bestuursverantwoording in digitale vorm meer tijd in beslag neemt. Daarnaast
vraagt de online behandeling meer concentratie en inspanning van de congresfunctionarissen. Daarom hebben we leden gevraagd waar mogelijk schriftelijke
vragen als alternatief middel te gebruiken. Het zou zonde zijn als door uitloop

Wat is er vanuit landelijk gedaan met scholingsinitiatieven?

Periodiek komen er bij het Landelijk Bestuur mailtjes binnen van bijvoorbeeld
docenten maatschappijleer met het verzoek een gastles te geven of deel te nemen aan
een debat, of scholieren die de JD willen interviewen voor hun profielwerkstuk.
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van de bestuursverantwoording er niet genoeg tijd was voor vragen aan kandidaat
bestuursleden.

De coronacrisis vroeg om leiderschap van het Landelijk Bestuur. Er is ineens een
plotselinge verandering waar heel Nederland zich niet op had voorbereid. Op
welke manier zag de voorzitter haar rol tijdens deze crisis en hoe wordt hierop
gereflecteerd?

Bestuursvragen Lisanne van Damme:
Het is gebruikelijk dat er in of voor mei een bestuursinteressemoment voor het
landelijk bestuur is. Waarom was die er dit jaar niet, ook gezien andere activiteiten via
zoom wel plaats hebben kunnen vinden. Vinden jullie dat dit niet een stukje
begeleiding bij kandidaten voor het LB wegneemt en dit minder laagdrempelig maakt?

Zowel op het gebied van verenigingszaken als in het politieke debat heeft de
corona-crisis een grote impact gehad. Bij de verenigingsaangelegenheden
hebben we vooropgesteld dat we de overheidsrichtlijnen moeten volgen. Vanuit
mijn rol heb ik de leiding genomen om het contact en communicatie binnen het
bestuur zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook heb ik extra contact gezocht
met bestuursleden die daar behoefte aan hadden. Wanneer er belangrijke
verenigingsbesluiten genomen werden heb ik deze tijdig naar mijn FEO
gecommuniceerd en waar nodig op basis van feedback de besluiten nog
bijgestuurd.
Op politiek vlak heb ik me meer gefocust op corona-gerelateerde actualiteit,
zowel door de belangen van de JD bij de D66 fractie vergaderingen aan te
kaarten als door samenwerkingen aan te gaan met verschillende
maatschappelijke organisaties. Hierbij kwamen de contacten die ik gedurende
het jaar gelegd heb goed van pas. Verder heb ik samen met Marije de PJOcorona-reeks opgezet om de dialoog over corona- gerelateerde thema’s tussen
PJO’s op gang te brengen.

Het organiseren van een fysiek bestuursinteressemoment vonden we vanuit het
bestuur niet verantwoord gezien de corona-maatregelen. Een
bestuursinteressemoment dient twee doelen; (i) informatievoorziening en (ii)
informeel/laagdrempelig contact leggen. We besloten om geen centraal online
bestuursinteressemoment in te plannen, omdat dit niet dezelfde voordelen biedt als
een fysiek moment.
Bij een online bijeenkomst is het laagdrempelige contact tussen
bestuursgeïnteresseerden onderling en met het zittende bestuur ons inziens in veel
mindere mate aanwezig dan bij een fysieke bijeenkomst. De informatieverstrekking
vanuit het LB kon goed worden opgevangen door een op een gesprekken en de
begeleiding vanuit de OrCo. Daarom hebben we ervoor gekozen om geen centraal
online moment te plannen en vooral in onze online communicatie benadrukt dat we
allemaal open staan voor individuele bel/skype gesprekken.

Het congresteam heeft voordat de coronacrisis er was veel werk gestopt in
locaties regelen. Gelukkig konden de meeste locaties nog geannuleerd worden.
Hierna was de rol van het congresteam niet echt duidelijk. Op welke manier kijkt
bestuurslid organisatie terug naar de samenwerking van het congresteam en
vind hij dat het congresteam genoeg betrokken is bij het organiseren van het
online-congres?

Er is de afgelopen tijd vaak sprake geweest van tegenstrijdige informatie en
communicatie van verschillende landelijk bestuursleden naar afdelingen, bijvoorbeeld
over het wel of niet organiseren van landelijke activiteiten door de week, maar ook
het wel of niet aanwezig zijn van mensen buiten de afdeling bij digitale AAV’s. Hoe
wordt, ook buiten deze voorbeelden, hier op teruggekeken door het Landelijk Bestuur
en welke concrete lessen worden hier door haar uit getrokken?

Er is de afgelopen tijd veel onduidelijkheid geweest voor ons allemaal, waarop
het congresteam en het Landelijk Bestuur geen uitzondering zijn. Het was lang
onduidelijk of het fysieke congres door kon gaan, wat voor iedereen erg
vervelend was. Traditioneel is het congresteam samen met het bestuurslid
Organisatie verantwoordelijk voor het organisatorische deel van het congres, en
niet voor de ledenvergadering zelf. Hierdoor was onze gezamenlijke rol in een
digitaal congres een stuk kleiner dan normaal. Het doel was om zoveel mogelijk
recht te doen aan alle betrokkenheid, maar desondanks was er begrijpelijkerwijs

Voorop staat dat we als Landelijk Bestuur ernaar streven we om ten alle tijden zo
helder mogelijk te communiceren richting de afdelingen. Door de crisis rond Covid-19
kwam het regelmatig voor dat plannen er doorlopend nieuwe informatie beschikbaar
kwam. We zien dat hierdoor sommige dingen niet altijd duidelijkheid was bij het kader.
We blijven als altijd onze communicatie evalueren en proberen altijd in gesprek over
hoe we onszelf kunnen verbeteren.
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veel teleurstelling over de annulering. Het is mooi om te zien dat het team ondanks de
teleurstelling gemotiveerd is gebleven en de verantwoordelijkheid heeft gepakt met
het regelen van de sprekers en een zaterdagavondactiviteit. Ik ga graag op de
evaluatie met het congresteam in gesprek over de rol die zij hebben gespeeld in de
organisatie van het online-congres, maar ik wil hier nadrukkelijk niet op vooruitlopen
zonder hen hierin te kennen.

praktische overwegingen een vereiste voor stemmen is. Hoe rijmt het Landelijk
Bestuur dit dan met het feit dat bij een normale gang van zaken machtiging
bijvoorbeeld niet mogelijk is?

Bestuursvragen Eswara de Mol;

Is het LB van mening dat deze verandering in stemregels invloed kan hebben op
de uiteindelijke uitslag van de verkiezingen?

Er is tussen het LB en de congresvoorzitters besloten om alle leden van de JD
stemrecht te geven, zelfs wanneer zij niet aanwezig zijn bij de
bestuursverantwoording of het kandidatenblok op de ledenvergadering. Wat is de
reden geweest om hierbij expliciet afstand te nemen van de normale gang van zaken?

Elke keuze die wordt gemaakt met betrekking tot de manier van stemmen en de
stemprocedure kan invloed hebben op de uitslag van stemmingen, daar is het
Landelijk Bestuur zich van bewust.

Zie het antwoord op de vorige vraag. Aanvullend is ook op dit congres het
machtigen van personen niet mogelijk.

Is het LB van mening dat deze verandering in stemregels voor ongelijke kansen
van kandidaten zorgt en zo nee, waarom?

Bij het vaststellen van de stemprocedure voor verkiezing van personen bij aankomend
digitaal congres is door de CVZ en de betrokken leden van het Landelijk Bestuur als
uitgangspunt genomen om deze zoveel mogelijk te laten lijken op de gang van zaken
zoals vastgelegd in ons Huishoudelijk Reglement. Er is totaal geen sprake van
‘expliciet afstand nemen van de normale gang van zaken’.

Zie vorige vraag.
Gelet op het gegeven dat een lid van het LB herverkiesbaar is, is het LB van
mening dat het feit dat zij zelf een doorslaggevende rol heeft gehad in het
vaststellen van de stemregels, zonder tussenkomst van de leden of bijvoorbeeld
een externe en onafhankelijke commissie, afdoet aan de legitimiteit en
neutraliteit van deze nieuwe stemregels?

Voor een veilige online stemming bestaan binnen dit kader twee mogelijkheden: ofwel
alle stemgerechtigde leden een mail sturen die hen doorverwijst naar de stempagina,
ofwel enkel de leden die zich hebben aangemeld voor het congres. Van leden vragen
dat zij zich inschrijven, zonder de mogelijkheid te controleren of zij ook daadwerkelijk
het congres bijwonen (de mail die hen doorverwijst naar de stempagina moet namelijk
al enkele dagen van tevoren verzonden worden) is omslachtig. Aanvullend zou deze
optie leden die zich om wat voor reden dan ook nog tijdens het congres zelf moeten
inschrijven uitsluiten van stemmen (want nogmaals, de mail die hen doorverwijst naar
de stempagina moet namelijk al enkele dagen van tevoren verzonden worden).

Geen enkel herverkiesbaar lid van het Landelijk Bestuur heeft een
‘doorslaggevende rol’ gehad in het vaststellen van de stemprocedure. Het is ons
onduidelijk waar deze (onjuiste) aanname op gebaseerd is.
Het Landelijk Bestuurslid Politiek & Pers en de Landelijk Secretaris, geadviseerd
door de Congresvoorzitters, hebben een procedure voor het verkiezen van
personen voorgesteld. Deze is bij kennisname door het Landelijk Bestuur
geaccordeerd.

Er is daarnaast nadrukkelijk voor gekozen stemmen enkel mogelijk te maken tussen
zaterdag 15:00 en zondag 15:00, dus ten tijden van het congres.

Dus nee.
Een lid van het LB heeft aangegeven dat hetgene waarop wordt gedoeld in de
bovenstaande vraag is besloten omdat aanwezigheid op het congres enkel uit
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Gelet op de bijzondere omstandigheden, heeft het LB overwogen om een
onafhankelijk orgaan in het leven te roepen voor de opstelling van deze digitale
stemregels? Zo ja, wat was de overweging om deze keuze niet te maken?

Dit is overwogen. Het Landelijk Bestuur was van mening dat deze taak goed vervuld
kon worden door de Congresvoorzitters. Zij hebben zoals gezegd bij het vaststellen
van de procedure voor het verkiezen van personen een adviserende rol gespeeld.

Bestuursvragen Mathijs Kramer;
In de bestuursverantwoording wordt genoemd dat de `de gestage ledendaling
gestabiliseerd is`. Hoe rijmt het LB deze stellingname met het feit dat we, op basis van
de nieuwste beschikbare gegevens op 16 april, een ledendaling van 203 (of 4%)
kennen sinds het begin van 2020, en een daling van 286 (of 6%) sinds het moment dat
het LB de ledenaantallen is op gaan geven in de notulen van haar
bestuursvergaderingen op 10 oktober 2019?

De term ‘de gestage ledendaling is gestabiliseerd’ was strikt gezien niet correct,
afvlakking was beter geweest. De afvlakking van de ledendaling kun je echter alleen
baseren op meerdere meetmomenten. Zo zien we als we de maandelijkse verschuiving
bekijken over het afgelopen jaar een afvlakking. In grafiek 1 is te zien dat het gehele
jaar nog steeds een daling van het ledenaantal plaatsvindt. Echter is in grafiek 2 te zien
dat de procentuele daling is afgezwakt. Ook over een langere periode (zie grafiek 3) is
te zien dat de totale procentuele daling in 2017 - 2018 en 2018 - 2019 aanzienlijk
forser was ten opzichte van de afgelopen maanden. Zo is de afname in 2018: 16,4%,
2019: 10,8% en 2020 (t/m juni): 5%.

Grafiek 1: Ledenaantallen van september 2019 tot juni 2020
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Grafiek 2: Procentueel verschil in ledenaantallen (september 2019 tot juni 2020).

Grafiek 3: Ledenaantallen van 1 januari 2017 ™ 4 juni 2020
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Highlights medialijst februari t/m mei

Grafiek 4: procentuele daling in ledenaantallen ten opzichte van het
vorige meetmoment. Zo is de afname in 2017 - 2018: 16,4%, 2018 - 2019:
10,8% en 2019 - 2020 (™ juni): 5%.
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Secretarieel verslag 2019

Bestuurslid Politiek
en Internationaal

Marten Porte
Wimer
Heemskerk

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Bestuurslid Pers

Marit Gorissen
Wimer
Heemskerk

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Bestuurslid
Scholing

Cyriel van Vugt
Pim Cramer

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Bestuurslid
Organisatie

Cyriel van Vugt
Jasper Ensing

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Bestuurslid
Promotie

Marit Gorissen
Marije Heerma

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Inleiding
In dit jaarverslag wordt de opbouw van het bestuur van de Jonge Democraten, het
ledenaantal en – opbouw en de mutaties in verenigingsorganen in het jaar 2019
vermeld. De ledenaantallen zijn gebaseerd op het ledenbestand bij het afsluiten van
het kalenderjaar. Naast een overzicht van 2019 geeft dit verslag ook inzicht in de
ledenaantallen vanaf 2005. Ook is een overzicht van de ledenopkomst bij ALV’s sinds
2013 toegevoegd.

Deel I Bestuur
2019 begon met het bestuursjaar begon met het bestuursjaar van Driel met vijf
voltijds bestuursleden. Tijdens de ALV op 16/17 juni en op 8 september is er geen
penningmeester verkozen. Vanaf 10 oktober tot 12 december 2018 is de functie van
penningmeester vervuld door Kavita Huizing als ad interim penningmeester. Hierna
zijn de taken van de penningmeester voornamelijk uitgevoerd door Marten Porte.

Het Landelijk bureau

Op 7 september 2019 trad bestuur Broer aan, met zeven part time bestuursleden. Het
Landelijk Bestuur was gedurende 2019 als volgt samengesteld:
Functie

Naam

Duur van functie

Voorzitter

Dennis van Driel
Annabel Broer

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Algemeen
secretaris

Michiel Lemmers
Yvet Laan

08-09-2018 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Penningmeester

Marten Porte (a.i.)
Kavita Huizing
(a.i.)
Marten Porte (a.i.)
Kyllian van der Put

08-09-2018 t/m 10-10-2018
10-10-2018 t/m 12-12-2018
12-12-2019 t/m 07-09-2019
07-09-2019 t/m 05-09-2020

Het landelijk bureau van de Jonge Democraten is op 16 augustus 2019 verhuist
van de Lange Voorhout 86 te Den Haag naar de Lange Houtstraat 11 te Den
Haag. Deze verhuizing was nodig omdat het contract aflopend was en het
nieuwe contract boven onze financiële middelen zou reiken.
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Ledenaantal

Algemene ledenvergaderingen

Aan het begin van 2019 was het leden aantal 5197 aan het eind van het jaar was dit
4620. Het ledenaantal is daarmee met 11.1% gedaald. Het ledenaantal is daarmee
met 577 leden gedaald.

Er zijn in 2019 drie algemene ledenvergaderingen georganiseerd.
1.
2.
3.
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ALV 82 op 2 en 3 februari te Eindhoven. Hierbij waren 218 mensen
aanwezig.
ALV 83 op 15 en 16 juni te Amsterdam. Hierbij waren 249 mensen
aanwezig
ALV 84 op 7 september te Utrecht. Hierbij waren 109 leden aanwezig.
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Bijzondere organen
Bij aanvang van 2019 bestonden de volgende bijzondere organen:
1.

2.

3.

Commissies:
i.
ii.
iii.
Teams:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

4.
5.
6.

Kascontrolecommissie
Oriëntatiecommissie
Commissie Vermogensbeheer

xiii.
Ruimte & Mobiliteit
xiv.
Sport
xv.
Volksgezondheid
Functionaris Gegevensbescherming
Een trainers- en coachesbestand
Vertrouwenspersonen

Het Landelijk Bestuur heeft daarnaast in 2019 de volgende organen in het leven
geroepen:

ICT-team
Creatief-team
Permanent Campagneteam
BHV-team
PI-team
Internationale teams:
a. Midden-Oosten en Noord-Afrika
b. Noord-Amerika
c. Latijns-Amerika
vii.
Tijdelijke teams:
a. Sollicitatiecommissie Interim-Penningmeester
b. Lustrumcommissie
c. Introductieteam
d. Team Statutenherziening
e. Team Huisvesting
Werkgroepen met portefeuillehouder:
i.
Buitenlandse Zaken
ii.
Defensie & Internationale Veiligheid
iii.
Democratie & openbaar bestuur
iv.
Digitale Zaken
v.
Diversiteit & Participatie
vi.
Duurzaamheid
vii.
Economie, Financiën en Sociale Zaken
viii.
Europese Unie
ix.
Filosofie
x.
Justitie
xi.
Kunst, Cultuur & Media
xii.
Onderwijs & Wetenschap

1.

Teams:
a. Tijdelijke team
i. Congresteam Zomercongres 2019
ii. Congresteam Wintercongres 2020
iii. MUN-team
iv. Team Summerschool
v. ICT-transitieteam
vi. International Officer

Social media performance
De Jonge Democraten kennen een sterke aanwezigheid op sociale media.
Hieronder een kort overzicht van de ontwikkelingen op verschillende sociale
media in 2019. Op 31 december 2018 had de landelijke Facebookpagina van de
Jonge Democraten 6867 ‘likes’. Op 31 december 2019 was dit gestegen naar
6880 ‘likes’.
Op 18 mei 2020 had de landelijke Twitterpagina 5429 volgers.
Op 18 mei 2020 had de landelijke Instagrampagina 1680 volgers.
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Jaarrekening 2019

Bestuurslid Pers en
Promotie

Bestuursverslag
De Vereniging Jonge Democraten, opgericht in 1984 en gevestigd op de Lange
Houtstraat 11 in Den Haag, is inmiddels uitgegroeid tot één van de grootste Politieke
Jongerenorganisaties van Nederland.
De Vereniging Jonge Democraten stelt zich als vrijzinnig-democratische
jongerenorganisatie ten doel bij te dragen tot de individuele ontplooiing van alle
mensen. Zij richt zich hierbij vooral op jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. De
vereniging stelt zich als politieke jongerenorganisatie ten doel om politieke
vormingsactiviteiten tot stand te brengen ten behoeve van jongeren in
overeenstemming met de doelstellingen van D66.

September 2019 –
December 2019

Voorzitter

Dennis van Driel

Annabel Broer

Algemeen Secretaris

Michiel Lemmers

Yvet Laan

Penningmeester

Marten Porte (ad interim)

Kyllian van der Put

Bestuurslid Organisatie en
Scholing

Cyriel van Vugt

Bestuurslid Politiek en
Internationaal

Marten Porte

Bestuurslid Pers en Politiek

Wimer Heemskerk

Bestuurslid Promotie en
Communicatie

Marije Heerma

Bestuurslid Organisatie

Jasper Ensing

Bestuurslid
Talentontwikkeling

Pim Cramer

De Jonge Democraten hebben haar ledenaantal het afgelopen jaar zien dalen.
Begin 2009 kenden de Jonge Democraten ongeveer 2.000 leden. Tegen het eind
van 2017 hadden de Jonge Democraten een piek met meer dan 6.000 leden.
Eind 2018 waren dat nog zo’n 5.270 leden, terwijl eind 2019 het ledenaantal zo’n
4.620 bedroeg. De animo voor landelijke activiteiten is sinds 2018 echter stabiel
gebleven of iets gegroeid. Het full-time bestuur is teruggezet naar een part-time
bestuur en er heeft een verhuizing plaatsgevonden van een tijdelijk kantoor op
de Lange Voorhout naar de bovenste verdieping van het nieuwe landelijk bureau
van D66.

Het Landelijk Bestuur van de vereniging is sinds september 2019 op part-time basis,
de portefeuilles zijn opnieuw verdeeld met 1 bestuurslid meer dan voorheen:
Januari 2019 – September
2019

Marit Gorissen

Ook dit jaar hebben de Jonge Democraten zich ervoor ingezet om het
sociaalliberale gedachtegoed te verspreiden. Dit gebeurde tijdens wekelijkse
activiteiten in de elf afdelingen waar sprekers werden uitgenodigd en discussies
werden gevoerd. Op die manier konden leden tot nieuwe inzichten komen en
van elkaars standpunten leren. De Jonge Democraten hebben dit ook in het
buitenland gedaan via de koepelorganisaties LYMEC en IFLRY, waar diverse
delegaties meerdere congressen bezocht hebben. Bovendien is er een team naar
Bulgarije afgereist voor het 20-jarige bestaan van onze zusterpartij aldaar. Ook
op onze congressen en politiek-inhoudelijke dagen hebben wij ingezet op het
vergroten van de kennis van leden op politieke onderwerpen.
Tijdens de Provinciale Staten-verkiezingen en de Europese verkiezingen heeft
de JD met succes campagne gevoerd voor het verkiezen van jonge en
progressieve leden. We zijn doorgegaan met ons trainingsprogramma en
netwerk voor jonge progressieve kandidaten en hebben ons via verschillende
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kanalen gemengd in het politieke debat. Zo zijn we actief onderdeel geweest van de
klimaatstakingen en heeft ons actief lobbyen voor 90km/h ervoor gezorgd dat het
kabinet de snelheid heeft aangepast.

In voorgaande jaren werd de begroting gedeeld die in het najaar door het
bestuur was goedgekeurd. Op 5 februari 2020 is er echter een geüpdatete
begroting gedeeld met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties ten behoeve van de motie Jetten c.s. De laatstgenoemde,
meest recente begroting is gedeeld in dit jaarverslag.

Na een aantal financiele tegenslagen in 2018, lijkt de JD op dit gebied de weg naar
boven ingeslagen te hebben. Ondanks dat de subsidie en de contributie opnieuw te
hoog ingeschat zijn, zijn ook de uitgaven aanzienlijk lager uitgevallen dan verwacht.
Dat komt onder andere door het doorvoeren van extra bezuigingen tijdens het
Wintercongres in februari en het afschaffen van het vacatiegeld vanaf september
2019. Hierdoor kan, in tegenstelling tot 2018, een bijdrage aan de
bestemmingsreserves gedaan worden.

