
 

Landelijk Bestuursvergadering Jonge Democraten 2019 

 

Jonge Democraten 

Bestuur Broer 

bestuursvergadering 

Datum & Tijd: 02-07-2020 

Locatie: online 

 

Aanwezig: Jasper Ensing [JE], Kyllian van der Put [KP], Marije Heerma [MH], Pim Cramer [PC], 

Wimer Heemskerk [WH], Yvet Laan [YL]  

 

Afwezig: 

 

1. Opening 

a. Vaststellen notulen vorige LBV’s 

b. Vaststellen agenda 

 

2. Mededelingen 

a. 4511 leden 
b. KP: Financieel nog steeds stabiel. De afdelingen hebben vandaag hun tweede 

deel van de afdracht ontvangen. 
c. MH: Eerste socialmedia-campagne staat klaar. Alleen wordt telkens afgewezen, 

ben ik mee bezig. 
MH: Willen jullie datumprikker nog invullen voor zomeroffensief. 

 

1. Ingekomen post  

a. Verzoek journalist NRC/NTR jongeren met financiële problemen contact 

2. Financiën 

 

3. Agendapunten 

 

4. W.V.T.T.K.   

 

5. Rondvraag  

 

6. Afsluiting  

 

A. Agendapunten 

 

 

01 Werkafspraken  
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Indiener Annabel Broer 

Status Ter overleg 

Inleiding Het zomerreces staat voor de deur! Ik zou graag een 
aantal werkafspraken maken over wat we van elkaar 
verwachten aan inzet in de zomermaanden. Iig de 
volgende zaken: 

• Hoe vaak vergaderen we 
• Zijn we nog op kantoor? 

→ Als je zelf wil 
• Hebben we nog vaste JD-werkdagen? 

• De een is er op donderdag de een op 
dinsdag ook vooral fijn voor gezellig 
ondersteuning als er meerdere mensen 
zijn.  

Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten 

Ik zelf ben ik nog wel druk met het zomeroffensief. Maakt 
mij opzich niet uit wanneer iedereen werkt, vind het wel fijn 
wanneer ik mensen aan de mouw kan trekken wanneer ik 
ze nodig heb! 
Ik merk dat ik niet structureel vasthoud aan de 
dinsdagen/donderdagen, maar het een beetje verspreid 
over de hele week. 
Ik heb ook meer dingen verspreid over de week. Dus nu 
vooral nog even coordineren dat poho’s bezig zijn enzo met 
verkiezingsprogramma 
Ik ben sws nog wel dinsdag en donderdag de hele dag kwijt 
aan jd 
Ik houd vooral vast aan donderdag op kantoor   

Besluit Iedereen focust op zijn taken en leuk als je op kantoor 
bent.  

 

02 Grotere klussen voor september 

Indiener Annabel Broer 
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Status Brainstorm/overleg 

Inleiding Er zullen nog een aantal zaken moeten worden afgerond 
voor we alles netjes kunnen overdragen aan onze 
opvolgers. Via dit AP wil ik hier wat meer overzicht van 
krijgen en kijken wie wat oppakt.  

Voor nu had ik iig de volgende zaken bedacht: 

• Kapotte dingen kantoor (raam richting brandtrap + 
vergaderzaal, elektriciteit bij plinten in 
kantoorruimte) zelf maken of laten maken 

• Kantoor helemaal opruimen (opslaghok, bureaus 
e.d.) 

• Bankpassen aanvragen 
→ Kyllian 

• KVK registratie regelen 
→ Yvet 

• Tweede Kamerpas Leonie regelen  
→ Annabel 

• Mails overzetten 
→ Yvet 

• Zomeroffensief 
→ Marije in de lead, de rest helpt 

• Website pagina’s typen 
→ Pim/Yvet/Sofie 

• Politieke inhoud site 
→ Wimer/Pim 

• Septembercongres 
→ Jasper/Yvet 

Zijn er nog aanvullingen? En hoe gaan we ze niet 
toegekende punten oppakken? 
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Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten Is het een idee  om een kantoor-opruim dag te plannen ? 

Vind een kantooropruimdag wel leuk. Zullen we daarna nog 
iets leuks doen met  z’n allen.  

Voel niet zoveel voor een hele dag. Al aardig bezig geweest 
met van alles opruimen. De dag van de kaderbedankbbq 
eventueel? Dan is toch iedereen in DH. Neem aan als we dat 
samen doen dat we in 2 uur een heel eind zijn. 