Financiële uitkomsten 2019
Vereniging Jonge Democraten, exclusief de afdelingen
Het jaar 2019 sluit af met een positief resultaat van € 31.930 tegenover een
begroot positief resultaat van € 10.009.

Voor 2020 ziet de (landelijke) begroting er als volgt uit:

De baten zijn lager uitgevallen, voornamelijk doordat de subsidie en contributie
voor 2019 lager is uitgevallen dan begroot. Dat heeft te maken met een groeiend
ledenaantal bij andere PJO’s en tegenvallende resultaten in eigen
ledenaantallen. Door een herziening van de begroting op het Wintercongres in
februari 2019 zijn zowel de baten als lasten gecorrigeerd waardoor er alsnog
een positief resultaat geboekt kon worden. Hieronder een toelichting op de
verschillende categoriën:
●
●
●
●
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Bestuurskosten: Het Landelijk Bestuur ontvangt per september geen
vacatiegeld meer.
Internationaal: De uitgaven zijn beperkt tot de betaling van contributie
en congressen van IFLRY en LYMEC. Twinnings en andere studiereizen
worden niet meer
Campagne: Om kosten te drukken is er minder promotiemateriaal
aangeschaft dan vooraf gepland. Daarnaast zijn bestaande
trainingsmethode hergebruikt.
DEMO: de DEMO is gestopt met het uitgeven van een gedrukte versie
en overgestapt naar het publiceren van hun artikelen op een website.
Hierdoor zijn de kosten nihiel.
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Afdelingen
Op verzoek van de extern accountant en in nauwe samenspraak met de
kascontrolecommissie heeft het Landelijk Bestuur in 2014 vastgesteld dat zij
juridisch gezien de verantwoordelijkheid draagt over de financiën van de
gehele vereniging. Feitelijk betekent dit dat het bestuur ook verantwoording
dient af te leggen over de financiën op decentraal niveau. Immers het
Landelijk Bestuur handelt als bestuurder van de Vereniging Jonge
Democraten. Die vereniging staat bekend als één rechtspersoon, hetgeen
impliceert dat afdelingen geen separate rechtspersonen zijn. Daarom worden
met ingang van 2014 de cijfers van de afdelingen opgenomen in de
jaarrekening van de Jonge democraten.
Onderstaand vindt u een verkorte balans en rekening van baten en lasten van de
afdelingen, welke dus in de jaarrekening is verwerkt.

In voorgaande jaren werden de bankkosten nog geboekt als financiële baten en
lasten. Dat is vanaf dit jaar gecorrigeerd. Dezelfde correctie is toegepast op de
vergelijkende cijfers.

Rekening van baten en lasten afdelingen
De post “Ledenactiviteiten” bestaat vooral uit de wekelijkse activiteiten die de
afdelingen organiseren. Het gaat hierbij vooral om gastsprekers, debatavonden
en trainingen. Deze activiteiten staan ook open voor niet-leden en zijn vooral
bedoeld om jongeren te betrekken bij politieke en maatschappelijke thema’s.
Trainingen en debatavonden hebben daarnaast ook een scholingskarakter.
De post “Internationale projecten” bestaat uit uitwisselingen met Europese
zusterorganisaties. Het is vooraf moeilijk in te schatten voor afdelingen of ze een
uitwisseling gaan organiseren en hoe dat financieel gaat uitpakken. De hogere
uitgaven worden gecompenseerd door hogere inkomsten. Het grootste gedeelte
van de kosten wordt opgebracht door de deelnemers van deze reizen en een
klein gedeelte wordt vergoed via projectsubsidies vanuit de landelijke middelen.
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Resultatenrekening 2019

Balans per 31 december 2019
(na resultaatbestemming)

Alle baten en lasten worden nader toegelicht in paragaaf 8.
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Alle overige in de balans opgenomen posten zijn gewaardeerd tegen nominale
waarde.

Grondslagen voor waardering en bepaling resultaat
Verslaggevingsvoorschriften

Baten en lasten

De jaarrekening is met inachtneming van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C.1.
“Kleine organisaties zonder winststreven” opgesteld.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Belastingen

Vergelijkende cijfers

De Vereniging is niet vennootschapsbelastingplichtig.

Toelichting op de balans

De vaste kosten voor de bankrekening werden vorig jaar abusievelijk aangemerkt als
financiële lasten, dat is vanaf 2019 gecorrigeerd. Ook de vergelijkende cijfers zijn
aangepast.

(in euro’s)

Balans
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en
vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en
geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte
voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële
waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële
waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde.
De financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen,
leningen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten
worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde. Indien instrumenten niet
zijn gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
staat van baten en lasten maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel
uit van de eerste waardering. Na de eerste opname worden financiële instrumenten
op onder de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling beschreven manier gewaardeerd.

De daadwerkelijke subsidie over 2019 is afhankelijk van het landelijk aantal
leden van alle politieke partijen en kan derhalve afwijken van het in deze
jaarrekening opgenomen bedrag aan subsidie. Bij de subsidie aanvraag is
uitgegaan van een aantal van 4,000 leden per 1 januari 2019, terwijl het
werkelijke aantal leden uit hoofde van Wet financiering politieke partijen
(WFPP) per 1 januari 2019 4,289 bedraagt. Een eventueel verschil in de
afrekening 2019 zal in 2020 worden verantwoord.
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Voor de continuïteit van de organisatie acht het bestuur, mede gezien de groei
van de leden en daarmee ook de organisatie, een minimum vermogen
noodzakelijk van € 60.000.

Vermogensstichting ‘Erwin Nypels Stichting’
Per medio 2020 wordt een deel van het eigen vermogen van de Jonge
Democraten beheerd door de vermogensstichting Erwin Nypels Stichting. De
eerste donatie zal gelijk zijn aan het weerstandsvermogen, namelijk € 60.000.
De stichting is in het leven geroepen om de continuiteit van het
weerstandsvermogen te waarborgen. Het bestuur van de stichting bestaat uit
drie (oud-)leden van de Vereniging. Het bestuur wordt gekozen op de
Algemene Ledenvergadering van de Jonge Democraten en de kandidaten
worden voorgedragen door het zittende landelijk bestuur.

Passiva

Verkiezingsreserve
Bestemmingsreserve ingesteld door de Algemene Ledenvergadering der Jonge
Democraten. De reserve dient ter reservering van gelden voor
verkiezingscampagnes. Onttrekkingen vanuit de reserve kunnen uitsluitend
worden gedaan in jaren van verkiezingen (of verkiezingscampagnes) voor de
Tweede Kamer, Provinciale Staten, Gemeenteraadsverkiezingen of het
Europees Parlement.

Lustrumreserve
Bestemmingsreserve, in 2005 ingesteld, om een vijfjarig lustrum binnen de
vereniging te kunnen vieren. Onttrekkingen kunnen uitsluitend worden gedaan
in het jaar waarin de vereniging een lustrum heeft behaald en zijn uitsluitend
ten behoeve van uitgaven in het kader van dit lustrum. Sinds dit jaar groeit de
reserve met € 3.000 per jaar.

Het bestuur kan zonder belemmeringen beschikken over de algemene reserve, mits
besteed voor het doel waarvoor de Vereniging is opgericht.

Weerstandsvermogen
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Niet uit de balans blijkende verplichtigen
Huurcontract
De Vereniging is in juli verhuisd naar de Lange Houtstraat 11 te Den Haag, de
huurkosten bedragen vanaf 1 januari 2020 € 13.750 per jaar inclusief servicekosten.
Indexatie van de huurprijs geschiedt elk jaar per 1 januari volgens de CPI-index,
voor het eerst per 1 januari 2021.

Toelichting op de resultatenrekening

37

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

Overige gegevens
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Bestemming resultaat

Resolutie Buitenlandse Zaken

Het positieve resultaat over 2019 van € 31.930 is vooruitlopend op de goedkeuring
door het Congres gedoteerd aan de Algemene Reserve (€ 38.917),
Verkiezingsreserve (€ 5.000) en onttrokken uit de bestemmingsreserve Lustrum (€
11.986)

Ledenaantal
Het ledenaantal, zoal bedoeld in de Wet financiering politieke partijen (Wfpp),
bedroeg per 1 januari 2019 3.360. Dat is een daling van 13,5% ten opzichte van het
aantal van 3.884, per 1 januari 2018.
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13. Buitenlandse zaken, regel 1-141

Vervang door:

13 Buitenlandse zaken
1. De Jonge Democraten beschouwen politieke vrijheid,
democratie, rechtsbescherming en zelfbeschikking als universele
waarden. 2. Wij zien wederzijds respect voor elkaars vrijheid als
absolute noodzakelijkheid voor een vreedzame en welvarende
samenleving, overal ter wereld. 3. Tegelijkertijd zijn de globale
veiligheid en welvaart, waarmee de veiligheid en welvaart van
het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, Aruba, Curaçao en
Sint Maarten, hierna: Nederland) nauw mee verbonden is, niet
vanzelfsprekend.4. De wereldbevolking groeit en tegelijkertijd
staan we voor uitdagingen: economische en politieke
verhoudingen zijn verschoven, we hebben te maken met een
klimaatcrisis en natuurlijke hulpbronnen worden schaarser.5. Te
midden van deze uitdagingen ambiëren wij een eerlijk en
transparant buitenlandbeleid. 6.Hierbij moet er een balans zijn
tussen het streven naar een eerlijke wereld en het beschermen
van de belangen van Nederland en zijn bondgenoten. 7.Wij zien
het bevorderen en behouden van de internationale rechtsorde,
handel en ontwikkelingssamenwerking als de drie belangrijkste
pijlers om dit doel te bereiken.8. De eerste pijler hanteren wij
omdat een stabiele internationale rechtsorde waakt over de
bescherming van universele mensenrechten en op die manier
vrede en veiligheid bevordert. 9.De tweede pijler kiezen wij
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omdat internationale economische groei en de vrije en eerlijke
wereldhandel de verspreiding van de bovengenoemde universele
waarden kunnen versterken.10 Dit is alleen mogelijk wanneer er
gestreefd wordt naar een zo inclusief en duurzaam mogelijke
aanpak - waarbij winst op korte termijn niet voorop staat.
11.Groeiende economische ongelijkheid belemmert namelijk een
rechtvaardige wereld en zorgt voor steeds extremere politieke
stromingen, waardoor vrijheid en internationale samenwerking
steeds vaker op de tocht komen te staan. 12.Die inclusieve en
duurzame economische groei zijn dus nauw verbonden met
stabiliteit en veiligheid, waardoor onze laatste pijler, een
ambitieus ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, wat ons betreft
onontbeerlijk is. 13.Om bovenstaande waarden uit te dragen
kiezen de Jonge Democraten overtuigd voor internationale
samenwerking, met name binnen de Europese Unie (EU), de
Verenigde Naties (VN) en de NAVO, en andere instellingen waar
mogelijk. 14.De Jonge Democraten onderstrepen hierbij steeds
het belang van het Koninkrijksperspectief, wat betekent dat ook
de andere landen binnen het Koninkrijk adequaat betrokken
worden bij internationale samenwerking.15. Tot slot, omdat de
Jonge Democraten uiteindelijk een beperkte invloed hebben op
het internationale speelveld, maar wij wel actie willen
ondernemen tegen grensoverstijgende problemen, zien wij dat
onze eigen regionale en internationale
samenwerkingsverbanden alleen maar belangrijker worden. 16.
Daarom zijn wij van mening dat de rol van onze Europese en
internationale koepels, LYMEC en IFLRY, moet groeien. 17.Onze
betrokkenheid bij deze organisaties betekent meer invloed en
daadkracht en zijn belangrijke fora waarin wij samenwerken met
gelijkgezinde zusterpartijen, om onze ambities voor een globaal
progressief liberalisme te verwezenlijken.

gevoerd worden in lijn met de Sustainable Development Goals.

13.1 Handel en ontwikkelingssamenwerking

31.Tegelijkertijd zijn de Jonge Democraten van mening dat er bij
het sluiten van handelsverdragen kritisch gekeken moet worden
naar mogelijke schendingen van fundamentele normen en
waarden.32. De Jonge Democraten zijn zich hierbij bewust van
de soft power van een groot handelsblok als de EU. 33.Deze
moet haar soft power ambitieuzer en consistenter gebruiken om

13.1.1 Handel
20.Nederland heeft veel baat bij vrijhandel. 21.De Jonge
Democraten zijn voorstander van vrijhandel en steunen daarom
bilaterale en multilaterale initiatieven om de internationale
economische samenwerking te bevorderen. 22.Vrijhandel
bevordert de gezamenlijke welvaart, maar de Jonge Democraten
zijn van mening dat positieve welvaartseffecten van vrijhandel
wel eerlijk en evenredig verdeeld moeten worden.23.
De World Trade Organisation (hierna WTO) is de
belangrijkste institutie voor het internationale handelsverkeer.
24.De Jonge Democraten vinden dat de WTO hervormd moet
worden. 25.Zo moeten WTO-rechters met een meerderheid van
de stemmen van de leden kunnen worden benoemd om het
platleggen van de geschillenbeslechting te voorkomen.
26.Daarnaast zijn de Jonge Democraten tegenstander van het
toekennen van importheffingen als vergelding. 27.Als alternatief
streven de Jonge Democraten naar een systeem waarbij
overtreders van de internationale handelsregels, zowel bedrijven
als overheden, worden beboet. 28.De opbrengsten van deze
boetes moeten vervolgens evenredig terugvloeien naar de leden
van de WTO. 29.Hierdoor zou de WTO-begroting niet
afhankelijk moeten worden van de inkomsten van de boetes die
zij uitschrijft. 30.De Jonge Democraten vinden dat Nederland
bilateraal, maar ook bij de WTO en de EU moet pleiten voor een
uitbreiding van eerlijke internationale vrijhandels- en
belastingverdragen.

18.De Jonge Democraten zien de bevordering van een vrije
wereldhandel, ontwikkelingssamenwerking en noodhulp als
essentieel onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid.19.
Beleid op dit gebied moet volgens de Jonge Democraten daarom
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mensenrechten, milieu- en klimaatstandaarden en
arbeidsrechten bij handelspartners te verbeteren.

omdat dit ten koste kan gaan van onder meer
armoedebestrijding en mensenrechtenbeleid.

34.De Jonge Democraten zijn van mening dat de EU en
Nederland hun strategische, economische en
veiligheidsbelangen te allen tijde moeten beschermen. 35.Hierbij
zijn er telkens nieuwe uitdagingen. 36.Zo vinden de Jonge
Democraten dat de EU haar interne markt beter moet
beschermen tegen oneerlijke concurrentie van (staats)bedrijven
van buiten de Unie. 37.In het internationaal economisch verkeer
moet het principe van wederkerigheid gelden: landen die hun
markten ongeoorloofd voor Europa afschermen, zullen ook in
mindere mate toegang tot de Europese markt kunnen
verwachten. 38.Daarnaast dient Europa haar vitale
infrastructuur beter te beschermen tegen invloeden van
buitenaf.

45.De Jonge Democraten zien een grote rol voor de EU op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking. 46.Door de
ontwikkelingssamenwerkingprogramma’s van de lidstaten bijeen
te brengen ontstaan er schaalvoordelen en kan de EU een
grotere rol spelen met haar ontwikkelingsbeleid op het
geopolitiek toneel. 47.Zo kan de EU met haar slagkracht ook hier
leiderschap tonen om duidelijkere eisen te stellen aan
internationale ontwikkelingssamenwerking. 48.Dit zorgt ervoor
dat de EU een geloofwaardig alternatief kan bieden op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking tegenover de groeiende
geopolitieke invloed van China door bijvoorbeeld de Nieuwe
Zijderoute.
49.Gezien het sociaaleconomische belang van
ontwikkelingssamenwerking dient de internationaal
vastgestelde budgetrichtlijn voor ontwikkelingssamenwerking
(0,7% van het Bruto Nationaal Inkomen) door Nederland te
worden beschouwd als absolute financiële ondergrens voor
ontwikkelingssamenwerking. 50.Dit geld mag onder geen
voorwaarde worden gebruikt voor niet of nauwelijks aan
ontwikkelingssamenwerking gerelateerd beleid, zoals
stabilisatiemissies of vluchtelingenopvang. 51.De Jonge
Democraten vinden dat Nederland, als een van de rijkste en
meest ontwikkelde landen ter de wereld, ambitieuzer hoort te
zijn dat het absolute minimum. 52.Daarom zijn de Jonge
Democraten er voorstander van dat op termijn 1% van het Bruto
Nationaal Inkomen geïnvesteerd moet worden in de
ontwikkeling van de allerarmsten. 53.Hiermee geeft Nederland
een belangrijk signaal af aan de internationale gemeenschap.
54.Nederland dient bovendien bij de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling aan te dringen op
een verscherping van de definitie van
ontwikkelingssamenwerking en striktere naleving van de
internationale afspraken op het gebied van
ontwikkelingssamenwerking.

13.1.2 Ontwikkelingssamenwerking
39.Ontwikkelingssamenwerking bevordert op de lange termijn
stabiliteit en economische ontwikkeling in de wereld. 40.Daarom
zien de Jonge Democraten ontwikkelingssamenwerking als
belangrijke pijler van het buitenlandbeleid. 41.Door de
groeiende economische ongelijkheid en toenemende
migratiestromen vinden de Jonge Democraten het moreel
noodzakelijk een bijdrage te leveren aan stabiliteit en
economische ontwikkeling. 42.Naast het morele belang van
ontwikkelingssamenwerking profiteert Nederland als relatief
klein land met een open economie van stabiliteit in de wereld die
gepaard gaat met ontwikkeling. 43. De Jonge Democraten
erkennen dat de combinatie van economische groei en sociale
ontwikkeling, zoals armoedebestrijding, mensenrechten, en
toegang tot onderwijs, gezondheidszorg, (digitale) infrastructuur
en bestuurlijke en financiële instituties, inherent is aan het
verbeteren van levensomstandigheden.44. Hoewel de Jonge
Democraten de private sector een belangrijke rol toedichten als
partners in ontwikkelingssamenwerking, dient het OS-beleid niet
als primair doel te hebben de Nederlandse export te bevorderen
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55.Hoewel meetbare resultaten bij kunnen dragen aan het
draagvlak voor het beleid, is het langetermijneffect van
ontwikkelingssamenwerking vaak lastig te meten en kunnen er
perverse prikkels uitgaan van meetbare (korte termijn)
doelstellingen.56. De sociaaleconomische veranderingen hebben
tijd nodig, wat betekent dat investeringen een lange adem
vergen.

13.1.3 Noodhulp
68.Internationale crises vragen om onvoorwaardelijke steun van
ontwikkelde landen zoals Nederland. 69.Om effectiever te
reageren op crises én toekomstige crises te voorkomen, zijn
volgens de Jonge Democraten Europese coördinatie en een
geïntegreerde visie op noodhulp en ontwikkelingssamenwerking
nodig. 70.Hoewel noodhulp vaak onvermijdelijk is, brengt geld
dat voortijdig wordt geïnvesteerd in risicogebieden veel meer op.
71.In lijn met de Sustainable Development Goals vinden de
Jonge Democraten dan ook dat er meer geïnvesteerd moet
worden in reductie van het risico op rampen in de ontvangende
landen en ze te helpen systemen op te zetten om effectief om te
gaan met mogelijke crises. 72.Regelmatige beleidsevaluaties zijn
nodig om noodhulpbeleid doorlopend te verbeteren. 73.Tot slot
mag de financiering van ontwikkelingssamenwerking niet ten
koste gaan van noodhulp en vice versa, want deze twee zijn
complementair aan elkaar.

57.Veel landen kampen met een hoge schuldendruk en dit heeft
ertoe geleid dat deze landen een zware rentelast dragen,
waardoor investeringen worden ontmoedigd.58. Dit draagt niet
bij aan de economie, maar zeker ook niet aan de
geloofwaardigheid van de overheid in opkomende landen. 59.Om
dit tegen te gaan en om internationale investeringen en
internationaal ondernemen aan te moedigen, staan de Jonge
Democraten voor sanering van verderfelijke publieke
schulden.60. Dit dient dan wel gepaard te gaan met structurele
hervormingen om de overheidsfinanciën op orde te brengen en
te investeren in de kwaliteit van instituties en de capaciteit om
zelf belastingen te innen.61. Nederland dient hierbij zijn kennis
van goed democratisch bestuur zo veel mogelijk met
partnerlanden te delen.62. Ook dient
ontwikkelingssamenwerking klimaatdoelstellingen te
bevorderen. 63.Ontwikkelingslanden kunnen alleen investeren
in de kwaliteit van hun instituties en sociale voorzieningen
wanneer ze in staat zijn effectief belastingen te innen.
64.Overheden lopen wereldwijd jaarlijks honderden miljarden
aan belastinginkomsten mis door belastingontwijking.65.
Multinationals die actief zijn in ontwikkelingslanden ontwijken
belasting, terwijl het midden- en kleinbedrijf, arbeiders en
huishoudens de zware lasten moeten dragen. 66.De Jonge
Democraten vinden dit moreel verwerpelijk en pleiten daarom
voor meer internationale samenwerking en een internationaal
verdrag om belastingontwijking tegen te gaan.67. Ook moet er
op Nederlands en Europees niveau verder gewerkt worden aan
wet- en regelgeving die belastingontwijking tegen gaat.

13.2 Internationale veiligheid & rechtsorde
13.2.1 Nederland in een multipolaire wereld
74.De wereldorde van na de Koude Oorlog ondergaat sterke
veranderingen. 75.Waar voorheen de Verenigde Staten de vrije
wereld leidden, gedragen door internationale instituties zoals de
Wereldbank en de VN zijn er nu meerdere machtige staten die
hun eigen weg gaan en zich verzetten tegen de liberale
wereldorde. 76.De geopolitieke spanningen lopen op en
oorlogen worden hybride en onzichtbaar gevoerd.
77.Tegelijkertijd zijn het bestaan en de betrouwbaarheid van het
trans-Atlantisch bondgenootschap niet langer vanzelfsprekend.
78.Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, globalisering,
nieuwe technologieën, een toename aan etnisch-religieuze
spanningen en een groeiende wereldbevolking vergroten de kans
op conflicten en regionale instabiliteit, maar ook op
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migratiestromen en solistisch gedrag van staten. 79.Het streven
naar wereldwijde vrede, vrijheid en veiligheid staat hierdoor
steeds meer onder druk. 80.Juist voor die waarden maakt
Nederland zich hard en ook onze handelsstromen zijn hier sterk
van afhankelijk.81. De Jonge Democraten zijn overtuigd van
internationale samenwerking en streven naar een vreedzame
wereld waarin de rechten van de mens gewaarborgd zijn,
conflicten via internationale gerechtshoven en tribunalen
worden opgelost en handelsstromen vrijelijk kunnen stromen.
82.Nederland moet zich blijven inzetten om de internationale
rechtsorde te versterken en een eerlijk transparant
buitenlandbeleid voeren. 83.De invloed van Nederland binnen de
VN of NAVO is beperkt, maar binnen de EU is Nederland een
flinke speler, daarom zijn de Jonge Democraten voor een sterk
en geïntegreerd Europa dat de liberale wereldorde met hand en
tand verdedigt.

de bevolking van de Europese Unie vertegenwoordigen.90. Zo
wordt voorkomen dat het GBVB wordt lamgelegd doordat één
land dwars ligt op een bepaalde kwestie.
91.Daarnaast moet de huidige positie van de Hoge
Vertegenwoordiger op termijn uitgroeien tot een echte
Europese Minister van Buitenlandse Zaken, die namens de hele
Unie met één stem in de internationale politiek opereert. 92.De
Jonge Democraten zijn verder voorstander van één EU-zetel
binnen de VN-Veiligheidsraad en EU-vertegenwoordiging bij
andere supranationale organisaties. 93.Het bewerkstelligen van
de strategische autonomie van de EU op het wereldtoneel maakt
ook het proactief handelen in geopolitieke sferen mogelijk, in
plaats van het grotendeels reactieve beleid van de afgelopen
decennia. 94.Verder zijn de Jonge Democraten van mening dat
een effectief EU-buitenlandbeleid over voldoende financiële
middelen moet beschikken om de gemeenschappelijke EUbelangen te verdedigen.95. Daarom roepen de Jonge
Democraten op tot een verhoogd budget van de EDEO, ook met
als doel om de capaciteiten van het Europees diplomatieke
postennetwerk uit te breiden en zo beter de gemeenschappelijke
belangen van alle Europese burgers te kunnen behartigen.

13.2.2 De Europese Unie als wereldspeler
84.De Jonge Democraten geloven in de kracht van Europa om als
één blok op te treden op het wereldtoneel.85. Een krachtiger en
eenduidig Europees beleid kan de wereld veiliger en
democratischer maken en vanuit die leiderschapsrol kan Europa
de norm stellen op het gebied van klimaatbeleid,
conflictbeheersing en handelsverdragen. 86.Alleen samen staan
we sterk tegenover grootmachten als China, Rusland en de
Verenigde Staten. 87.Momenteel wordt het Europees
buitenlandbeleid bepaald door het Gemeenschappelijk
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat ondersteunt
wordt door de Europese Dienst voor Extern Optreden (EDEO).
88.De vaststelling van besluiten verloopt echter zeer stroef
omdat in de Raad er vaak met unanimiteit gestemd wordt,
waardoor slechts één land zijn veto uit hoeft te spreken om
besluitvorming te blokkeren. 89.Om snel en effectief te reageren
op buitenlandse ontwikkelingen vinden de Jonge Democraten
het noodzakelijk om deze unanimiteit af te schaffen en voortaan
te stemmen met gekwalificeerde meerderheid, dat wil zeggen
meer dan 55 procent van de lidstaten die samen 65 procent van

13.2.3 Europa en haar buurlanden
96.Europa wordt omringd door een gordel van instabiele landen
in het oosten, zuidoosten en zuiden. 97.Veel landen zijn
autocratisch of worden dat in toenemende mate. 98.De enkele
democratische revoluties die we hebben gezien, hebben vooral
tot instabiliteit geleid. 99.Dit is om meerdere redenen zorgelijk:
allereerst schenden deze landen de mensenrechten en tarten ze
de internationale rechtsorde. 100.Daarnaast sporen ze landen of
etnische minderheden binnen Europa aan om de democratie en
rechtsstaat te verzwakken of gebruiken ze geheime diensten om
Europese harmonie te saboteren. 101.Ook blokkeren ze
regelmatig vitale toevoer van grondstoffen en goederen of
stimuleren ze een migrantenstroom naar Europa toe. 102.De
Jonge Democraten vinden dat Europa in haar
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nabuurschapsbeleid een ‘carrot and stick’ methode moet
gebruiken waarbij goed gedrag beloond wordt en kwalijk of
illegaal handelen bestraft wordt. 103.Bij beloning kan gedacht
worden aan voordelige handelsdeals, investeringen in dat land,
samenwerking in internationale organisaties en leningen van
investeringsbanken.104. In het meest positieve geval lonkt voor
Oost-Europese landen die net binnen de grenzen van het
continent liggen een lidmaatschap van de Europese Unie.105. Bij
bestraffing kan gedacht worden aan verschillende vormen van
sancties, boycots en het opleggen van handelsbeperkingen.
106.Tot slot zijn de Jonge Democraten van mening dat
democratische stromingen in deze buurlanden bevorderd en
aangemoedigd moeten worden, zodat het nabuurschaps- en
uitbreidingsbeleid van de EU niet alleen afhangt van in
toenemende mate autoritaire leiders.

oog moet zijn voor de gelijkwaardige deelname van vrouwen en
minderheden aan de maatschappij en wij zien dit als een
prioriteit.
114.Nederland moet landen aanspreken wanneer zij, expliciet of
impliciet, de elementen van het democratisch bestel (lees: een
goed functionerende rechtsstaat, een onafhankelijke pers, een
onafhankelijk en actief maatschappelijk middenveld) proberen te
verstoren.115.Hoewel elk land de vrijheid heeft om zijn eigen
keuzes te maken, kan het schenden van basisrechten niet
geaccepteerd worden.
13.3.2 Migratie
116.Jonge Democraten vinden dat iedereen recht heeft op een
menswaardig bestaan in het land waar hij of zij wil wonen.117.
Migratie is een middel voor individuen om hun kansen en
vrijheden te vergroten.118. Ook levert migratie economische en
culturele bijdragen aan staten. 119.Het krijgen van kansen in het
land van herkomst kan er tegelijkertijd voor zorgen dat
economische migratie vermindert.120. Staten moeten daarom in
samenwerking met elkaar en supranationale instituties zoals de
Europese Unie migratie zo goed mogelijk samen faciliteren.
121.De Jonge Democraten vinden dat vluchtelingen de
mogelijkheid moeten hebben zich in Europa te vestigen. 122.Dit
houdt in dat Nederland voldoende moet investeren om in
humane opvang te kunnen voorzien, overal binnen het
Koninkrijk.

13.3 Internationaal recht & humanitaire kwesties
13.3.1 Mensenrechten en democratie
107.De Jonge Democraten zijn van mening dat ieder mens is
geboren met een aantal onontvreemdbare rechten. 108.Het
langetermijndoel van de Jonge Democraten is dan ook een
rechtvaardige wereld waar schendingen van mensenrechten en
van het internationaal recht niet plaatsvinden.109. Als land zijn
wij trots op onze status als gastheer van het Internationaal
Strafhof, het Internationaal Gerechtshof, en het Permanent Hof
van Arbitrage. 110.Wij streven naar een rechtvaardige wereld
omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensenrechten gebaat zijn bij
sterke democratische structuren, duurzame ontwikkeling en een
betere wereld.

13.4 Nederlanders in het buitenland
123.Nederlanders zijn internationaal georiënteerd: meer dan
één miljoen Nederlanders woont langdurig in het buitenland.
124.De Jonge Democraten vinden het belangrijk om zich ook in
te zetten voor deze Nederlanders. 125.Het wegnemen van
onnodige obstakels en het verbeteren van consulaire
voorzieningen kunnen voor hen veel betekenen.

111.De Jonge Democraten denken dat democratisering een
kwestie van de lange adem is, en niet enkel door militaire
interventie een realiteit kan worden. 112.Het is van belang dat
democratische ontwikkelingen, rechtsstatelijkheid en het
maatschappelijk middenveld waar mogelijk worden gesteund.
113.Naast democratische rechten vinden wij ook dat er continu

44

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

Amendementen op de resolutie

126.Nederlanders in het buitenland krijgen vaak te maken met
onnodige bureaucratie. 127.De Jonge Democraten willen dat de
overheid zich richt op het terugdringen van die bureaucratie,
door middel van de digitalisering van administratieve
processen.128. Bij die digitalisering moet de veiligheid en privacy
centraal staan. 129.Daarnaast zien de Jonge Democraten het
contact met de burger als centrale taak van de
overheid.130.Aangezien het contact tussen Nederlanders in het
buitenland en de overheid nog te veel obstakels bevat, dient de
overheid hiervoor te zoeken naar innovatieve oplossingen of
alternatieven.
131.De Jonge Democraten hechten veel
waarde aan de democratische betrokkenheid van alle
Nederlandse staatsburgers. 132.Slechts een klein deel van de
Nederlandse stemgerechtigden in het buitenland stemt bij de
Nederlandse verkiezingen.133. Om hier verandering in te
brengen, willen de Jonge Democraten verkiezingen ook voor
Nederlanders in het buitenland zo toegankelijk en laagdrempelig
mogelijk maken, en deze Nederlanders door middel van
informatiecampagnes informeren over hun stemgerechtigdheid.
134.Zelfontplooiing van het individu is een belangrijk speerpunt
van de Jonge Democraten. Daarom vinden de Jonge Democraten
dat de overheid actief moet werken aan een zo soepel mogelijke
overgang tussen de Nederlandse en buitenlandse
onderwijssystemen. 135.Daar kan intensivering van Nederlands
onderwijs in het buitenland een belangrijke rol bij spelen.
136.Wat betreft de Jonge Democraten moeten Nederlanders in
het buitenland daarnaast op termijn gelijke toegang krijgen tot
het aanbod van de Nederlandse publieke omroepen.
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AMRES01

Korter en krachtiger

Onderwerp:

Uitgangspunten

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Esther Verbruggen, Bram van Wickeren, Rens Phillipsen,
Nikki Frederiksz, Dennis van Driel, Emma Dolmans

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 1-3

Schrap:

De Jonge Democraten beschouwen politieke vrijheid,
democratie, rechtsbescherming en zelfbeschikking als
universele waarden. Wij zien wederzijds respect voor elkaars
vrijheid als absolute noodzakelijkheid voor een vreedzame en
welvarende samenleving, overal ter wereld. Tegelijkertijd zijn
de globale veiligheid en welvaart, waarmee de veiligheid en
welvaart van het Koninkrijk der Nederlanden (Nederland,
Aruba, Curaçao en Sint Maarten, hierna: Nederland) nauw
mee verbonden is, niet vanzelfsprekend.
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Vervang door:

De Jonge Democraten beschouwen vrijheid, democratie en
mensenrechten als universele waarden. Dit zijn voorwaarden
voor een vreedzame, rechtvaardige en welvarende
samenleving overal ter wereld. Het bevorderen hiervan is van
groot belang, ook voor het Koninkrijk der Nederlanden
(Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, hierna:
Nederland). Helaas zijn vrede, rechtvaardigheid en
welvarendheid niet altijd vanzelfsprekend.

Toelichting:

Het is belangrijk dat de uitgangspunten aan het begin van het
hoofdstuk helder, consistent en grammticaal kloppend zijn
verwoord. Dit amendement doet hiervoor een voorstel, dat de
kerngedachte van het originele voorstel grotendeels
respecteert. Het is bovendien nog korter ook!

AMRES02

Schrappen is sexy (1)

Onderwerp:

Doel internationale rechtsorde

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Bram van Wickeren, Rens Phillipsen, Nikki Frederiksz, Dennis
van Driel, Emma Dolmans

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 8-12
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Schrap:

De eerste pijler hanteren wij omdat een stabiele
internationale rechtsorde waakt over de bescherming van
universele mensenrechten en op die manier vrede en
veiligheid bevordert. De tweede pijler kiezen wij omdat
internationale economische groei en de vrije en eerlijke
wereldhandel de verspreiding van de bovengenoemde
universele waarden kunnen versterken. Dit is alleen mogelijk
wanneer er gestreefd wordt naar een zo inclusief en duurzaam
mogelijke aanpak - waarbij winst op korte termijn niet voorop
staat. Groeiende economische ongelijkheid belemmert
namelijk een rechtvaardige wereld en zorgt voor steeds
extremere politieke stromingen, waardoor vrijheid en
internationale samenwerking steeds vaker op de tocht komen
te staan. Die inclusieve en duurzame economische groei zijn
dus nauw verbonden met stabiliteit en veiligheid, waardoor
onze laatste pijler, een ambitieus
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, wat ons betreft
onontbeerlijk is.

Vervang door:

Daarbij is het ook belangrijk dat duurzaam en inclusief wordt
gehandeld

Toelichting:

Deze uitleg van de pijlers komt ook prima terug in latere
paragrafen en is hier dus overbodig.
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AMRES03

Schappen is sexy (2)

Onderwerp:

Buitenlandse Zaken

Indieners:

Kalle Duvekot, Hester van Wessel, Tijn Hendrikx, Jelle Stap,
Mathijs Kramer, Thomas Boeve, Lars Gerrits, Koen Reedijk

AMRES04

Relatiestatus: “Het is ingewikkeld”

Onderwerp:

Relatie JD met LYMEC en IFLRY

Indieners:

Thomas Hoekstra, Erik Stok, Sjirk Bruinsma, Tristan Lemstra,
Silke Kok, Natascha de Boer, Nikki Fredriksz, Pauline Gerth
van Wijk

Woordvoerder:

Kalle Duvekot

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 15-17

Woordvoerder:

Thomas Hoekstra

Schrap:

Tot slot, omdat de Jonge Democraten uiteindelijk een
beperkte invloed hebben op het internationale speelveld,
maar wij wel actie willen ondernemen tegen
grensoverstijgende problemen, zien wij dat onze eigen
regionale en internationale samenwerkingsverbanden alleen
maar belangrijker worden. Daarom zijn wij van mening dat de
rol van onze Europese en internationale koepels, LYMEC en
IFLRY, moet groeien. Onze betrokkenheid bij deze
organisaties betekent meer invloed en daadkracht en zijn
belangrijke fora waarin wij samenwerken met gelijkgezinde
zusterpartijen, om onze ambities voor een globaal progressief
liberalisme te verwezenlijken.

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 15-17

Schrap:

Daarom zijn wij van mening dat de rol van onze Europese en
internationale koepels, LYMEC en IFLRY, moet groeien.

Vervang door:

Daarom zijn wij van mening dat de rol van de Jonge
Democraten binnen onze Europese en internationale koepels,
LYMEC en IFLRY, moet groeien.

Toelichting:

Deze zin is wat onduidelijk. Het roept de vraag op: in relatie
tot wat moet de rol van LYMEC en IFLRY groeien? Als ik het
goed heb begrepen was het de intentie van de werkgroep om
de invloed van de JD binnen deze organisaties te laten
groeien. Dus vandaar deze verduidelijking.

Toelichting:

Dit is geen politiek standpunt, dus hoort het niet in het
politiek programma. Wel belangrijk, maar het is beter dit
ergens anders op de site te zetten.

47

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

AMRES05

Vertrouwen in de eigen kracht van de JD

Onderwerp:

vrijhandels- en belastingverdragen

Indieners:

Woordvoerder:

Betreft:

Schrap:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Bram van Wickeren, Rens Phillipsen, Nikki Frederiksz, Dennis
van Driel, Emma Dolmans

AMRES06

Transparante rechtspraak is op zich wel fijn als anders je hele
land erbij wordt genaaid door Shell

Onderwerp:

Internationale handelsgeschillen

Indieners:

Thijmen van Hoorn, Alexander van den Berg, Nico Chin, Laura
Faassen, Robbin Huis in 't Veld, Sophie den Ouden, Joris
Schröder, Thomas Vissers, Ferry Wolterinck

Woordvoerder:

Thijmen van Hoorn

Betreft:

Resolutie buitenlandse zaken, Regel 39

Voeg toe:

Voor internationale geschilbeslechting tussen staten en
bedrijven of bedrijven onderling is eerlijke en transparante
rechtspraak ook essentieel. De Jonge Democraten moedigen
het gebruik van internationale handelsrechtbanken naar
model van het Netherlands Commercial Court dan ook aan.
Systemen van investeerder-staatarbitrage (ISDS) die voldoen
aan EVRM-standaarden van transparantie, onafhankelijkheid
en onpartijdigheid zijn goede alternatieven voor de gevallen
waarin het gebruik van nationaal procesrecht onwenselijk is.

Pauline Gerth van Wijk

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 30

De Jonge Democraten vinden dat Nederland bilateraal, maar
ook bij de WTO en de EU moet pleiten voor een uitbreiding
van eerlijke internationale vrijhandels- en belastingverdragen.

Vervang door:

De Jonge Democraten pleiten voor een uitbreiding van
eerlijke internationale vrijhandels- en belastingverdragen

Toelichting:

Waarom staat hier dat specifiek Nederland dit moet doen?
Daar kunnen we prima zelf voor pleiten, eventueel ook nog bij
andere partijen dan Vadertje Staat.
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Toelichting:

Binnen vrijhandelsverdragen wordt voor geschilbeslechting
vaak de keuze gemaakt voor ISDS. Hierbij leggen bedrijf en
staat hun geschil voor aan arbiters. Arbitrage gaat vaak sneller
dan “normale” rechtspraak en arbiters hebben vaak meer
vakkennis, maar de procedure vindt veelal achter gesloten
deuren plaats en arbiters kunnen deels door het bedrijf
worden aangewezen. “Normale” rechtspraak geniet dus de
voorkeur; Nederland heeft zelfs de eerste rechtbank voor
internationale handelsgeschillen ter wereld opgericht (de
NCC). ISDS kan wel een goede tweede optie zijn voor erg
technische, vakspecifieke geschillen, zolang het proces maar
voldoet aan de basiseisen die wij als rechtsstaat hebben
vastgesteld.

AMRES07

Now nobody will make more tremendous deals than we do,
believe me

Onderwerp:

Uitgangspunten onderhandelingsfase handelsverdragen

Indieners:

Thomas Vissers, Thijmen van Hoorn, Barbara Christ, Joris
Schröder, Ferry Wolterinck, Alexander van den Berg, Manon
Harte

Woordvoerder:

Betreft:

Voeg toe:

Belangrijke middelen tot het bereiken van deze doelen zijn
representatieve vertegenwoordiging en transparantie tijdens
de onderhandelingsfase van handelsverdragen. Relevante
belangengroepen horen hierin een stoel te krijgen en
parlementariërs en journalisten moeten hun controlerende
functie uit kunnen voeren.

Toelichting:

De tekst roept terecht op mensenrechten, milieu- en
klimaatstandaarden en arbeidsrechten te willen verbeteren
via handelsverdragen. Een belangrijke manier om die waarden
te verwezenlijken is ervoor zorgen dat alle relevante
stakeholders (bijv. niet alleen werkgevers maar ook
werknemers en NGO’s) aan mogen schuiven bij de
onderhandelingen wanneer relevant en dat transparantie van
het proces gewaarborgd is. Dit zijn ook op zichzelf
waardevolle doelen. In het verleden zijn beide wel eens niet
optimaal teruggekomen in onderhandelingen, denk bijv. aan
de transparantie rondom TTIP. Laten we hier daarom ook
aandacht voor hebben.

AMRES08

We zijn de VVD niet

Onderwerp:

Doelen ontwikkelingssamenwerking

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Esther Verbruggen, Bram van Wickeren, Rens Phillipsen,
Nikki Frederiksz, Dennis van Driel, Emma Dolmans

Thomas Vissers

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 39
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Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

AMRES09

Belofte maakt schuld, en misschien ook democratie

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 40-41

Onderwerp:

Overheidsfinanciën en ontwikkelingshulp

Schrap:

Daarom zien de Jonge Democraten
ontwikkelingssamenwerking als belangrijke pijler van het
buitenlandbeleid. Door de groeiende economische
ongelijkheid en toenemende migratiestromen vinden de
Jonge Democraten het moreel noodzakelijk een bijdrage te
leveren aan stabiliteit en economische ontwikkeling.

Indieners:

Sam Bogerd, Florian Konings, Chevy van Dorresteijn, Jonah
van Lotringen, Jan Willem

Woordvoerder:

Sam Bogerd

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Pagina 57-59

Schrap:

Veel landen kampen met een hoge schuldendruk en dit heeft
ertoe geleid dat deze landen een zware rentelast dragen,
waardoor investeringen worden ontmoedigd. Dit draagt niet
bij aan de economie, maar zeker ook niet aan de
geloofwaardigheid van de overheid in opkomende landen.
Om dit tegen te gaan en om internationale investeringen en
internationaal ondernemen aan te moedigen, staan de Jonge
Democraten voor sanering van verderfelijke publieke
schulden.

Vervang door:

Toelichting:

Daarnaast helpt het om ongelijkheid op globaal niveau tegen
te beperken. Ook kan ontwikkelingssamenwerking helpen om
gedwongen migratie te verminderen. Daarom zien de Jonge
Democraten ontwikkelingssamenwerking als belangrijke
pijler van het buitenlandbeleid.

Het oude stuk zegt zegt dat we ontwikkelingssamenwerking
"moreel noodzakelijk" vinden vanwege "toenemende
migratiestromen". Dat klinkt of we vooral mensen buiten
Nederland willen houden, en dat verpakken onder een dun
laagje moraliteit. Ook beperkt het oude stuk het aanpakken
van ongelijkheid tot de economische component, terwijl
ontwikkelingssamenwerking over meer gaat (bijvoorbeeld het
verhogen van geletterdheid onder vrouwen).
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Vervang door:

Toelichting:

lopen nu ontwikkelingshulp mis in vergelijking met
overheden die ervoor kiezen dat niet te doen.

Veel landen kampen met een hoge schuldendruk en dit heeft
ertoe geleid dat deze landen een zware rentelast dragen,
waardoor overheidsinvesteringen worden ontmoedigd. Om
dit tegen te gaan zijn de Jonge Democraten voor
ondersteunen van landen in het omgaan met hun
schuldendruk. Dit moet gedaan worden door organisaties
zoals de IMF en de Wereldbank, en hun regionale partners,
en moet gedaan worden door technische ondersteuning te
geven in het omgaan met de overheidsfinanciën en macroeconomie, en door leningen aan te bieden als “lender of last
resort”.

Een combinatie van directe ontwikkelingshulp en vrijhandel,
zoals beschreven in de rest van de resolutie, is een
efficiëntere oplossing die zowel meer democratie kan
brengen, als meer mensen uit armoede kan bevrijden.

Om te beginnen is er niets “verderfelijks” aan
overheidsschuld, voor de meeste landen zijn staatsschulden
een goede manier om in de toekomst te investeren.
De ongemakkelijke realiteit is echter dat een hoge
overheidsschuld bijdraagt aan hervormingen en
democratisering: Financiële markten hebben meer
vertrouwen in democratieën en goed lopende
markteconomieën. Autocratische leiders moeten daarom
soms meer democratie toestaan om toegang tot deze
markten te houden.
Saneringen in autocratische landen hebben in het verleden
ook weinig effect gehad: De beloftes om hervormingen in te
voeren worden niet uitgevoerd en er kan weer meer geleend
worden om de zakken van de leider en zijn supporters te
vullen.
Daarnaast leidt sanering ook tot een moral hazard:
Overheden wel succesvol hun boekhouding op orde houden
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AMRES10

Duurzame ontwikkeling

Onderwerp:

Ontwikkelingssamenwerking

Indieners:

Thomas Boeve, Kalle Duvekot, Hester van Wessel, Tijn
Hendrikx, Jelle Stap, Mathijs Kramer, Lars Gerrits, Michaël
Duijsens, Koen Reedijk

Woordvoerder:

Thomas Boeve
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Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 62

Schrap:

Ook dient ontwikkelingssamenwerking klimaatdoelstellingen
te bevorderen.

Vervang door:

Investeringen in ontwikkelingssamenwerking dienen ook bij te
dragen aan de klimaatdoelstellingen. De transitie naar een
CO2 neutrale economie dient ambitieus bevorderd te worden
in ontwikkelingslanden door onder andere de ontwikkeling
van groene energie en duurzaam bodemgebruik te stimuleren.

Schrap:

De invloed van Nederland binnen de VN of NAVO is beperkt,
maar binnen de EU is Nederland een flinke speler, daarom zijn
de Jonge Democraten voor een sterk en geïntegreerd Europa
dat de liberale wereldorde met hand en tand verdedigt.

Toelichting:

Het is onwenselijk om bredere internationale
samenwerkingsverbanden dan de EU af te schrijven. Al
helemaal als de reden is dat de Nederland relatief weinig
invloed heeft binnen die organisatie.
Bovendien stelt de inleidig nog "Om bovenstaande waarden
uit te dragen kiezen de Jonge Democraten overtuigd voor
internationale samenwerking, met name binnen de Europese
Unie (EU), de Verenigde Naties (VN) en de NAVO, en andere
instellingen waar mogelijk."

Toelichting:

Dit geeft iets meer richting aan hoe we duurzame
ontwikkeling in het buitenland voor ons zien.

AMRES11

De VN en NAVO niet met het badwater weggooien

AMRES12

Dit hoort hier niet deel 1

Onderwerp:

Rol VN, NAVO en EU in wereldorde

Onderwerp:

Europees buitenlandbeleid

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Esther Verbruggen, Bram van Wickeren, Rens Phillipsen,
Nikki Frederiksz, Dennis van Driel, Emma Dolmans

Indieners:

Eric Stok, Jasper van den Hof, Xander Prijs, Berber Dotinga,
Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk
Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 84-90

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 83
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Schrap:

Toelichting:

De Jonge Democraten geloven in de kracht van Europa om als
één blok op te treden op het wereldtoneel. Een krachtiger en
eenduidig Europees beleid kan de wereld veiliger en
democratischer maken en vanuit die leiderschapsrol kan
Europa de norm stellen op het gebied van klimaatbeleid,
conflictbeheersing en handelsverdragen. Alleen samen staan
we sterk tegenover grootmachten als China, Rusland en de
Verenigde Staten. Momenteel wordt het Europees
buitenlandbeleid bepaald door het Gemeenschappelijk
Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB), dat ondersteunt
wordt door de Europese Dienst voor Extern Optreden
(EDEO). De vaststelling van besluiten verloopt echter zeer
stroef omdat in de Raad er vaak met unanimiteit gestemd
wordt, waardoor slechts één land zijn veto uit hoeft te
spreken om besluitvorming te blokkeren. Om snel en effectief
te reageren op buitenlandse ontwikkelingen vinden de Jonge
Democraten het noodzakelijk om deze unanimiteit af te
schaffen en voortaan te stemmen met gekwalificeerde
meerderheid, dat wil zeggen meer dan 55 procent van de
lidstaten die samen 65 procent van de bevolking van de
Europese Unie vertegenwoordigen. Zo wordt voorkomen dat
het GBVB wordt lamgelegd doordat één land dwars ligt op een
bepaalde kwestie.

Dit hoort in het hoofdstuk Europese Unie.
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AMRES13

Dit hoort hier niet deel 2

Onderwerp:

Europees buitenlandbeleid

Indieners:

Eric Stok, Jasper van den Hof, Xander Prijs, Berber Dotinga,
Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 91-95

Schrap:

Daarnaast moet de huidige positie van de Hoge
Vertegenwoordiger op termijn uitgroeien tot een echte
Europese Minister van Buitenlandse Zaken, die namens de
hele Unie met één stem in de internationale politiek opereert.
De Jonge Democraten zijn verder voorstander van één EUzetel binnen de VN-Veiligheidsraad en EUvertegenwoordiging bij andere supranationale organisaties.
Het bewerkstelligen van de strategische autonomie van de EU
op het wereldtoneel maakt ook het proactief handelen in
geopolitieke sferen mogelijk, in plaats van het grotendeels
reactieve beleid van de afgelopen decennia. Verder zijn de
Jonge Democraten van mening dat een effectief EUbuitenlandbeleid over voldoende financiële middelen moet
beschikken om de gemeenschappelijke EU-belangen te
verdedigen. Daarom roepen de Jonge Democraten op tot een
verhoogd budget van de EDEO, ook met als doel om de
capaciteiten van het Europees diplomatieke postennetwerk
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uit te breiden en zo beter de gemeenschappelijke belangen
van alle Europese burgers te kunnen behartigen.

Toelichting:

Dit hoort in het hoofdstuk Europese Unie.

AMRES14

Dit hoort hier niet deel 3

Onderwerp:

Europees buitenlandbeleid

Indieners:

Eric Stok, Jasper van den Hof, Xander Prijs, Berber Dotinga,
Tristan Lemstra

Woordvoerder:

Eric Stok

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 96-106

Schrap:

13.2.3 Europa en haar buurlanden
Europa wordt omringd door een gordel van instabiele landen
in het oosten, zuidoosten en zuiden. Veel landen zijn
autocratisch of worden dat in toenemende mate. De enkele
democratische revoluties die we hebben gezien, hebben
vooral tot instabiliteit geleid. Dit is om meerdere redenen
zorgelijk: allereerst schenden deze landen de mensenrechten
en tarten ze de internationale rechtsorde. Daarnaast sporen
ze landen of etnische minderheden binnen Europa aan om de
democratie en rechtsstaat te verzwakken of gebruiken ze
geheime diensten om Europese harmonie te saboteren. Ook
blokkeren ze regelmatig vitale toevoer van grondstoffen en
goederen of stimuleren ze een migrantenstroom naar Europa
toe. De Jonge Democraten vinden dat Europa in haar
nabuurschapsbeleid een ‘carrot and stick’ methode moet
gebruiken waarbij goed gedrag beloond wordt en kwalijk of
illegaal handelen bestraft wordt. Bij beloning kan gedacht
worden aan voordelige handelsdeals, investeringen in dat
land, samenwerking in internationale organisaties en leningen
van investeringsbanken. In het meest positieve geval lonkt
voor Oost-Europese landen die net binnen de grenzen van het
continent liggen een lidmaatschap van de Europese Unie. Bij
bestraffing kan gedacht worden aan verschillende vormen van
sancties, boycots en het opleggen van handelsbeperkingen.
Tot slot zijn de Jonge Democraten van mening dat
democratische stromingen in deze buurlanden bevorderd en
aangemoedigd moeten worden, zodat het nabuurschaps- en
uitbreidingsbeleid van de EU niet alleen afhangt van in
toenemende mate autoritaire leiders.
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Toelichting:

Dit hoort in het hoofdstuk Europese Unie.

AMRES15

Europa's aan te leggen voortuin

Onderwerp:

Vriendelijkere Verwoording 13.2.3

Indieners:

[WG Europa] David ten Cate, Nikki Frederiksz, Maarten
Tollenaar [WG BuZa] Abel Hartman, Alexander van den Berg

Woordvoerder:

David ten Cate

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 96-106

Schrap:

13.2.3 Europa en haar buurlanden
Europa wordt omringd door een gordel van instabiele landen
in het oosten, zuidoosten en zuiden. Veel landen zijn
autocratisch of worden dat in toenemende mate. De enkele
democratische revoluties die we hebben gezien, hebben
vooral tot instabiliteit geleid. Dit is om meerdere redenen
zorgelijk: allereerst schenden deze landen de mensenrechten
en tarten ze de internationale rechtsorde. Daarnaast sporen
ze landen of etnische minderheden binnen Europa aan om de
democratie en rechtsstaat te verzwakken of gebruiken ze
geheime diensten om Europese harmonie te saboteren. Ook
blokkeren ze regelmatig vitale toevoer van grondstoffen en
goederen of stimuleren ze een migrantenstroom naar Europa
toe. De Jonge Democraten vinden dat Europa in haar
nabuurschapsbeleid een ‘carrot and stick’ methode moet
gebruiken waarbij goed gedrag beloond wordt en kwalijk of
illegaal handelen bestraft wordt. Bij beloning kan gedacht
worden aan voordelige handelsdeals, investeringen in dat
land, samenwerking in internationale organisaties en leningen
van investeringsbanken. In het meest positieve geval lonkt
voor Oost-Europese landen die net binnen de grenzen van het
continent liggen een lidmaatschap van de Europese Unie.
Bij bestraffing kan gedacht worden aan verschillende vormen
van sancties, boycots en het opleggen van
handelsbeperkingen. Tot slot zijn de Jonge Democraten van
mening dat democratische stromingen in deze buurlanden
bevorderd en aangemoedigd moeten worden, zodat het
nabuurschaps- en uitbreidingsbeleid van de EU niet alleen
afhangt van in toenemende mate autoritaire leiders.
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Vervang door:

13.2.3 Europa en haar buurlanden
De gebruikelijke democratische bestuursvorm binnen de
Europese Unie is in een behoorlijk aantal EU-omringende
landen niet vanzelfsprekend. Instabiliteit teistert deze
gebieden vaak. Deze instabiliteit uit zich bijvoorbeeld in de
schending van internationale mensenrechten en het
verzwakken van de internationale rechtsorde of het
ondermijnen van de belangen van EU-lidstaten, zowel intern
als extern. De Jonge Democraten zien vanwege de gevaren
die deze instabiliteit meebrengt een rol weggelegd voor de EU
om deze regio’s aan stabiliteit te helpen, bijvoorbeeld door
democratische processen in deze regio’s te bevorderen. De
Jonge Democraten vinden daarom dat de Europese Unie in
haar nabuurschapsbeleid een ‘carrot and stick’-methode moet
gebruiken waarbij goed gedrag beloond wordt en kwalijk of
illegaal handelen bestraft wordt. Bij beloningen kan gedacht
worden aan voordelige handelsdeals, investeringen in dat
land, samenwerking in internationale organisaties, of een
lening. In het meest positieve geval lonkt voor Oost-Europese
landen een lidmaatschap van de Europese Unie, waarbij
natuurlijk niet afgeweken kan worden van scherpe
toelatingseisen. Bij bestraffing kan gedacht worden aan
verschillende vormen van sancties, boycots en het opleggen
van handelsbeperkingen.

Toelichting:

De werkgroepen Buitenlandse Zaken en Europese Unie
hebben gezamenlijk besloten om deze sectie te
herformuleren, met deze uitkomst.

56

AMRES16

Op regimeverandering met opa Bush

Onderwerp:

Uitsluiten militaire interventie

Indieners:

Thomas Hoekstra, Eric Stok, Tristan Lemstra, Natascha de
Boer, Silke Kok

Woordvoerder:

Thomas Hoekstra

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 111

Schrap:

De Jonge Democraten denken dat democratisering een
kwestie van de lange adem is, en niet enkel door militaire
interventie een realiteit kan worden.

Vervang door:

De Jonge Democraten denken dat democratisering een
kwestie van de lange adem is, en niet door militaire
interventie een realiteit kan worden.

Toelichting:

“en niet enkel” sluit niet militaire interventie voor
regimeverandering uit. Als je het heel verkeerd leest zou uit
deze zin kunnen blijken dat militaire interventie nog steeds
wel een (reële) optie is.
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AMRES17

Is koeltoer

Onderwerp:

Mensenrechten en democratie in andere culturen

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Esther Verbruggen, Bram van Wickeren, Rens Phillipsen,
Nikki Frederiksz, Dennis van Driel, Emma Dolmans

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 114-115

Schrap:

Nederland moet landen aanspreken wanneer zij, expliciet of
impliciet, de elementen van het democratisch bestel (lees: een
goed functionerende rechtsstaat, een onafhankelijke pers, een
onafhankelijk en actief maatschappelijk middenveld)
proberen te verstoren. Hoewel elk land de vrijheid heeft om
zijn eigen keuzes te maken, kan het schenden van
basisrechten niet geaccepteerd worden.

Vervang door:

wordt immers beïnvloed door de specifieke omstandigheden
en cultuur in een land.

Nederland en de EU hebben een taak om land aan te spreken
als het de democratie of bescherming van de rechten van de
mens, direct of indirect ondermijnt. Het schenden van deze
fundamentele normen kan niet geaccepteerd worden. Daarbij
erkennen de Jonge Democraten dat de uitwerking van het
democratisch bestel en de bescherming van mensenrechten
tot op zekere hoogte kan en moet verschillen per land. Dit
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Toelichting:

Het oude stuk was wat eenzijdig en beperkt. Dit amendement
verbreedt deze alinea naar mensenrechten, en geeft daarbij
ook de nuance dat niet elk land hetzelfde is en dus ook niet
exact hetzelfde stelsel zal hebben.

AMRES18

Laat ze lekker in hun eigen land blijven. Of niet, zolang het
maar een vrije keus is.

Onderwerp:

Gedwongen migratie

Indieners:

Pauline Gerth van Wijk, Lysanne van Schaik, Michiel Lemmers,
Esther Verbruggen, Bram van Wickeren, Rens Phillipsen,
Nikki Frederiksz, Dennis van Driel, Emma Dolmans

Woordvoerder:

Pauline Gerth van Wijk

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 119
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Schrap:

Het krijgen van kansen in het land van herkomst kan er
tegelijkertijd voor zorgen dat economische migratie
vermindert.

Vervang door:

Het bevorderen van mensenrechten, democratie, welvaart,
vrede en veiligheid in een regio kan er tegenlijkertijd wel voor
zorgen dat gedwongen migratie vermindert.

Toelichting:

Dit amendement stelt voor om breder te kijken naar
voorkomen van gedwongen migratie .

Voeg toe:

13.3.3 Om ook in de toekomst wereldwijd samen te kunnen
werken, vinden de Jonge Democraten het belangrijk te
investeren in contributies aan de Verenigde Naties (VN). Maar
de Jonge Democraten vinden ook dat er hervormingen nodig
zijn om de VN effectiever, transparanter en minder
bureaucratisch te maken. Ook moeten hervormingen
bijdragen aan de uitbreiding van capaciteiten en het
bevorderen van de geografische representativiteit van de VN.
Verder pleiten de Jonge Democraten voor meer
samenwerking tussen de verschillende VN-organisaties,
omdat geïntegreerde oplossingen nodig zijn om onder andere
de Sustainable Development Goals te behalen. Daarnaast
vinden de Jonge Democraten dat het betrekken van jongeren
bij internationale organisaties kan bijdragen aan
toekomstgericht en inclusief beleid. Wij roepen daarom op tot
een vaste positie van jongeren binnen de besluitvorming van
VN en andere internationale organisaties.

AMRES19

Hervorming Verenigde Naties

Onderwerp:

Verenigde Naties

Indieners:

Werkgroep Buitenlandse Zaken: Abel Hartman, Alexander
van den Berg, Axel Rooden, Jonah van Lothringen, Karen
Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina
Peeters, Ravi van Os, Tim den Hoedt, Zane de Ponte.

AMRES20

Hervorming VN-Veiligheidsraad

Onderwerp:

Verenigde Naties

Woordvoerder:

Maarten Lemstra

Indieners:

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 122

Werkgroep Buitenlandse Zaken: Abel Hartman, Alexander
van den Berg, Axel Rooden, Jonah van Lothringen, Karen
Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina
Peeters, Ravi van Os, Tim den Hoedt, Zane de Ponte.

Woordvoerder:

Maarten Lemstra
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Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 121

Voeg toe:

13.3.4 De Verenigde Naties, waaronder de Veiligheidsraad,
spelen een essentiële rol bij het handhaven van de
internationale vrede en rechtsorde. De Jonge Democraten
zijn van mening dat bij militair ingrijpen een mandaat van de
Veiligheidsraad zoveel mogelijk nagestreefd moet worden. De
werking van de Veiligheidsraad is echter verouderd en de
Jonge Democraten vinden dat Nederland zich in EU-verband
moet inzetten voor hervorming van de Veiligheidsraad. De
Jonge Democraten zijn dan ook voorstander van een
gezamenlijke EU-zetel in de Veiligheidsraad en van verdere
coördinatie van gezamenlijk EU-beleid bij de VN.

AMRES21

Hervorming Internationaal Gerechtshof

Onderwerp:

Indieners:

Woordvoerder:

Betreft:

Voeg toe:

13.3.5 De Jonge Democraten willen de universele acceptatie
en applicatie van het internationaal recht vergroten. Met
name het Internationaal Gerechtshof (ICJ) en het
Internationaal Strafhof (ICC) moeten onafhankelijk blijven,
krachtiger handelen en weerbaarder zijn tegen politieke druk.
Er moet een bredere internationale instemming komen voor
artikel 36(2) ook wel de “optional clause” genoemd, die het
Internationaal Gerechtshof legitieme rechtsmacht geeft. Om
ervoor te zorgen dat de arresten van het Internationaal
Gerechtshof worden uitgevoerd, moet het Hof een beroep
doen op de VN-Veiligheidsraad, waar momenteel arresten
geblokkeerd kunnen worden door veto’s. De Jonge
Democraten steunen daarom hervormingen waardoor
uitspraken van het ICJ niet meer worden geblokkeerd in de
VN-Veiligheidsraad.

AMRES22

Hervorming Internationaal Strafhof

Onderwerp:

Internationale Rechtsorde

Indieners:

Werkgroep Buitenlandse Zaken: Abel Hartman, Alexander
van den Berg, Axel Rooden, Jonah van Lothringen, Karen
Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina
Peeters, Ravi van Os, Tim den Hoedt, Zane de Ponte.

Woordvoerder:

Abel Hartman

Internationale Rechtsorde

Werkgroep Buitenlandse Zaken: Abel Hartman, Alexander
van den Berg, Axel Rooden, Jonah van Lothringen, Karen
Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina
Peeters, Ravi van Os, Tim den Hoedt, Zane de Ponte.

Abel Hartman

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 137
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Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 137

Voeg toe:

13.3.6 De Jonge Democraten willen de legitimiteit van het
Internationaal Strafhof (ICC) als universele instelling
versterken. Daarom vinden de Jonge Democraten dat met een
campagne landen meer gestimuleerd moeten worden toe te
treden tot het Statuut van Rome, dat het Strafhof haar
grondlegging geeft. Hierbij moet met name de focus liggen op
ondervertegenwoordigde regio’s en wereldmachten. Wat de
handhaving betreft, zou het ICC samen met de VNVeiligheidsraad betere werkmethoden moeten vaststellen om
arrestatiebevelen van de ICC uit te voeren.

AMRES23

Hervorming WTO

Onderwerp:

Internationale Handel

Indieners:

Werkgroep Buitenlandse Zaken: Abel Hartman, Alexander
van den Berg, Axel Rooden, Jonah van Lothringen, Karen
Punter, Koen Reedijk, Lars Gerrits, Maarten Lemstra, Nina
Peeters, Ravi van Os, Tim den Hoedt, Zane de Ponte.

Woordvoerder:

Axel Rooden

Betreft:

Resolutie Buitenlandse Zaken, Regel 137

Voeg toe:
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13.3.7 De World Trade Organization (WTO) is de
belangrijkste institutie voor het internationale
handelsverkeer. De Jonge Democraten vinden dat de WTO
hervormd moet worden. Zo moeten WTO-rechters met een
meerderheid van stemmen van de leden kunnen worden
benoemd om het platleggen van de geschillenbeslechting te
voorkomen. Daarnaast geven de Jonge Democraten de
voorkeur aan een systeem waarbij overtreders van de
internationale handelsregels, zowel bedrijven als overheden,
worden beboet in plaats van het toekennen van
importheffingen als sanctie. Dit staat eerlijke vrijhandel
minder in de weg. De opbrengsten van deze boetes moeten
vervolgens evenredig terechtkomen bij de leden van de WTO.
Hierdoor zou de WTO-begroting minder afhankelijk moeten
worden van de inkomsten van de boetes die zij uitschrijft.
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Politieke Moties
PM01

Stunt niet met de student 1

Onderwerp:

Financiële compensatie studenten

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen, Chevy
van Dorresteijn, Demi Koerhuis, Desiree Klomp, Eswara de Mol,
Evelijn Thijssen, Floris Ephraim, Hester van Wessel, Hidde van
der Vlist, Jan Willem het Lam, Jetske Steenstra, Tino van
Rossum, Cas Lammerink, Justus Weustink, Wim Verhagen, Zeb
Bergsma.

Overwegende dat

■

Dit de helft van een gemiddeld studentenbudget
bedraagt.

■

Niet alleen studenten die afstuderen tussen september
2020 en januari 2021 bang zijn voor studievertraging.
Studenten door de coronacrisis een lastigere start op
de arbeidsmarkt hebben omdat er minder banen zijn.
Voor veel studenten inkomsten uit bijbaantjes zijn
weggevallen.

■
■

Woordvoerder:

Constaterende dat

Léonie Janssen

■
■

■

■

■

Veel studenten vertraging oplopen door de
coronacrisis.
Studenten die hun diploma tussen september 2020 en
januari 2021 behalen aanspraak kunnen maken op een
compensatie voor studievertraging.
Deze compensatie €535 euro bedraagt voor
studenten aan het HBO of de universiteit en €300
voor studenten aan het MBO.
Studenten die hun diploma na januari 2021 behalen
geen aanspraak kunnen maken op bovengenoemde
compensatie.
Studenten door de coronacrisis gemiddeld zo’n €530,per maand verloren zijn aan inkomen.
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Spreekt uit dat

De financiële compensatie die nu geboden wordt aan een selecte
groep studenten moet komen voor alle studenten die uitlopen
door de coronacrisis, ongeacht de fase van de studie waarin de
studenten zich bevinden.

Toelichting:

Aantoonbaar gerelateerde zaken aan coronacrisis kunnen
tentamens zijn die niet meer afgenomen kunnen worden en
stages die niet meer uitgevoerd kunnen worden, maar ook
persoonlijke omstandigheden die aan corona gerelateerd
kunnen worden mits deze zijn vastgesteld door een
studieadviseur of een studentenpsycholoog.
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PM02

Stunt niet met de student 2

Onderwerp:

Financiële compensatie studenten

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen,
Chevy van Dorresteijn, Demi Koerhuis, Desiree Klomp,
Eswara de Mol, Evelijn Thijssen, Floris Ephraim, Hester van
Wessel, Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jetske
Steenstra, Tino van Rossum, Cas Lammerink, Justus Weustink,
Wim Verhagen, Zeb Bergsma.

Woordvoerder

Constaterende dat

Overwegende dat

■

■

■
■
■

■

■

Studenten door de corona crisis gemiddeld zo’n
€530,- per maand verloren zijn aan inkomen.
Dit de helft van een gemiddeld studentenbudget
bedraagt.
Veel studenten vertraging oplopen door de
coronacrisis.
Studenten die hun diploma tussen september 2020
en januari 2021 behalen aanspraak kunnen maken
op een compensatie voor studievertraging.
Deze compensatie €535 euro bedraagt voor
studenten aan het HBO of de universiteit en €300
voor studenten aan het MBO.
Studenten die hun diploma na januari 2021 behalen
geen aanspraak kunnen maken op bovengenoemde
compensatie.
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Voor veel studenten inkomsten uit bijbaantjes zijn
weggevallen.
Niet alleen studenten die afstuderen tussen
september 2020 en januari 2021 bang zijn voor
studievertraging.
Studenten door de coronacrisis een lastigere start op
de arbeidsmarkt hebben omdat er minder banen zijn.

Spreekt uit dat

De financiële compensatie die op dit moment alleen geboden
wordt voor studenten die vertraging oplopen in de
afrondende fase van hun studie beschikbaar gesteld met
worden voor alle studenten, ongeacht of zij hun studie wel of
niet nominaal af kunnen ronden.

Toelichting:

Deze motie roept op om alle studenten, ongeacht of ze wel
studievertraging hebben opgelopen door de coronacrisis, te
compenseren. In tegenstelling tot de motie 'Stunt niet met de
student 1' die oproept alleen studenten die studievertraging
oplopen door de coronacrisis te compenseren.

PM03

Coro-nee I

Onderwerp:

Sneller opheffen lockdown

Indieners:

Mathijs Kramer, Jasper Klasen, Lotte Peijs, Joep
Schoenmakers, Paul Verbraak, Lisanne van Damme, Hanna
Gonsalves, Jelrik Westra, Evrim Hotamis

Léonie Janssen

■

■
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Woordvoerder:

Constaterende dat

Mathijs Kramer

■
■

■
■

Overwegende dat

■
■
■
■
■

Spreekt uit dat

Toelichting:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen
Het is waarschijnlijk dat het nog twee jaar duurt voordat er
een vaccin of medicijn voor COVID 19 is. Het is ondoenlijk om
zo lang iedereen ongeacht het risico beperkende maatregelen
op te leggen. Alles keuzes die gemaakt worden zijn een
afweging tussen het beschermen van een groep hoofdzakelijk
zieke oude mensen met een lage levensverwachting en het
sterk beperken van de levenskwaliteit van alle andere
mensen. De balans hier in is nu weg, en er gaan nu vele
gezonde levensjaren verloren voor de niet-risicopopulatie.

De huidige lockdown maatregelen funest zijn voor
veel ondernemers;
De huidige lockdown maatregelen niet kwetsbare
groepen hard raken zonder dat dit nodig is voor de
volksgezondheid;
Dit grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven;
Een coronavaccin nog waarschijnlijk jaren op zich zal
laten wachten;

De economische schade van de huidige lockdown
ongekend is;
De JD een liberale vereniging is die tegen het
nodeloos inperken van vrijheid zijn;
Besmettingen bij de niet-risico-populatie vrijwel
altijd zonder complicatie verlopen;
Deze besmettingen wel zullen bijdragen aan de
‘kudde-immuniteit’;
Gecontroleerde besmettingen van nietrisicopopulatie goed is voor de last op de zorg.

Er onderzoek moet komen om de lockdown maatregelen
verder te verlichten voor de niet risico-populatie.

PM04

Coro-nee II

Onderwerp:

Versoepelen corona

Indieners:

Mathijs Kramer, Jasper Klasen, Lotte Peijs, Joep
Schoenmakers, Paul Verbraak, Hanna Gonsalves, Jelrik
Westra, Lars Gerrits

Woordvoerder:

Mathijs Kramer

Constaterende dat

■
■

■
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De huidige lockdown maatregelen funest zijn voor
veel ondernemers.
De huidige lockdown maatregelen niet kwetsbare
groepen hard raken zonder dat dit nodig is voor de
volksgezondheid;
Dit grote gevolgen heeft voor de kwaliteit van leven;
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Overwegende dat

■

Een coronavaccin nog waarschijnlijk jaren op zich zal
laten wachten.

■

De economische schade van de huidige lockdown
ongekend is;
De JD een liberale vereniging is die tegen het
nodeloos inperken van vrijheid zijn;
Besmettingen bij de niet-risico-populatie vrijwel
altijd zonder complicatie verlopen;
Deze besmettingen wel zullen bijdragen aan de
‘kudde-immuniteit’;
Gecontroleerde besmettingen van nietrisicopopulatie goed is voor de last op de zorg.

■
■
■
■

Spreekt uit dat

De lockdown maatregelen verder moeten worden opgeheven
voor de niet risico-populatie.

Toelichting:

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Risicogroepen

mensen. De balans hier in is nu weg, en er gaan nu vele
gezonde levensjaren verloren voor de niet-risicopopulatie.

Het is waarschijnlijk dat het nog twee jaar duurt voordat er
een vaccin of medicijn voor COVID 19 is. Het is ondoenlijk om
zo lang iedereen ongeacht het risico beperkende maatregelen
op te leggen. Alles keuzes die gemaakt worden zijn een
afweging tussen het beschermen van een groep hoofdzakelijk
zieke oude mensen met een lage levensverwachting en het
sterk beperken van de levenskwaliteit van alle andere
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PM05

Microsoft Teams doet het niet op mijn schriftje

Onderwerp:

Digitale leermiddelen leerlingen

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen,
Chevy van Dorresteijn, Demi Koerhuis, Desiree Klomp,
Eswara de Mol, Evelijn Thijssen, Floris Ephraim, Hester van
Wessel, Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jetske
Steenstra, Tino van Rossum, Cas Lammerink, Justus Weustink,
Wim Verhagen, Zeb Bergsma.

Woordvoerder:

Jan Willem het Lam
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Constaterende dat

■
■

■

■

Overwegende dat

■
■

■

■

Spreekt uit dat

Onderwijs de afgelopen tijd grotendeels via de
digitale weg heeft plaatsgevonden;
Veel leerlingen op basis en middelbare scholen geen
beschikking hadden over de benodigde digitale
middelen;
Gemeenten, bedrijven en scholen die digitale
middelen tijdens deze coronacrisis beschikbaar
hebben gesteld (bv. Internetverbinding, device);
Een grote groep leerlingen daardoor toch mee kon
doen met de lessen en niet grotere achterstanden op
liepen.

PM06

Beschermingsmiddelen? De kracht van samenwerking.

Onderwerp:

EU samenwerking voor persoonlijke beschermingsmiddelen
infectiepreventie

Indieners:

Roos van Oosterhout, Annette van der Graaf, Jaap Steensma,
Jasper Klasen, Max Verdegaal, Jesse Koper

Woordvoerder:

Roos van Oosterhout

Totdat er een vaccin is voor het coronavirus, digitaal
onderwijs mogelijk moet blijven;
Digitale middelen, zoals een internetverbinding en
een device sowieso cruciaal zijn voor het volgen van
goed onderwijs. (bv. verslagen maken);
Het goed leren omgaan met digitale middelen ook
cruciaal is als voorbereiding op een vervolgopleiding
en/of arbeidsmarkt;
We in Nederland te maken hebben met een grote
kansenongelijkheid in het onderwijs, mede
veroorzaakt door het verschil in toegang tot de
benodigde middelen om onderwijs te volgen.

Constaterende dat

■

■

■

De overheid ervoor moet zorgen dat leerlingen blijvend
beschikken over het aan hen ter beschikking gestelde device
en de bijbehorende internetaansluiting.
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Europese lidstaten een tekort hebben aan
persoonlijke beschermingsmiddelen (medische
mondkapjes, handschoenen, schorten,
gezichtsschermen) voor infectiepreventie ten tijde
van de COVID-19 pandemie.
De meeste Europese lidstaten momenteel weinig
capaciteit hebben om deze persoonlijke
beschermingsmiddelen zelf te produceren en dus
afhankelijk zijn van import.
De vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen
tijdens de COVID-19 pandemie groter is dan het
aanbod waardoor prijzen van deze middelen stijgen.
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Overwegende dat

■

■

■

■

■

■

Spreekt uit dat

Het van belang is om snel op te treden bij
grensoverschrijdende bedreigingen voor de
gezondheid van EU-burgers, zoals pandemieën.
De Europese Unie samenwerking stimuleert tussen
lidstaten voor de bescherming en verbetering van de
menselijke gezondheid.
De COVID-19 pandemie duidelijk heeft gemaakt dat
lidstaten concurreren voor persoonlijke
beschermingsmiddelen en dat het essentieel is om dit
bij toekomstige pandemieën te voorkomen.
Het noodzakelijk is dat lidstaten gezamenlijk over
voldoende voorraad persoonlijke
beschermingsmiddelen beschikken.
Fabrieken op EU-grondgebied moeten worden
opgezet voor de productie van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Er een verdeelsleutel moet komen voor eerlijke
verdeling van EU geproduceerde persoonlijke
beschermingsmiddelen op basis van inwoneraantal.

Toelichting:

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-eusupplies-exclus/exclusive-eu-states-need-10-times-morecoronavirus-equipment-internal-document-idUSKBN21C1JC
https://www.who.int/news-room/detail/03-03-2020shortage-of-personal-protective-equipment-endangeringhealth-workers-worldwide
Zie voor bevoegdheid ondersteuning door Europese Unie
artikel 6 aanhef sub a Verdrag betreffende de werking van de
Europese Unie

De JD wil dat lidstaten van de Europese Unie door middel van
samenwerking zich beter voorbereiden op toekomstige
pandemieën door gezamenlijk een voorraad
zelfgeproduceerde persoonlijke beschermingsmiddelen aan te
leggen en een verdeelsleutel hiervoor overeen te komen.
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PM07

Wie betaalt, bepaalt

Onderwerp:

Stemrecht niet-Nederlanders

Indieners:

Evrim Hotamis, Ricardo Hengstman, Hidde van der Vlist, Tino
van Rossum, Mathijs Kramer, Nikki Fredriksz

Woordvoerder:

Evrim Hotamis

Constaterende dat

Er niet-Nederlanders zijn die belasting betalen of hebben
betaald in Nederland, hier woonachtig zijn, maar niets te
zeggen hebben over het Nederlandse beleid, behalve dat van
de woongemeente.
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Overwegende dat

■

■

De situatie is ontstaan dat niet-Nederlanders wel
meebetalen aan het beleid, maar het niet mogen
bepalen;
In Nederland over het algemeen geldt dat wie
betaalt, bepaalt.

Constaterende dat

■

■
Spreekt uit dat

Belastingplichtige niet-Nederlanders hetzelfde actief
stemrecht moeten krijgen als Nederlanders;
Overwegende dat

Toelichting:

Er zijn veel expats die niet de Nederlandse nationaliteit
hebben, maar hier wel jaren belasting betalen of hebben
betaald en hier woonachtig zijn. Hun bijdrage aan de kas
financiert het Nederlandse beleid. Toch hebben zij geen
invloed op beslissingen. Daarom zou een ieder die hier woont
en hier aan de maatschappij heeft bijgedragen actief
stemrecht moeten hebben.

PM08

Halfgebakken inSPEKtie - Cameratoezicht

Onderwerp:

Misstanden varkensslachterij

Indieners:

Thomas Vissers, Barbara Christ, Thijmen van Hoorn, Jurgen
Verhagen, Alexander van den Berg, Joris Schröder, Léonie
Janssen

Woordvoerder:

Thomas Vissers

■
■

■
■
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Varkens volgens de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) in slachterijen vaak bij
bewustzijn worden geslacht, worden geslagen met
scherpe wapens en er meermalig is geconstateerd
dat ze verdrinken in gloedheet water.
We in Nederland 15 miljoen varkens per jaar
slachten.

Mistanden ongetwijfeld veel vaker gebeuren dan de
inspectie ziet.
Cameratoezicht volgens vele organisaties helpt met
het constateren van dergelijke misstanden en
slachthuizen op hun hoede stelt.
Een boete bij dit soort misstanden slechts tussen de
1500 en 5000 euro ligt.
Bovenstaande misstanden moreel onacceptabel zijn.

Spreekt uit dat

Er verplicht cameratoezicht moet worden ingesteld in
varkensslachterijen en dat deze ten alle tijden toegankelijk
moet zijn voor de NVWA.

Toelichting:

Deze motie gaat over de maatregel om cameratoezicht in te
stellen in varkensslachterijen, toegankelijk voor de NVWA.
Een veelgehoorde maatregel in de discussie over de
misstanden. Al kan dit worden gezien als een lichte invasie van
privacy, is het relatief makkelijk uitvoerbaar, zou het het
vaststellen van misstanden veel makkelijker maken en een
deterrent vormen voor varkensslachterijen om beter op te
letten. Die afweging is aan jou, maar onthoud dat we het over
levend verbrandende varkens hebben.
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Overwegende dat
PM09

■

Er zijn 104 dagen zomervakantie voor de school weer gaat
beginnen
■

Onderwerp:

Achterstanden leerlingen onderwijs

Indieners:

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen,
Chevy van Dorresteijn, Demi Koerhuis, Desiree Klomp,
Eswara de Mol, Evelijn Thijssen, Floris Ephraim, Hester van
Wessel, Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jetske
Steenstra, Tino van Rossum, Cas Lammerink, Justus Weustink,
Wim Verhagen, Zeb Bergsma.

Woordvoerder:

Constaterende dat

■

■

Evelijn Thijssen

■

■

■
■

■

Veel mensen in Nederland zich zorgen maken over
eventuele leerachterstanden die leerlingen op
hebben gelopen tijdens de coronacrisis.
Ministers Slob en Van Engelshoven in een brief aan
de Tweede Kamer hebben geadviseerd leerlingen
met achterstanden gebruik te laten maken van
zomerscholen.
De meeste zomerscholen vaak duur zijn.
Onderwijsadviesbureaus, huiswerk- en
bijlesinstituten ten tijde van COVID-19 weinig werk
hebben.

■
■

Spreekt uit dat
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Er angst bestaat dat de kansenongelijkheid ten tijde
van de coronacrisis toeneemt doordat niet alle
leerlingen toegang hebben tot dezelfde
ondersteuning en materialen vanuit huis.
Extra begeleiding binnen het schaduwonderwijs in
de huidige vorm de kansenongelijkheid vergroten
omdat juist de kinderen uit de lagere sociaal
economische milieus, die juist in deze situatie ook
meer risico lopen een achterstand op te bouwen,
minder toegang hebben tot extra begeleiding.
Onderwijsadviesbureaus in staat zijn achterstanden
in kaart te brengen, een plan op te zetten, uitvoering
aan te sturen, en eventueel ook materialen aan
kunnen leveren om achterstanden weg te werken.
Medewerkers van huiswerk- en bijlesinstituten
getraind zijn om deze plannen uit te voeren en om
leerlingen te helpen bij het verkleinen van de
achterstanden.
Het betrekken van onderwijsadviserende en
huiswerk- en bijlesinstituten binnen schoolbesturen
ervoor zorgt dat alle kinderen toegang hebben tot
bijles en huiswerkbegeleiding in de vorm van
zomerscholen.
Zomerscholen die gefinancierd worden door de
overheid toegankelijk zijn voor iedereen.
Deze gefinancierde onderwijsvorm het
schaduwonderwijs zouden kunnen verminderen.

De overheid zomerscholen - bestaande uit
onderwijsadviesbureaus en huiswerk- en bijlesinstituten, die
zich verbinden aan een stichting of scholengemeenschap -

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

moet financieren om toegankelijkheid voor alle leerlingen te
garanderen.

PM10

Dit is niet (kostendelers)normaal!

Onderwerp:

Dakloosheid onder jongeren door kostendelersnorm

Indieners:

Barbara Christ, Jurgen Verhagen, Isa Luiten, Thijmen van
Hoorn, Robbin Huisintveld, Ferry Wolterinck, Alexander van
den Berg, Sophie den Ouden, Laura Faassen, Silke van Helden,
Thomas Vissers, Manon Harte, Nico Chin

Woordvoerder:

Barbara Christ

Constaterende dat

■

■

■

■

Overwegende dat

■
■

Dit een zorgelijke trend is.
Dit ervoor zorgt dat kansarme jongeren nog minder
middelen hebben om zichzelf te kunnen ontplooien.

Spreekt uit dat

Er een uitzondering in de kostendelersnorm moet komen voor
thuiswonende kinderen van ouders met een uitkering.

Toelichting:

Als we serieus geloven in kansengelijkheid vormt de
kostendelersnorm momenteel een grote barrière voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van al kansarmere jongeren.
Daarnaast is dakloosheid onder jongeren een groeiende trend
en wijzen diverse experts op de rol van de kostendelersnorm
hierin. Het is dus belangrijk dat de wet komt aangepast met
een uitzonderingsregel voor deze groep, die buiten de spirit
van de wet valt.
https://nos.nl/artikel/2298665-steeds-meer-jongerendakloos-te-vroeg-aan-ons-lot-overgelaten.html

De kostendelersnorm een landelijke wet is die bij
bijstandsuitkeringen ervoor zorgt dat als er meer
volwassenen in je huis wonen, je gekort wordt op je
uitkering.
Veel ouders met een uitkering hun inwonende
kinderen vanaf 21 jaar op straat zetten, omdat de
ouders anders in hun uitkering gekort worden.
Het aantal daklozen de afgelopen 10 jaar verdubbeld
is, ook onder jongeren is dat toegenomen, de
afgelopen drie jaar verdrievoudigde het aantal
thuislozen tussen de 18 en 30 jaar, tot ruim 12.000.
Veel experts geloven dat de kostendelersnorm
ingevoerd in 2015 een belangrijke factor is voor het
groeiende cijfer van dakloze jongeren.

https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/05/deze-zes-maatregenhelpen-om-dakloosheid-tegen-te-gaan-a3982813

69

PM11

Nu gaat het pas echt (minimum)lonen!

Onderwerp:

Koppeling minimumloon en sociale uitkeringen

Indieners:

Thomas Vissers, Jurgen Verhagen, Manon Harte, Isa Luijten,
Thijmen van Hoorn, Barbara Christ
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Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

De hoogte van het minimumloon is gekoppeld aan de hoogte
van sociale uitkeringen (zoals de bijstand en AOW) via de Wet
Minimumloon en Minimumvakantiebijslag (WML).

Overwegende dat

■
■

■

■

■

Spreekt uit dat

Toelichting:

Afgelopen congres hebben we ingestemd met een
minimumloonsverhoging en een terecht kritiekpunt hierbij is
dat (op dit moment) sociale uitkeringen wettelijk meestijgen.
Dit maakt de minimumloonsverhoging duurder en kost
werkgelegenheid.
Armoedeval: wanneer je gaat werken voor minimumloon valt
je uitkering weg en ga je er amper op vooruit. Dit haalt de
prikkel om te werken weg en daarom noemt men dit de
‘armoedeval’. Een eenzijdige verhoging van het minimumloon
laat het effect daarvan afnemen omdat werken meer gaat
lonen ten opzichte van een uitkering.

Een dergelijke koppeling niet noodzakelijk is.
Een nieuwe studie van het Centraal Planbureau laat
zien dat werkgelegenheidsverlies ten gevolge van
het verhogen van het minimumloon veel kleiner is
dan verwacht, in het bijzonder wanneer sociale
uitkeringen niet automatisch meestijgen[1].
De kosten van een minimumloonsverhoging op
zichzelf zwaar worden overschat doordat we een
stijging van sociale uitkeringen daar nu in
meenemen.
Het effect van de armoedeval kleiner wordt bij een
relatieve stijging van het minimumloon ten opzichte
van sociale uitkeringen.
Het op meerdere vlakken nuttig kan zijn om de
bijstand, de AOW en het minimumloon onafhankelijk
van elkaar bij te stellen.

[1]: https://www.cpb.nl/kansrijk-arbeidsmarktbeleid-updateminimumloonbeleid

De koppeling tussen de hoogte van het minimumloon en
sociale uitkeringen zoals geregeld in de WML moet komen te
vervallen.
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PM12

We Hormuzt do it

Onderwerp:

Missie in de straat van Hormuz

Indieners:

Thomas Vissers, Joris Schröder, Isa Luijten, Barbara Christ,
Léonie Janssen, Alexander van den Berg, Sophie den Ouden,
Jurgen Verhagen

Woordvoerder:

Thomas Vissers
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Constaterende dat

■
■

■

Overwegende dat

■
■
■
■

Spreekt uit dat

Toelichting:

De spanningen in de straat van Hormuz zijn
opgelopen.
Er in de zomer vorig jaar een aantal incidenten waren
waarbij olietankers (zowel vanuit Britse als
vermoedelijk Iraanse zijde) werden belaagd.
Nederland op dit moment met 200 militairen een
bijdrage levert in de missie bij de straat van Hormuz.

Indieners:

Thomas Vissers, Joris Schröder, Isa Luijten, Barbara Christ,
Léonie Janssen, Alexander van den Berg, Sophie den Ouden

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

Iran vermoedelijk een aantal olieschepen heeft
aangevallen afgelopen zomer.
Stabiliteit van de straat van Hormuz belangrijk is
voor de wereldeconomie, inclusief de Nederlandse.
Nederlandse militaire aanwezigheid
afschrikwekkend is voor verdere incidenten.
EU landen nu een gezamenlijke militaire missie
uitvoert.

■
■

■

Overwegende dat

Nederland en de EU deel moeten blijven nemen aan de missie
in de straat van Hormuz om de veiligheid van de vaarroute te
garanderen.

■

■

Deze motie spreekt zich uit vóór de betrokkenheid in de
straat van Hormuz.
■

PM13

We Hormuzn't do it

Onderwerp:

Missie in de straat van Hormuz

■
■
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De spanningen in de straat van Hormuz oplopen.
Nederland op dit moment met 200 militairen een
bijdrage levert in de EU-missie bij de straat van
Hormuz.
Er in de zomer vorig jaar een aantal incidenten waren
waarbij olietankers (zowel vanuit Britse als
vermoedelijk Iraanse zijde) werden belaagd.

De Verenigde Staten door onder meer het opzeggen
van de Irandeal, het instellen van heftige sancties
tegen het land en het vermoorden van de Iraanse
generaal Soleimani op een vredesmissie
redelijkerwijs gezien kunnen worden als de
aanstichters van de instabiliteit in de regio.
Juist de Verenigde Staten een belangrijke stem was
die Nederland vroeg deel te nemen aan deze missie
en de EU-VS samenwerking als onderdeel van het al
militair aanwezige VS-beleid kan worden opgevat.
De missie de EU-inzet om de Irandeal overeind te
houden en daarmee diplomatiek de spanningen te
koelen (waar Iran open voor staat) kan bemoeilijken.
De EU een eigen buitenlandvisie moet durven
hebben.
Een militaire missie in een ander werelddeel bij
andere landen niet niets is.
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Spreekt uit dat

Nederland en de EU zich terug moeten trekken uit de missie in
de straat van Hormuz.

Overwegende dat

■
■

Toelichting:

Deze motie spreekt zich uit tegen de betrokkenheid in de
straat van Hormuz.

■
■

PM14

Sameh cultuur snuiveh en lekkah beweguuh dat gun je toch
iedereen!

Onderwerp:

Sport en Cultuurfonds

Indieners:

Koen Reedijk, Tijn Hendrikx, Hester van Wessel, Jonah van
Lotringen, Jelle Stap, Floor Maassen, Roos van Oosterhout,
Jasper Klasen, Pieter van der Werff, Koen van der Weijden,
Roos Slagter, Aurelie Girbes, Annette van der Graaf, Jesse
Koper

Woordvoerder:

Max Verdegaal

Constaterende dat

■
■

■

Sport en Cultuur een manier zijn om sociaal
isolement tegen te gaan.
Het Jeugdfonds Sport en Cultuur financiële hulp
biedt aan kinderen waarvan de ouders geen geld
hebben voor sport en cultuur.
Er ook veel volwassenen zijn die niet genoeg geld
hebben om aan Sport en Cultuur te besteden.
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Het belangrijk is dat sociaal isolement wordt
voorkomen.
De Jonge Democraten staan voor gelijke kansen
voor iedereen.
De Jonge Democraten het belangrijk vinden dat
kunst en cultuur toegankelijk is voor iedereen.
De Jonge Democraten vinden dat preventie van
ziekte en het stimuleren van een gezonde leefstijl
een grotere rol moet krijgen in de gezondheidszorg.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten vinden dat er ook een Sport en Cultuur
fonds moet komen voor volwassenen met een inkomen tot
maximaal 130% van het sociaal minimum.

Toelichting:

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is voor kinderen uit gezinnen
met weinig geld. Het is voor volwassenen ook belangrijk om
zich te ontwikkelen en sociale contacten op te doen. Daarom
is het belangrijk dat naast kinderen waarvan hun ouders het
niet kunnen betalen om lid te worden van een sport of
cultuurvereniging, ook alle volwassenen met een laag
inkomen aanspraak kunnen doen op een Sport en Cultuur
fonds. Er is gekozen voor een inkomen van 130% van het
sociaal minimum, omdat dat de norm is die momenteel
gebruikt wordt voor ouders die hun kinderen aanspraak willen
laten doen op het fonds.

PM15

Als je de goede richting in rijdt moet je niet op de REMkes
trappen

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

Onderwerp:

Gekozen formateur

Indieners:

Thomas Vissers, Jonah Lotringen, Michael Tessers, Alexander
van den Berg, Christiaan de Vries, Barbara Christ, Sam
Driessen

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

■

■

Overwegende dat

■
■

■

■
■

■

tegenover minderheidskabinetten en minder
dichtgetimmerde regeerakkoorden.

Spreekt uit dat

De Jonge Democraten voorstander zijn van de gekozen
minister-president, maar de gekozen formateur zoals
omschreven in het rapport van de Staatscommissie
Parlementair Stelsel zien als wenselijker dan de status quo.

Toelichting:

Soms doet zich in de politiek een situatie voort waar je moet
kiezen tussen twee opties die niet precies jouw standpunt zijn,
maar waarbij je de een wel duidelijk beter vindt dan de andere.
Het is dan goed daar wel een mening over te hebben zodat je
dan ook weet wat je dan liever zou willen kiezen. Vanuit
dezelfde gedachte hebben we vorig jaar een motie over het
terugzendrecht van de Eerste Kamer aangenomen.

De Staatscommissie Parlementair Stelsel in 2018 een
voorstel deed tot het invoeren van een gekozen
formateur.
De Jonge Democraten voorstander zijn van een
gekozen minister-president.

Meer info over de gekozen formateur volgens de
Staatscommissie:
https://www.staatscommissieparlementairstelsel.nl/

De gekozen formateur al een deel van de voordelen
van de gekozen minister-president heeft.
De gekozen formateur vanuit dat gedachtegoed
makkelijk kan worden gezien als een verbetering op
de status quo.
De gekozen formateur als radicaal voorstel wellicht
eerder op tafel komt als reële optie dan de gekozen
minister-president waar we nu al meer dan een halve
eeuw voor knokken.
De gekozen formateur de kiezer directe invloed geeft
op de kabinetsformatie.
De gekozen formateur leidt tot meer openheid (en
daarmee mogelijkheid tot controle) op de vaak
ondoorzichtige kabinetsformaties.
De gekozen formateur volgens de Staatscommissie
goed samenhangt met een meer open houding
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PM16

Schattinkje hier, schattinkje daar, oh nu is de
onderwijsbegroting weer niet goed klaar.

Onderwerp:

Ramingen studentenaantallen
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Indieners:

Woordvoerder:

Constaterende dat

[Werkgroep Onderwijs en Wetenschap] Léonie Janssen,
Chevy van Dorresteijn, Demi Koerhuis, Desiree Klomp,
Eswara de Mol, Evelijn Thijssen, Floris Ephraim, Hester van
Wessel, Hidde van der Vlist, Jan Willem het Lam, Jetske
Steenstra, Tino van Rossum, Cas Lammerink, Justus Weustink,
Wim Verhagen, Zeb Bergsma.

Spreekt uit dat

Het ministerie van OCW opnieuw moet onderzoeken hoe er
verbeteringen kunnen worden doorgevoerd bij de ramingen
van studentenaantallen om zo terugbetalingen ten opzichte
van de begroting te voorkomen.

PM17

Halfgebakken inSPEKtie - Fix de NVWA

Onderwerp:

Misstanden varkensslachterij

Indieners:

Thomas Vissers, Barbara Christ, Thijmen van Hoorn, Jurgen
Verhagen, Alexander van den Berg, Joris Schröder, Léonie
Janssen

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Léonie Janssen

■

■

■

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap voor het zesde jaar op rij de
studentenaantallen verkeerd inschat.
Als er meer leerlingen en studenten zijn dan
verwacht dit een financiële tegenvaller oplevert. Dit
jaar bedraagt de tegenvaller 510 miljoen euro voor
de begroting van OCW.
Er hierdoor voor het zesde jaar op rij een gat in de
begroting is.

Constaterende dat
Overwegende dat

■
■
■

Minister Van Engelshoven beweert dat deze
inschattingen niet beter gemaakt kunnen worden.
Er vóór 2013 nauwelijks fouten werden gemaakt bij
het inschatten van de studentenaantallen.
Jaarlijks nieuws over bezuinigingen ten gevolge van
verkeerde inschattingen vanuit OCW cynisme in en
over het onderwijs en betrokken partijen voedt.

■

■
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Varkens volgens de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) in slachterijen vaak bij
bewustzijn worden geslacht, worden geslagen met
scherpe wapens en er meermalig is geconstateerd
dat ze verdrinken in gloedheet water.
We in Nederland 15 miljoen varkens per jaar
slachten.
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Overwegende dat

■
■
■
■

■
■

Spreekt uit dat

■

■
■

Toelichting:

Mistanden ongetwijfeld veel vaker gebeuren dan de
inspectie ziet.
Er te weinig inspectie bij slachthuizen is doordat
vacatures niet worden gevuld.
Je per se een dierengeneeskundige moet zijn om bij
de inspectie te werken.
Het toezicht veel gebreken kent, bijvoorbeeld lekken
vanuit de NVWA dat er een inspecteur langskomt of
inspecteurs worden geïntimideerd.
Het oplossen van deze misstanden een integraal
pakket aan maatregelen vraagt.
Bovenstaande misstanden moreel onacceptabel zijn.

PM18

Halfgebakken inSPEKtie - Hogere boetes

Onderwerp:

Misstanden varkensslachterij

Indieners:

Thomas Vissers, Barbara Christ, Thijmen van Hoorn, Jurgen
Verhagen, Alexander van den Berg, Joris Schröder, Léonie
Janssen

Woordvoerder:

Thomas Vissers

Constaterende dat

Er moet worden gekeken of inspectievacatures
kunnen worden opengezet voor meer kandidaten
dan alleen dierengeneeskundigen.
Er moet worden gekeken of er meer toezicht nodig
blijkt.
De overheid corruptie binnen de NVWA serieus
moet aanpakken.

■

■

Overwegende dat

Wanneer varkens bijv. regelmatig bewust in gloedheet water
komen, is dat niet zomaar ‘een misstandje’. Dit probleem moet
worden verholpen. Een belangrijk onderdeel daartoe is het
fixen van de NVWA. Daar is een integraal, concreet en
samenhangend pakket aan maatregelen nodig. Dit zijn
aanbevelingen die alleen samen dit probleem echt op kunnen
lossen.

■
■
■

Spreekt uit dat
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Varkens volgens de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) in slachterijen vaak bij
bewustzijn worden geslacht, worden geslagen met
scherpe wapens en er meermalig is geconstateerd
dat ze verdrinken in gloedheet water.
We in Nederland 15 miljoen varkens per jaar
slachten.

Mistanden ongetwijfeld veel vaker gebeuren dan de
inspectie ziet.
Een boete bij dit soort misstanden slechts tussen de
1500 en 5000 euro ligt.
Bovenstaande misstanden moreel onacceptabel zijn.

Er aanzienlijk hogere boetes moeten komen voor dergelijke
ernstige dierenwelzijnsovertredingen, zo doende dat de
prikkel hier heel erg op te letten proportioneel is met de
financiën van het bedrijf.
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Toelichting:

Een boete moet dermate hoog zijn dat er een prikkel bestaat
een bepaald gedrag niet te herhalen of überhaupt niet te
ondernemen. Volgens vele dierenorganisaties zoals 'Varkens
in Nood' is voor dergelijk grote bedrijven het huidige bedrag
een prikje dat hier niet aan tegemoet komt.

Overwegende dat

■
■
■
■

PM19

Europees industriebeleid

Onderwerp:

Europese integratie

Indieners:

Koen de Dreu, Stan van den Berg, Nikki Fredriksz, Gijs
Toussaint en Robin Sangers

Woordvoerder:

Koen de Dreu

Constaterende dat

■

■

■

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten voorstander zijn van een Europees
industriebeleid met als doel de afhankelijkheid van nietbevriende staten te verminderen.

Toelichting:

De Europese Unie is in grote mate afhankelijk van onvrije
staten die niet de strategische belangen van de Europese Unie
delen. Voorbeelden hiervan zijn China en Rusland, die wellicht
deze afhankelijkheid zullen omzetten in invloed om
bijvoorbeeld Huawei meer toegang tot Europese markten te
geven. Het opzetten van nieuwe productiecentra binnen de
EU zorgt voor meer onafhankelijkheid en economische groei,
aangezien er meer Europese productie voor meer Europese
banen zorgt. Een Europees industriebeleid een Europees
gecoördineerd investeringsbeleid om private fabrieken door
heel Europa op te zetten. Dit moet dan vooral gaan over zaken
als energievoorziening en wapenindustrie.

de Europese unie afhankelijk is van onvrije staten als
Rusland en China in de Corona-crisis en soortgelijke
toekomstige crises;
er in de Europese unie geen industriebeleid om in
geval van crisis zelfredzaam te zijn;

PM20
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afhankelijkheid van staten die niet onze waarden en
belangen delen ongewenste invloed kan betekenen;
China en Rusland strategische belangen hebben die
tegen onze strategische belangen ingaan;
dit voor economische groei binnen de Europese Unie
kan zorgen;
hier al een Europees precedent voor is in de vorm
van S3 (Smart Specialisation Strategy);
er een grote kans is dat er nog een pandemie komt in
de komende 50 tot 100 jaar;

In strijd tegen ambtenaren jargon
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Onderwerp:

Indieners:

Woordvoerder:

Constaterende dat

Taalniveau overheidscommunicatie
PM21

Ontsporing van allergenen

Hanna Gonsalves, Floor Maassen, Jelrik Westra, Jonah van
Lotringen, Paul Verbraak, Lotte Peijs, Max Verdegaal

Onderwerp:

kruisbesmetting allergenen

Hanna Gonsalves

Indieners:

Jasper Klasen, Anette van der Graaf, Jesse Koper, Janne Dam,
Jeroen Bos, Stan Beernink, Yoël Mahabier

Woordvoerder:

Yoël Mahabier

■
■
■
■

Overwegende dat

■
■

■

Spreekt uit dat

Voorlichtingsteksten van de overheid, de provincies
en de gemeenten vaak niet op B1 niveau zijn.
1 op de 6 Nederlanders boven de 16 jaar moeite
heeft met lezen en schrijven.
Plaatjes en voorgelezen teksten kunnen helpen bij
het begrijpen van een tekst.
Brieven met behulp van een QR-code kunnen
worden voorgelezen.

Constaterende dat

■
■

■

Iedereen moet kunnen meedoen in Nederland, ook
als je meer moeite hebt met lezen.
Het goed begrijpen van teksten kan voorkomen dat
je problemen krijgt met uitkeringen, toeslagen en
belastingen.
Laaggeletterden door te ingewikkelde teksten niet
zelfstandig kunnen leven.

■

De rijksoverheid, provincies en gemeenten hun
voorlichtingsteksten op B1 niveau moeten schrijven, plaatjes
moeten gebruiken en QR-codes moeten toevoegen aan
brieven om hun teksten voor alle Nederlanders begrijpelijk te
maken.
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Het etiketteren van risico’s op kruisbesmetting met
allergenen niet wettelijk verplicht is;
Veel bedrijven onder de ingrediëntenlijst bij hun
producten wél een lijst geven met allergenen waar
eventueel kruisbesmetting mee kan hebben
plaatsgevonden;
Bedrijven hierin ook vaak een risico op
kruisbesmetting met allergenen opnemen, terwijl dit
risico erg klein tot niet bestaand is, om zichzelf in te
dekken;
Personen met voedselallergieën een beperkte keus
hebben bij het kiezen van voedingsmiddelen;
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Overwegende dat

■

■

■

■

Spreekt uit dat

Er bij kruisbesmetting een reëel risico kan bestaan op
het veroorzaken van een allergische reactie bij
personen met een voedselallergie;
Het onnodig aangeven dat producten sporen van
bepaalde allergenen bevatten de keuze voor
voedingsmiddelen nog meer onnodig beperkt voor
personen met een voedselallergie;
Het begrijpelijk is dat bedrijven geen
verantwoordelijkheid willen dragen wanneer
personen alsnog een allergische reactie krijgen,
ondanks dat er een erg klein risico is dat dit gebeurt;
Personen met voedselallergieën nu vaak de keuze
wordt gepresenteerd om het risico op
kruisbesmetting, dat wel of niet serieus kan zijn, te
negeren of zich nóg meer te laten beperken in hun
keuze voor voedingsmiddelen;

Toelichting:

Deze richtlijn zou gebaseerd moeten worden op
wetenschappelijk onderzoek en tot stand komen door
medische specialisten en patiënten, in samenspraak met
bedrijven, waarin bepaalde normen worden afgesproken.
Wanneer de hoeveelheid allergenen boven deze norm is, dan
komt er een waarschuwing op het etiket. Deze normen dienen
door autoriteiten van alle EU-landen gehanteerd te worden of
in Europese wetgeving te worden vastgelegd.
https://www.volkskrant.nl/wetenschap/er-zou-veelduidelijkere-wetgeving-moeten-komen-rondom-allergenenin-voedsel~b7234b17/
https://www.vmt.nl/algemeen/artikel/2018/09/simplyok-zetstandaard-voor-allergenenbeheer-10135172
https://www.vmt.nl/voedselveiligheidkwaliteit/nieuws/2018/02/management-rond-allergenenmoet-beter-video-10134271

De Jonge Democraten willen dat er een richtlijn wordt bedacht
met normen voor bedrijven voor het opnemen van
waarschuwingen voor kruisbesmetting op de etiketten van
voedingsmiddelen.

https://www.allergenenconsultancy.nl/drempelwaarden
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PM22

Over Europese solidariteit gesproken

Onderwerp:

Europese aanpak belastingontduiking en ontwijking

Indieners:

Jonah van Lotringen, Thomas Vissers, Hanna Gonsalves,
Jasper Klasen, Paul Verbraak, Lotte Peijs, Casper Jongeling,
Lisanne van Damme
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Woordvoerder:

Constaterende dat

Jonah van Lotringen

■

■

Overwegende dat

■

■

■

■
■

Spreekt uit dat

Toelichting:

Wereldwijd volgens schattingen zo’n 700 miljard
euro aan belastinggeld wordt misgelopen door
belastingontwijking.[1]
De EU gezamenlijk naar schatting zo’n 823 miljard
euro per jaar misloopt aan belastinginkomsten door
belastingontduiking.[2]

Belastingontduiking- en ontwijking zijn immoreel en kosten
overheden ontzettend veel geld om publieke voorzieningen
mee te financieren, die vervolgens door werkende mensen
mogen worden opgehoest. Samen zijn Europese landen veel
beter in staat hier een vuist tegen te vormen, omdat zij zich
dan niet tegen elkaar uit laten spelen, makkelijker kunnen
opsporen en effectiever consequenties hieraan kunnen
verbinden. Dit geldt voor allerlei belastingen, van
vermogensrendementheffingen tot wealth taxes.
[1]: https://www.nu.nl/economie/5699966/nederland-looptjaarlijks-22-miljard-euro-mis-door-belastingontduiking.html

Het vooral rijken en grote bedrijven zijn met het
vermogen advocaten- en lobbylegers aan te stellen
om grootschalige belastingontduiking te faciliteren.
Het net als de VS mogelijk is wereldwijd inkomen te
belasten en buitenlands kapitaal verplicht te laten
rapporteren.
Het als EU samen om meerdere redenen veel
makkelijker is slagvaardig op te treden tegen
belastingontduiking.
Geld dat verdiend wordt in de EU dankzij Europese
voorzieningen, ook belastingplicht in de EU vereist.
De EU consequenties kan stellen aan mensen en
bedrijven die deze plichten welwillend ontwijken,
zoals beperking van toegang tot Europese markten.

[2]: https://www.taxjustice.net/topics/more/estimates-of-taxavoidance-and-evasion/

De EU op basis van verplichte rapportage van kapitaal in het
buitenland, belasting op geld in het buitenland moet kunnen
heffen wanneer het hier is verdiend en wordt weggezet om
belasting te ontduiken en te ontwijken.
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PM23

Vriendjes met Wopke en Eric? Hier heb je een paar miljoen!

Onderwerp:

Staatssteun aan individuele bedrijven

Indieners:

Robbin Huis in 't veld, Nico Chin, Isa Luiten, Alexander van den
Berg, Joris Schröder, Thomas Vissers, Manon Harte

Woordvoerder:

Robbin Huis in 't veld
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Constaterende dat

■

■

■

Overwegende dat

■

■
■
■

Voorbeelden van bedrijven die steun hebben/mogelijk gaan
ontvangen:

In motie Nijboer (Kamerstuk 35 413, nr. 4) de Tweede
Kamer het Kabinet heeft verzocht geïnformeerd te
worden over de voorwaarden waaronder bedrijven
individuele staatssteun mogen/kunnen ontvangen.
De voorwaarden genoemd in de “Kamerbrief over
steun individuele bedrijven” erg algemeen zijn en
vrijwel volledig vrij ingevuld kunnen worden door het
ministerie van Economische Zaken en het ministerie
van Financiën.
De overheid via bovengenoemde maatregelen garant
zal staan bij bancaire leningen.

KLM, luchtvaartmaatschappij, omzet ruim 11 miljard euro
(2019)
IHC, schepenbouwer, omzet 941.7 miljoen euro (2018)
Basic Fit, omzet 401,78 miljoen euro (2018)

De grootte van de ondernemingen die dusver op
deze manier staatssteun hebben ontvangen
kolossaal is, namelijk met ruim meer dan €300
miljoen omzet per jaar.
Dit voor een gigantische strop voor de overheid kan
zorgen, ondanks dat zij alleen maar garant staat.
Dit om wel heel erg veel belastinggeld gaat.
De manier waarop deze manier van staatssteun wordt
toebedeeld niet erg transparant of democratisch is.

PM24

Alcohol maakt meer kapot dan je lief is

Onderwerp:

verbod op alcoholreclame

Indieners:

Annette van der Graaf, Jesse Koper, Jasper Klasen, Aurelie
Girbes, Yoël Mahabier, Katinka Wesseling

Woordvoerder:

Annette van der Graaf

Constaterende dat
Spreekt uit dat

Toelichting:

Deze staatssteun alleen op een transparantere, meer
democratische manier toebedeeld mag worden.

■

■

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirusfinancieleregelingen/documenten/kamerstukken/2020/05/01/kamerbri
ef-over-steun-individuele-bedrijven

■
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er in 2017 volgens een schatting van het RIVM 1906
mensen stierven aan de gevolgen van alcoholgerelateerde ziekten.
8,8 procent van de volwassen Nederlanders
overmatig drinkt.
reclame voor alcoholhoudende dranken is
gereguleerd, waardoor er geen reclame voor
alcoholhoudende dranken tussen 06.00 uur en 21.00
uur mag worden uitgezonden op televisie en radio.
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Overwegende dat

■
■

alcoholgebruik minder vanzelfsprekend moet
worden.
een algeheel verbod op alcoholreclame een bijdrage
kan leveren aan de vermindering van
alcoholconsumptie.

Spreekt uit dat

Er een algeheel verbod moet komen op alcoholreclame via alle
verspreidingskanalen (televisie, radio, sociale media, internet,
bioscopen, aanplakborden, tijdschriften, kranten en
sponsoring van evenementen).

Toelichting:

Onder alcoholreclame wordt hierbij verstaan het adverteren
ter promotie van alcoholhoudende drank (bron:
https://www.trimbos.nl/docs/b12727c5-58cd-414d-8178b0954d92595d.pdf).
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Kandidaten

studentenverenigingen

Landelijk Bestuur

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

Naam

Léonie Janssen

Afdeling

Arnhem-Nijmegen

Motivatie:

Genoten
opleidingen

Bachelor Rechtsgeleerdheid
(heden)
Master Onderwijswetenschappen
(afgerond)
Bachelor Pedagogische Wetenschappen en
Onderwijskunde (afgerond)
Bachelor Pabo (afgerond)

De JD geeft mij energie die ik nergens anders vandaan weet te halen: leuke
mensen, interessante onderwerpen en unieke kansen motiveren mij om me te
blijven inzetten voor onze fantastische vereniging. Dit wil ik volgend jaar doen als
landelijk voorzitter. Als voorzitter moet je benaderbaar zijn, haarscherp aan
kunnen voelen wat er speelt en de vinger op de zere plek durven leggen. Hier ligt
mijn kracht.

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Portefeuillehouder Onderwijs en Wetenschap (2019heden)
Voorzitter Arnhem-Nijmegen (jan. 2019-heden)
Congresteam (2019-2020)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Intern wil ik er allereerst voor zorgen dat wij als vereniging op allerlei vlakken
meer met elkaar verbonden raakt. Zo heb ik gemerkt dat het voor afdelingen soms
lastig is om het LB te vinden. Ik zal daarom vaker langsgaan bij verschillende
afdelingen om op een laagdrempelige wijze contact te houden. De afdelingen wil
ik onderling met elkaar verbinden door meer (informele) contactmomenten te
creëren. Ook binnen het PKO valt er winst te behalen door meer in te zetten op
verbinding. Zo weten wij elkaars kennis en kracht makkelijker te vinden.
Daarnaast wil ik mij inzetten om de motivatie en inzet van alle bestuursleden hoog
te houden. Alle fantastische ideeën moeten we omzetten in concrete plannen.
Hierbij vind ik het belangrijk om mensen in hun kracht te zetten en er oog voor te
houden hoe iedereen het beste uit zichzelf kan halen.
Als JD hebben we inhoudelijk een ijzersterk programma, maar in een
verkiezingscampagne waar debatten en mediaoptredens aan de orde van de dag
zijn moeten we ook bewust bezig zijn met de vorm. Om ons verhaal scherp te
kunnen vertellen moeten we een aantal speerpunten kiezen. Aan de hand daarvan
gaan we ons verhaal met volle overtuiging en op de juiste plekken vertellen.
Ik hoop op jullie steun om van onze vereniging een plek te maken waar kennis
gedeeld kan worden en waar mensen kunnen blijven groeien.

Opleidingsdocent Academische Lerarenopleiding Primair
Onderwijs (heden)
Coach voor docenten(teams) en schoolleiders (heden)
Voorzitter Nijmeegs Studentenorkest CMC 2016-2018
Secretaris Nijmeegs Studentenorkest CMC 2015-2016
Diverse commissies bij studieverenigingen en
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Naam

Annabel Broer

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

VWO Maartenscollege
Haren;
Bachelor geneeskunde Universiteit Utrecht;
Master Environmental sciences aan de WUR
(huidig)

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

6-12-2014

(Eerdere) functies
binnen de JD

- Lid lokale WG zorg (jan. 2015 - sept. 2018)
- Afdelingsvoorzitter Utrecht (sept. 2017 - sept.
2018)
- Lid landelijke WG zorg (maart 2017 - heden)
- Lid creatief team (feb. 2018 - heden)
- Trainer (sept. 2018 - heden)
- Lid lustrumteam (sept. 2018 - sept. 2019)
- Stem- en notulencommissie (septembercongres
2018, wintercongres 2019)
- Landelijk voorzitter (sept. 2019 - heden)

(Eerdere) functies
buiten de JD

- Hoofddocent en teamleider bij Engels en
Geschiedenis eindexamencursussen van Stichting
Studiebegeleiding Leiden (SSL) (feb. 2015 - heden)
- Lid License to Heal (LtH) (sept. 2016 - nov. 2018)
- Begeleider scholieren en studenten bij Prodemos,
Den Haag (sept. 2019 - heden)
Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

Motivatie:
Lieve JD’ers,
De afgelopen maanden keek is steeds meer op tegen het einde van mijn
bestuursjaar. Ik zit nog vol energie en ideeën om komend jaar onze impact te
vergroten en onze vereniging verder te brengen! Daarom stel ik me kandidaat
voor een tweede termijn als voorzitter. Hieronder lees je wat je van mij kan
verwachten.
(i) Een sterk bestuur: Ik ga inzetten op een sterk teamgevoel en een goede
persoonlijke band met mijn bestuursleden. Vanuit mijn rol zal ik meer
resultaatgerichte sturing geven. Juist in deze onrustige tijd komt mijn ervaring
van het afgelopen jaar goed van pas om met het nieuwe bestuur overwogen
keuzes te maken. Verder wil ik samen ambitieuze doelen stellen en ruimte geven
voor eigen initiatieven van bestuursleden.
(ii) JD visie verwezenlijken: De verkiezingen komend jaar bieden volop kansen!
Zowel door met enthousiaste JD’ers het D66 verkiezingsprogramma aan te
scherpen als door extern thema’s te agenderen kunnen we onze stem laten
horen. Bijvoorbeeld over stemrecht vanaf 16 jaar of plannen om duurzamer uit
de corona-crisis te komen. De contacten die ik dit jaar heb opgebouwd wil ik
inzetten om onze invloed te vergroten.

- Verscheidene organisatorische commissies bij de
Utrechtse geneeskunde studievereniging (2015 2017)
- Bestuur Loveley Leah Foundation
(fondseninzameling voor jongeren met kanker) (nov.
2015 - heden)

(iii) Jongeren aanspreken: Samen met jullie (en andere PJO’s) wil ik de handen
ineen slaan om jongeren naar de stembus te krijgen. Met een sterk verhaal en
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aantrekkelijke acties spreken we jongeren aan, vertegenwoordigen we onze leden én
weten we nieuwe JD’ers te werven. Verder zie ik het als onze taak om in de coronacrisis de stem van jongeren in het politieke debat vertolken.
Met mij heeft de JD een voorzitter met een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, die
toegankelijk is, die open staat voor feedback en een sterke spreker is. Ik hoop op jullie
steun om er samen een topjaar van te maken!

organisaties

D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

Motivatie:
Naam

Jelt Pekaar

Afdeling

Amsterdam

Genoten
opleidingen

VWO-diploma,
derdejaars opleiding
Theatermaker/docent
aan de Academie voor
Theater en Dans in Amsterdam

Beoogde functie

Voorzitter

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

2018

(Eerdere) functies
binnen de JD

Commissaris Profilering afdeling Amsterdam dec. 2018 heden
Lid werkgroep Kunst, Cultuur en Media mrt. 2018 - heden
Lid Campagneteam feb. 2019 - jan. 2020 / mrt. 2020 heden
Voorzitter afdeling Amsterdam sep. 2019 - heden

(Eerdere) functies
buiten de JD

-

Lid van politieke

Jonge Democraten

In de 2,5 jaar dat ik lid ben van de Jonge Democraten heb ik enorm veel geleerd,
de mooiste momenten beleefd en vrienden voor het leven ontmoet. Ik wil heel
graag dat de JD voor iedereen die plek blijft waar je dit alles kunt ervaren en ik
zie daarvoor veel kansen die voor het grijpen liggen. Daarom kandideer ik mij
met energie en vertrouwen voor de functie van voorzitter. Om die kansen
volgend jaar te kunnen pakken hebben we in het verkiezingsjaar namelijk wat mij
betreft een voorzitter nodig die gedreven is, die intern een coach kan zijn en
extern de JD geweldig kan vertegenwoordigen.
We kunnen in mijn optiek van de JD nog meer een plek maken waar je je talenten
kunt ontwikkelen. We kunnen alle kennis en ervaring binnen de vereniging beter
in kaart gaan brengen, zodat we die expertise vaker en efficiënter in kunnen
gaan zetten. Zo kunnen we binnen de vereniging gepersonaliseerde coaching
gaan aanbieden en hierdoor op zowel organisatorisch als op politiek-inhoudelijk
gebied betere resultaten behalen. Ik ben die coach, omdat ik als theaterdocent
goed gepersonaliseerd te werk kan gaan, communicatief sterk ben en een groep
enthousiasmerend kan leiden.
Daarnaast gaan we een verkiezingsjaar tegemoet; hét moment dus om D66 en
het maatschappelijk debat te inspireren met een voorzitter die opvalt en die
overtuigend is. We moeten constructief gaan samenwerken met D66, sterke
lobby’s neer gaan zetten en onze mediaoptredens en politieke output
opvallender maken door meer lef en creativiteit te tonen. Hierdoor kunnen ook
onze ledenaantallen groeien. Ik ben dat gezicht van de vereniging, omdat ik als
theaterman lef heb, retorisch sterk ben en comfortabel voor een camera sta.
Ik heb zin om deze uitdaging aan te gaan, ben enorm gemotiveerd en heb er alle
vertrouwen in dat ik in deze rol kan groeien!
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Naam

Sophie den Ouden

Afdeling

Arnhem-Nijmegen

Genoten
opleidingen

BA Politicologie

Beoogde functie

Secretaris

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

15 nov 2018

(Eerdere) functies
binnen de JD

Afdelingssecretaris Arnhem-Nijmegen (2019-2020),
Stem- en Notulencommissie Wintercongres (2020)

(Eerdere) functies
buiten de JD

-

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

freak trekjes is secretaris een functie die goed bij mij past. Achter de schermen
de structuur bewaren, communiceren met de leden en natuurlijk fungeren als de
befaamde ‘spin in het web’ zijn werkzaamheden die ik leuk vind om te doen. Op
afdelingsniveau heb ik dan ook ervaren dat dit mij goed ligt en ik vind het een
ontzettend toffe uitdaging om dit aankomend jaar op landelijk niveau te gaan
doen. Ik hoop hierbij het contact tussen de landelijk secretaris en de
afdelingssecretarissen te versterken, om zo nauwer betrokken te zijn bij
eventuele problemen of juist successen en nieuwe ideeën, die vervolgens
onderling gedeeld kunnen worden. Naast dat de vaste secretaristaken, zoals
notuleren, mij zeker niet afschrikken, kijk ik er naar uit mijn bestuursgenoten te
ondersteunen bij hun werkzaamheden en bij te springen waar mogelijk. Zo
kunnen wij als team alles eruit halen wat erin zit, wat aankomend jaar
belangrijker is dan ooit vanwege het verkiezingsjaar. Tot slot wil ik de ICTtransitie, die op dit moment in volle gang is, zo goed mogelijk overnemen en de
lopende processen op korte termijn afwikkelen. Al met al heb ik ontzettend veel
zin om aankomend jaar aan de slag te gaan als landelijk secretaris voor de Jonge
Democraten, tot snel op het digitale zomercongres!

Naam

Jasper Klasen

Afdeling

Rotterdam

Genoten
opleidingen

Master Geneeskunde,
Master Health
Economics,
Policy and Law,
Master Health Care
Management,
Premaster Recht van de Gezondheidszorg

Beoogde functie

Penningmeester

Motivatie:
Bij de Jonge Democraten werd ik direct met open armen ontvangen. Ik voelde mij snel
thuis binnen onze vereniging, zag welke kansen er lagen om actief te worden en
besloot al snel te solliciteren als secretaris bij de afdeling Arnhem-Nijmegen. Tijdens
dit bestuursjaar ben ik erachter gekomen hoe leuk het is om je actief in te zetten voor
de Jonge Democraten. Iedereen is hier welkom, werkt met elkaar samen en politiek
gaat ten alle tijden samen met gezelligheid. Door mijn perfectionisme en enige control
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Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

3-17-2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid Werkgroep Volksgezondheid (mede als vice-poho), Lid
lokale commissie Rotterdam, Congresteam Zomer 2020.

(Eerdere) functies
buiten de JD

Faculteitsraad Erasmus MC (‘16-‘19), Universiteitsraad
Erasmus Universiteit (‘19-…), Teamleider Studententeam
Kinder Intensive Care (‘ 17-‘ 19), Manager Coassistenten
Landelijk Coördinatiecentrum voor Patientenspreiding
(’20-…), Projectleider Community for Education
Innovation Erasmus MC (‘ 19-…).

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

Begeleider bij Stichting Jeugdland ('08-...)

Daarnaast wil ik stappen zetten met de leesbaarheid van de begroting. Zo wil ik
de begroting meer visueel maken zodat deze makkelijker te begrijpen en beter
inzichtelijk is. Ten derde wil ik binnen de vereniging de discussie openen over
een financieel duurzaamheidsbeleid. Wij vinden duurzaamheid erg belangrijk.
Het is dan ook essentieel om als vereniging onze hand in eigen boezem te steken
en te kijken naar hoe duurzaam wij als vereniging zijn. Er zijn verschillende opties
om onze duurzaamheid te vergroten als vereniging, veel daarvan kosten geld.
Daarom moeten wij deze discussie voeren. Tot slot wordt dit jaar extra
spannend en leuk omdat het een verkiezingsjaar is, wat mijn motivatie alleen
maar vergroot. Ik hoop op jullie steun en heb veel zin om aan de slag te gaan
komend jaar.

Motivatie:
Met veel enthousiasme en vol passie stel ik mezelf verkiesbaar voor de functie
Penningmeester in het Landelijk Bestuur. De afgelopen tijd heb ik de JD mogen leren
kennen als een eigenwijze eigenaardige club jongeren (tot zover een perfecte match)
die zich bezighoudt met de politieke inhoud én het ook nog eens gezellig hebben met
elkaar. Ik voelde mij direct welkom en wil mij dan ook graag inzetten voor de
vereniging.
De functie van penningmeester past denk ik goed bij mij omdat ik van nature vrij
kritisch ben en dit ook goed kan uiten. Als pragmatist en realist weet ik dat iets niet
alleen leuk moet zijn, maar ook moet kunnen. Daarnaast kan ik goed het overzicht
bewaren. Een gezonde schatkist is essentieel om de vereniging te laten floreren. Des
te groter is deze noodzaak in een belangrijk verkiezingsjaar.
Daarom wil ik mij voor een aantal zaken gaan inzetten. Zo wil ik werken aan een
kleinere afhankelijkheid van subsidies door te werken aan een betere acquisitie.
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Naam

Jelrik Westra

Afdeling

Rotterdam

Genoten
opleidingen

BSc Bestuurskunde
(Erasmus Universiteit
Rotterdam)

Beoogde functie

Bestuurslid Pers en Profilering

Beoogde periode

Eén jaar

Lid van de JD sinds

~Oktober 2018

(Eerdere) functies
binnen de JD

Voorzitter afdeling Rotterdam (december 2019 - heden)
Lid congresbidteam Rotterdam (december 2019 - januari
2020)
Bestuurslid Pers en Politiek afdeling Rotterdam (juni
2019 - heden)
Lid werkgroep Openbaar Bestuur en Democratie (oktober
2019 - heden)
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(Eerdere) functies
buiten de JD

waarmee niet alleen D66 krachtiger uit de bus komt, maar waarmee we ook
politiek geëngageerde jongeren naar ons toe kunnen trekken. Dat is
zichtbaarheid die vervolgens doorgetrokken kan worden naar bijvoorbeeld het
zomeroffensief.

Stagiair programmasecretaris Thuis in het
Verpleeghuis, directie Langdurige Zorg - ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (januari
2020 - maart 2020)
Lid redactie The Good Leader Index - The Good
Country (september 2019 - heden)
Ambassadeur relaties tussen gemeente
Grootegast/Westerkwartier en Tasmanië Gemeente Grootegast/Westerkwartier (januari
2018 - januari 2020)
Gastheer jeugdatelier - Groninger Museum (maart
2017 - maart 2019)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

Bij een campagnejaar hoort een gebalanceerd persbeleid: een uiting is niet een
doel op zich, maar een middel om onze politieke doelen juist na te streven.
Uiteraard moeten we niet te volgzaam worden, maar zeker richting D66 moeten
we constructieve communicatie voeren. Samen staan we sterker dan wanneer
we alleen tegen zaken aan gaan schoppen.
Ik heb zin in het komende jaar, en aan de energie in de vereniging te merken jullie
ook! Ik hoop jullie daarom na de zomer vaak (ook in het echt) te kunnen zien en
te spreken!

Motivatie:
Pers en Profilering: een spannende combinatie in een jaar waarin er veel te winnen
valt. Onze ledenaantallen zijn sinds 2018 met bijna een derde afgenomen, wat ons niet
alleen financieel raakt, maar ook in slagkracht en energie binnen de vereniging. In het
campagnejaar 2020-2021 zie ik echter een enorm scala aan kansen om weer de eerste
stappen terug omhoog te zetten, wat voor mij ook de voornaamste reden is om mij te
kandideren als bestuurslid Pers en Profilering voor het volgende Landelijk Bestuur.
Zichtbaarheid is voor mij het doel, professionalisering daarbij het middel. Aankomend
jaar hebben we ruimte in zowel onze eigen financiën als in het campagnebudget. Dat
maakt dat er kansen liggen om te investeren in bijvoorbeeld de kwaliteit van onze
uitingen via onze sociale mediakanalen, die nu nog sterk te wensen overlaten, maar
bijvoorbeeld ook in mogelijkheden om digitaal te adverteren. Ook de campagne voor
de Tweede Kamerverkiezingen is een kans om ons van onze beste kant te laten zien.
Door samenwerking met onze moederpartij kunnen wij een campagne neerzetten
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Naam

Nikki Fredriksz

Afdeling

Utrecht

Genoten
opleidingen

Rechtsgeleerdheid
(Utrecht Law College)

Beoogde functie

bestuurslid Politiek

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

20 mei 2019

(Eerdere) functies
binnen de JD

bestuurslid Pers & Politiek Utrecht 2019-2020
lid werkgroep Europa 2019-heden

(Eerdere) functies
buiten de JD

lid Taskforce Studentenwelzijn Universiteit Utrecht
2018- heden

Lid van politieke

Jonge Democraten, D66
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organisaties
Lid van
maatschappelijke
organisaties

nvt

Motivatie:
Beste Jonge Democraten, met heel veel enthousiasme maak ik hierbij wereldkundig
dat ik me kandidaat stel voor de functie Politiek. Het afgelopen jaar heb ik me als
bestuurslid Pers & Politiek in Utrecht met veel plezier ingezet in de plaatselijke
politiek. Naast de lokale politiek heb ik dit jaar ook de gelegenheid gekregen om me in
te zetten voor landelijke onderwerpen, wat me motiveerde om de stap naar landelijk
te zetten.
We gaan dit jaar niet alleen de belangrijkste verkiezingen in vier jaar tegemoet. Na de
corona-crisis zullen we komend jaar Nederland opnieuw vorm moeten geven. Er is
ruimte als nooit tevoren voor de progressieve ideeën die wij als JD bepleiten. Op het
gebied van duurzaamheid, economie, onderwijs, democratie en woningmarkt kunnen
we enorme stappen zetten. Ik denk dat ik het meest geschikte persoon ben om als
bestuurslid politiek het interne debat van de JD om te zetten in échte resultaten
buiten de JD.
Intern zal ik de functie van aanjager van het politieke debat vervullen. Het is mijn
streven om op elk politiek relevant punt een doordacht standpunt te hebben. Ik zal de
inhoudelijke functie van het PKO hiervoor bijvoorbeeld versterken. Naast aanjager
van het debat zal mijn rol ook begeleidend zijn. Ik zal de poho’s persoonlijk
ondersteunen, en de leden begeleiden om samen met mij resultaat te boeken met hun
aangenomen moties.
Extern zal ik via lobby’en, coalities en opiniestukken zoveel mogelijk politieke invloed
proberen te bereiken. Ik zal lobbyplannen schrijven en concrete doelen stellen: hierin
durf ik ambitieus te zijn. Snelheid is ook geboden: direct na deze verkiezingen zullen
we moeten beginnen met zoveel mogelijk punten in het verkiezingsprogramma van
D66 te krijgen. Mijn ervaring zal ik hier uitstekend voor kunnen gebruiken. Ik heb er
zin in, en hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik.

Naam

Jonah van Lotringen

Afdeling

Rotterdam

Genoten
opleidingen

Bachelor geschiedenis,
Bachelor filosofie

Beoogde functie

Bestuurslid Politiek

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

1 mei 2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Algemeen Secretaris & Vicevoorzitter Rotterdam
Vicevoorzitter SNC op ALV 85
Lid werkgroep Buitenlandse Zaken
Lid werkgroep Filosofie
Lid commissie Politiek Rotterdam

(Eerdere) functies
buiten de JD

Lid campagneteam D66 Zuid-Holland voor de PS19
verkiezingen (teamlid activiteiten)

Lid van politieke
organisaties

JD en D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

Geen

Motivatie:
Komend jaar is een verkiezingsjaar, en dat betekent dat de Jonge Democraten
op de voorgrond moeten staan, met een actuele en sterke politieke visie. Er
zullen veel belangrijke kansen liggen voor onze vereniging om invloed uit te
oefenen, ik wil die kansen pakken.
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Ik weet wat er leeft binnen de JD en ben zeer gemotiveerd om daarmee aan de slag te
gaan. Ik wil vanaf de eerste dag samen met portefeuillehouders naar de toekomst van
het PKO te kijken en daar de nodige veranderingen aanbrengen. Ook voor de
afdelingsbesturen politiek is het belangrijk meteen een goede overdracht te krijgen,
dat wil ik doen door meteen een aantal trainingen op te zetten. Bij afdelingen zonder
bestuurslid politiek moet de politieke taak verdeeld worden en extra steun geboden
worden om de afdeling toch nog politiek te profileren.
Ook voor leden buiten het kader wil ik obstakels uit de weg halen in het meedoen aan
de interne en externe discussie. Met deze snelle aanpak kunnen we de hele JD
klaarstomen voor ontplooiing en profilering, waar we de rest van dit belangrijke jaar
veel profijt aan zullen hebben.
Met deze start kunnen wij bijvoorbeeld onze focus richten op het
verkiezingsprogramma van D66. Zo kunnen we een lobby opzetten om zoveel
mogelijk progressieve invloed uit te oefenen op het verkiezingsprogramma en daar
ook amendementen op in te dienen. De coronacrisis heeft laten zien dat ook in
Nederland er nog veel opgelost moet worden, bijvoorbeeld ongelijkheden in het
onderwijs. Met een sterk JD geluid kunnen we in het begin van het bestuursjaar al veel
binnenslepen.
Ik zal er zijn voor iedereen binnen de vereniging, ik zal ervoor zorgen dat zij die dat
willen mee kunnen doen en ik zal ervoor zorgen dat de invloed van de JD zo groot
mogelijk is.
Naam

Bart Hendriks

Beoogde functie

Interne Zaken

Beoogde periode

2020/2021

Lid van de JD sinds

12/6/2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Eerste semester 2018/2019: Bestuurslid Organisatie Afdeling Groningen

(Eerdere) functies
buiten de JD

2016/2017: Voorzitter Politieke Activiteiten
Commissie - Studenten Organisatie Groningen;
Tweede semester 2018/2019: Vrijwillig docent
Engels als vreemde taal op middelbare school in
Chili - English Opens Doors Program; 2019 - nu:
Vrijwillig Engels tutor van Syrische
bouwkundestudent - Paper Airplanes

Lid van politieke
organisaties

Ja - D66

Lid van
maatschappelijke
organisaties

Nee.

Motivatie:
Afdeling

Groningen

Genoten
opleidingen

Bachelor: International
Relations and International
Organization aan de
Rijksuniversiteit Groningen.
Momenteel bezig aan
Master Management van de
Publieke Sector
(spec. Public Affairs) aan de
Universiteit Leiden

Beste leden van de OrCo,
Via deze weg maak ik mijn kandidatuur voor de functie Interne Zaken in het
Landelijk Bestuur 2020/2021 kenbaar. In deze brief zal ik kort vertellen wat mijn
motivatie is om deze mooie functie aan te gaan.
Mijn studiegenoten en collega’s zien mijn communicatieve vaardigheden als mijn
meest belangrijke eigenschap. Het geeft mij energie om partijen met
uiteenlopende belangen toch bij elkaar te kunnen brengen. Mijn emotionele
intelligentie zorgt ervoor dat ik in teams en in conflictsituaties het overzicht kan
bewaren en kan werken naar een resultaat waar alle partijen zich in kunnen
vinden. Door mijn open houding maken mensen graag een praatje met mij en ik
met hen. Hoewel ik extrovert ben en graag praat, ben ik ook een goede
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luisteraar. Deze skillset wil ik graag meenemen in mijn functie als bestuurslid van de
Jonge Democraten.
Als bestuurslid Interne Zaken zal ik het directe aanspreekpunt zijn binnen de
vereniging. Ik zal er alles aan doen om zo veel mogelijk fysiek en ander digitaal
aanwezig te zijn, zodat alle leden mij weten te vinden; van PoHo’s en
afdelingsvoorzitters tot slapende leden en mensen die op het punt staan om lid te
worden. Daarnaast zal ik zelf ook de vinger aan de pols houden en ervoor zorgen dat ik
op de hoogte ben van wat er speelt. Door de kaderleden met elkaar en met de rest van
de vereniging te verbinden, staan we als vereniging sterker en krijgen we in het
komende (verkiezings)jaar meer gedaan.

Bart Hendriks
Koen Reedijk

Leiden-Haaglanden

Genoten
opleidingen

Internationale Betrekkingen
& Organisaties

Beoogde functie

Interne Zaken

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

1/6/2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Voorzitter Leiden-Haaglanden , Lid Werkgroep
Buitenlandse Zaken, Commissievoorzitter Internationaal
Leiden-Haaglanden

(Eerdere) functies
buiten de JD

Jurylid Nederlandse Debat Instituut

Lid van
maatschappelijke
organisaties

SSR-Leiden, SIB-Leiden

Afgelopen jaar heb ik als afdelingsvoorzitter iets keer op keer ontdekt. De JD
barst met de energie! De vereniging heeft gedreven besturen, gepassioneerde
werkgroepen en enthousiaste nieuwe leden. Daarom heb ik besloten om mezelf
te kandideren voor interne zaken. Als afdelingsvoorzitter zette ik me in om meer
samen te werken met andere afdelingen en werkgroepen. Ik geloof tot op het
bot dat je met samenwerking meer kan bereiken. Dit is niet anders voor de
landelijke vereniging. Daarom heb ik drie doelen. 1) De afdelingen actief
ondersteunen. 2)Energie blazen in onze inactieve teams en werkgroepen. 3) De
kwaliteit van de trainingen waarborgen.

Met vriendelijke groet,

Afdeling

Jonge Democraten en D66

Motivatie:

Kortom, met de juiste vaardigheden en mijn dosis enthousiasme ben ik een goede
kandidaat voor de functie.

Naam

Lid van politieke
organisaties

Ik zal beginnen met mijn plannen voor de afdelingen. Veel afdelingen lopen tegen
dezelfde problemen aan. Afdelingen hebben vaak last van lage opkomst op
activiteiten, het verlies van ervaren leden en een gebrek aan
bestuurskandidaten. Voor dit soort structurele problemen wil ik samen met de
afdelingen een landelijke aanpak bedenken. We gaan dan kijken welke middelen
de landelijke vereniging heeft om deze uitdagingen aan te gaan. Zo kunnen we
samen de grote problemen aanpakken. Ten tweede, hebben wij een heel aantal
werkgroepen en teams die te weinig leden hebben. Dit is zonde! Dit zijn namelijk
plekken waar JD’ers zich actief kunnen inzetten. Hier kunnen leden hun
vaardigheden ontwikkelen en banden opbouwen binnen de vereniging. Als we
deze plekken opvullen met enthousiaste leden dan zorgen we dat onze
vereniging blijft draaien. Als laatste wil ik de kwaliteit van onze trainingen
waarborgen. Goede kwaliteit trainingen zorgen voor sterkere besturen!
Daarom wil ik het trainersweekend terug brengen. Dit is namelijk een belangrijk
reflectiemoment voor onze trainers. Zo kunnen we de kwaliteit van onze
trainingen verbeteren.
Met deze drie doelen geloof ik dat wij de samenwerking binnen de vereniging
kunnen versterken. Dus kunnen we samen groeien!

90

Zomercongres der Jonge Democraten
ALV86 te Online

Naam

Motivatie:

Puck Rouffaer

Beste JD’ers,
Afdeling

Groningen

Genoten
opleidingen

Atheneum
(nu bachelor geschiedenis)

Beoogde functie

Bestuurslid organisatie

Beoogde periode

1 jaar

Lid van de JD sinds

1 mei 2017

(Eerdere) functies
binnen de JD

Voorzitter afdeling Groningen 2019-2020
Lid landelijk themateam 2020
Lid campagnecommissie afdeling Amsterdam 2018
Lid landelijk creatief team 2020

(Eerdere) functies
buiten de JD

Redacteur tijdschrift studievereniging
Penningmeester leerlingenraad
Lid Medezeggenschapsraad middelbare school

Lid van politieke
organisaties

D66, JD

Lid van
maatschappelijke
organisaties

Geen

Mijn naam is Puck, ik ben 20 jaar en ben voorzitter van de afdeling Groningen. In
het afgelopen jaar heb ik veel plezier gehaald uit het organiseren van
activiteiten. Mede daarom hoop ik volgend jaar jullie bestuurslid organisatie te
worden.
Contact met de leden zou wat mij betreft het beginpunt van iedere landelijke
activiteit moeten zijn. Ik zal inzetten op hecht en regelmatig contact met het
FEO. Zij weten beter dan wie ook wat hun afdeling nodig heeft. Daar zal ik als
landelijk bestuurslid op inspelen, opdat van begin af aan duidelijk is wat
afdelingen aan de activiteiten kunnen bijdragen, en wat ze er aan hebben. Ik
hoop op dat vlak veel samen te werken met de commissaris intern.
Naast het contact met de leden moet er natuurlijk ook praktisch een hoop werk
verzet worden. Er komt een verkiezingsjaar aan, we hebben weer wat geld en we
hebben een hoop inhoud en gezelligheid in te halen na deze ietwat verlammende
maanden van nationale quarantaine. Ik hoop het komende jaar activiteiten te
organiseren die aansluiten bij de verkiezingsperiode, om jongeren naar de
stembus te slepen en om nieuwe mensen te betrekken bij de vereniging. Verder
hoop ik met het themateam onze plannen voor een vernieuwd, politiek
inhoudelijk themaweekend door te zetten.
Ten slotte kan ik jullie daarom alleen maar op het hart drukken hoe veel zin ik
heb om voor de vereniging aan de slag te gaan. Ik kijk uit naar alle telefoontjes,
alle vergaderingen, alle reisjes en dagjes en congressen, alle brakke ochtenden
en zelfs naar alle nuchterheidsdiensten laat op de avond. Ik hoop dan ook van
harte jullie er naar uit kijken mij dat te zien doen.
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Kascommissie
Naam

Malu Pasman

Afdeling

Amsterdam

Genoten
opleidingen

MSc Communicatiewetenschap

Beoogde functie

Lid Kasco

(Eerdere) functies
binnen de JD

Lid Kasco (2019-heden)
Lid ICT-Team (2014-heden)
Lid Commissie Bolknaak (2017-2019)
Trainer (2014-2017)
Lid Commissie LOEP (2015-2016)
Algemeen Secretaris & Vicevoorzitter Jonge Democraten
(2013-2014)
Algemeen Secretaris & Vicevoorzitter JD Amsterdam
(2012-2013)
Lid Congresteam Amsterdam (2011)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Lid van
maatschappelijke
organisaties

Geen

Afgelopen jaar heb ik met veel plezier plaatsgenomen in de KasCo. Samen met
de huidige Penningmeester hebben we een begrotingsbeleid kunnen voeren
waarmee de financiële gezondheid van de JD een stuk verbeterd is. Ik ben trots
op wat we \ereikt hebben en wil deze lijn graag nog een jaar doorzetten. Ook
vind ik het belangrijk dat de KasCo enige continuïteit kent en daarom wil ik ook
in mijn laatste JD-jaar hier in plaatsnemen.
Mijn argumentatie waarom ik geschikt ben, is een schaamteloze copy-paste van
vorig jaar. Ik ken de JD als organisatie zeer goed en weet hoe het financiële
reilen en zeilen er aan toe gaat. Daarnaast ben ik bekend met de relatie tussen de
JD en externe partijen en de (mogelijke) administratieve en financiële afspraken
hiertussen. Ten opzichte van een paar jaar geleden kan ik bovendien een bak
werkervaring meenemen waarin budgetteren een belangrijke rol speelt. Ik ben
ervan overtuigd als KasCo-lid van toegevoegde waarde te kunnen zijn en hoop
op jullie steun!

1 jaar
Augustus 2011

Geen

Motivatie:

Beoogde periode
Lid van de JD sinds

Lid van politieke
organisaties

BestuursIid & Fractiemedewerker D66 Amsterdam
Nieuw West (2018-2020)
Bestuurslid Digitaal66 (2017-2019)
IT & Business Consultant bij Cegeka Consulting (sinds
2014)
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Naam

Barbara Christ

Afdeling

Arnhem-Nijmegen

Genoten
opleidingen

Studie geschiedenis
op de Radboud (afgerond)
Studie pedagogische
wetenschappen op de
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ook graag over buigen als kasco-lid, een rol die ik al vaker met plezier heb
vervuld. Ik werk daarbij secuur, ik ben streng waar nodig, maar ik snap ook goed
waar een penningmeester tegen aanloopt en kan dan ook coulant zijn in gevallen
waar daar ruimte voor is. Daarnaast wil ik me ook gewoon blijven inzetten voor
onze mooie organisatie, daarom kandideer ik me graag voor de landelijke kasco.

Radboud (In de masterfase)
Beoogde functie

Lid van de landelijke Kasco

Beoogde periode

2 jaar

Lid van de JD sinds

25 juni 2018

(Eerdere) functies
binnen de JD

Penningmeester van Jonge Democraten Arnhem
Nijmegen
Lid van verscheidene thema-teams binnen afdeling
Arnhem-Nijmegen

(Eerdere) functies
buiten de JD

Penningmeester van debatvereniging NSDV Trivium
(2016-2017)
Kascolid bij debatvereninging NSDV Trivium (2018, 2019)
Verder lid geweest van verschillende commissies bij
studentenvereniging Ovum Novum en studievereniging
GSV Excalibur (2012-2015)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten

Lid van
maatschappelijke
organisaties

-

Naam

Joris Sauvé

Afdeling

Brabant

Genoten
opleidingen

HBO Bouwkunde,
Avans Hogeschool

Beoogde functie

Landelijk lid kascocommissie

Beoogde periode

1 Jaar

Lid van de JD sinds

24 mei 2018

(Eerdere) functies
binnen de JD

Bestuur JD Brabant, penningmeester juni 2019 - juni
2020
Twinningteam Antwerpen 2019 afdeling Brabant,
penningmeester
JD werkgroep duurzaamheid, lid 2019 - heden
JDU-werkgroep justitie en veiligheid, lid 2019 - 2020
JDU-werkgroep filosofie, lid 2019 - 2020

(Eerdere) functies
buiten de JD

Studievereniging Annexis, lid commissie bouwkunde 2014
- 2016
Tilburgse studenten dansvereniging (TSDV) Dance
Nation, Kasco-lid 2018 -2019

Lid van politieke
organisaties

D66, hier vervul ik de volgende functies:

Motivatie:
Ik ben het afgelopen anderhalf jaar penningmeester geweest van de afdeling ArnhemNijmegen, ik merk dat ik nog niet klaar ben met bezig blijven met boekhouding en onze
vereniging. Ik heb genoten van de uitdagingen die penningmeester zijn bij de afdeling
Arnhem-Nijmegen met zich hebben meebracht. Ik was al eerder penningmeester bij
een vereniging, maar bij de Jonge Democraten ging het er toch veel professioneler aan
toe. Ik denk dat de boekhouding van een landelijk penningmeester nog een stukje
indrukwekkender is dan die van een afdelingspenningmeester. Ik zou me er daarom
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Redactie DEMO

D66 Tiblurg, fractievolger en actief lid, 2018 - heden
D66 landelijke werkgroep Circulaire Economie en
Duurzame Economie, 2019 - heden
Lid van
maatschappelijke
organisaties

Kindervakantiewerk De Blaak.
Deze organisatie verzorgd in de laatst week van de
zomervakantie van de basisschool een vakantieweek.
Binnen deze organisatie ben ik al enkele jaren leiding
over een groep kinderen. Sinds vorig jaar vervul ik de rol
van fotograaf en cameraman.

Naam

Bas Buise

Afdeling

Leiden-Haaglanden

Genoten
opleidingen

Bachelor Chemical
Engineering (2012 - 2015)
Master Sustainable Energy
Technology (2015 - 2017)
Master Science Education (2018)

Beoogde functie

Hoofdredacteur DEMO

Beoogde periode

Zomer 2020 - …

Lid van de JD sinds

22 juni 2016

(Eerdere) functies
binnen de JD

Portefeuillehouder Duurzaamheid (2016 - 2018)
Redacteur bij de DEMO (2018 - heden), sinds 2019
verzorg ik specifiek de wetenschapsredactie.
Landelijk Vertrouwenspersoon (2018 - heden)

(Eerdere) functies
buiten de JD

Hoofdredacteur Chimica Acta Lugduni, periodiek van de
studievereniging Chemisch Dispuut Leiden (2013 - 2016)
Hoofdredacteur SET Match, periodiek van de
studievereniging Delft SEA (2017)
Voorzitter Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren
(2017-2018)
Docent Scheikunde in het VO (2017 - heden)

Lid van politieke
organisaties

Jonge Democraten
D66

Motivatie:
Na een jaar penningmeester bij JD Brabant te zijn geweest, ben ik nog niet klaar met
de financiën! Daar waar een jaar geleden nog "kasco lid bij de studenten
dansvereniging" mijn enige financiële ervaring was, heeft het bestuursjaar bij de JD
mij een boost aan kennis en ervaring bezorgd. Ik kan dan ook niet wachten deze
opgedane kennis en ervaring naar landelijk niveau tillen, daarom stel ik mij kandidaat
voor landelijke kasco.
Ik heb er enorm veel zin in om als landelijk kasco lid aan de slag te gaan en samen met
de overige leden het reglement nog beter leren te begrijpen en waar nodig te
verduidelijken. Maar daar stop het wat mij betreft niet bij, ik wil ook samen met de
overige kasco leden zoeken naar middelen die de praktische uitvoerbaarheid van het
reglement ten goede komt. Denk hierbij aan de digitale verwerking van declaraties en
bonnetjes, natuurlijk moet de veiligheid daarbij geborgd blijven. Alleen dan kunnen
zaken als spoofingmails geen kans krijgen! Daarnaast wil dolgraag met de
afdelingskasco leden het gesprek aangaan en hen feedback hiervoor gebruiken.
Met mij als kasco lid kun je rekenen op duidelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van
het reglement, stem daarom tijdens het zomercongres op Joris Sauvé voor kandidaat
landelijk kasco.
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Lid van
maatschappelijke
organisaties

WNF

Motivatie:
Bij een vereniging als de Jonge Democraten hoort een ledenblad met een eigen
identiteit. Zo’n blad is interessant om te lezen en bied een frisse kijk in de wereld.
Daarnaast is het een podium voor iedereen die zijn mening of verhaal kwijt wil. De
DEMO speelt een verbindende rol tussen alle leden en helpt de groep bij elkaar te
houden. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren als hoofdredacteur.
Ik heb een passie voor schrijven en positieve ervaringen met het organiseren van
redacties. Hiermee wil ik de DEMO graag door ontwikkelen. Al enkele jaren houd ik
me bezig met het schrijven voor verenigingsbladen. Ik begon bij het blad van mijn
studievereniging, waar ik ook hoofdredacteur ben geweest. Tijdens mijn master heb ik
een blad voor een andere studievereniging opgezet. Sinds 2018 schrijf ik voor de
DEMO. Dat doe ik nog altijd met veel plezier. Op het moment verzorg ik daar de
wetenschapsredactie.
Binnen de Jonge Democraten ben ik verder tussen 2016 en 2018 portefeuillehouder
Duurzaamheid geweest. In die periode hebben we onder andere een nieuwe resolutie
geschreven die hoofdstuk 9 van het politiek programma volledig verving.
Op de DEMO is de afgelopen tijden flink bezuinigd. Het is lastig om alle leden van de
Jonge Democraten te bereiken nu het verenigingsblad niet meer op papier het huis
binnen komt. Om alle (slapende) leden te bereiken kan de DEMO bijvoorbeeld
wekelijks als nieuwsbrief gemaild worden. Daarnaast is de redactie er nu aan toe om
verder te professionaliseren als organisatie. Dat wil ik samen met de redacteuren en
de adjunct-hoofdredacteur oppakken.
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