Kaderbedankbbq kan idd ook. Voorstel dat iig Wimer, Pim 
en ik (iedereen die momenteel geen grotere taak heeft) er 
op tijd zijn om de kapotte dingen te repareren (als dat kan) 
en het kantoor op te ruimen 

 

03 D66 introductielidmaatschap 

Indiener Annabel/Kyllian 

Status Ter overleg 

Inleiding D66 heeft nu voor het eerste jaar een introductie 
lidmaatschap van 12 euro. Daardoor is het JD combi-
lidmaatschap van 27 euro plots relatief erg duur.  

Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten Denk dat het oprecht invloed heeft op ons percentage 

aanmeldingen (ten opzichte van D66), doordat het nu 125% 
duurder is dan alleen D66 is het combilidmaatschap opeens 
een stuk minder aantrekkelijk. Wat zijn de gevolgen als wij 
zeggen joh het is verkiezingsjaar we doen eens gek. Eerste 
jaar kun je ook voor ons voor 1euro lid zijn, maar dat geld 
gaat dan naar ons. Maar is misschien niet realistisch met 
onze reglementen? 

Ik heb Sander gemaild dat we iig graag eerder op de hoogte 
waren gesteld van deze aanpassing + dat het ons inziens 
slecht is om dit verschil te hebben tussen het combi- en D66 
lidmaatschap.  
Het is wel hun goed recht om dit te doen, dus we kunnen het 
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niet echt veranderen. We kunnen wel proberen bij het 
septembercongres nog 1x een amendement op het HR 
indienen om te kijken of we ook een eerste jaar 
introductielidmaatschap kunnen doen.  

Dan moet het nieuwe bestuur wel geld voor reserveren in de 
begroting 

Het nieuwe bestuur is wat verdeeld. Het ene deel wil het 
verlagen en voorleggen aan september en aan de andere 
kant wat gaat nou het verschil maken? In elk scenario wordt 
het combilidmaatschap duurder dan het D66 lidmaatschap.  

Vroeger was de combi toch goedkoper.  

Ja omdat ze dus zelf hun lidmaatschap goedkoper. Ze 
moeten minimaal 5 euro pakken anders krijgt d66 geen 
subsidie.  

Bij ons op de pagina staat het nog per jaar iig per maand 
laten we dat dan iig aanpassen.  

Het is al vaker langs september gegaan.  

Vanuit de vereniging is er nu wel daadwerkelijk meer geluid 
over 

Er zouden eerst berekeningen gemaakt moeten worden . 
Het is wel aan te passen 

Mocht het nieuwe bestuur dit willen gaan ze er zelf 
achteraan.  

Besluit 
De JD pagina wordt aangepast naar maandelijkse bijdrage.  

 

04 Terugkoppeling Congresevaluatie 

Indiener Jasper Ensing 
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Status Ter kennisgeving 

Inleiding 
Evaluatie Online Zomercongres in het kort 

-        Het online zomercongres krijgt van de leden gemiddeld 
een 7,4 

-       De leden zijn verdeeld over de vraag of het makkelijker 
dan normaal was om te participeren in de ALV. 

-       De meeste leden nemen meer dan 6 uur deel aan de ALV 
en bleven geboeid door de CVZ tijdens de duur van hun 
deelname. 

-       De informatievoorziening rond het congres wordt door de 
leden op een enkeling na als goed of zeer goed 
beschreven. 

-       De meeste leden vonden het digitale geen goed alternatief 
voor het fysieke congres. Hiervoor wordt vooral 
aangegeven dat het congres een belangrijk moment is 
voor de binding in de vereniging. 

-       De gezelligheidsactiviteiten werden goed ontvangen, 
hoewel lang niet alle leden hier behoefte aan hadden. 

-       In de overige opmerkingen worden veelvuldig 
complimenten aan het LB gegeven 

Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten Thanks voor de overzichtelijke samenvatting Jasper! 

Erg positieve evaluatie ook. Oke als ik deze ook doorstuur 
aan de CVZ? (ter compliment) 

Geen bezwaar 

Super nice! 

Merci!! 
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05 Opties septembercongres 

Indiener Jasper Ensing 

Status Ik heb met Puck een aantal opties voor het september 
congres verkend en wil deze graag aan jullie voorleggen.  

 

Inleiding Ik heb met Puck een aantal opties voor het september 
congres verkend en wil deze graag aan jullie voorleggen.  

Er zijn momenteel drie  mogelijke opties met allemaal eigen 
voor- en nadelen. 

• Jaarbeurs Utrecht (Prijzig) 
• Tivoli Vredenburg (Ook wel een beetje prijzig) 
• Hotel Theater Figi (Duur eten en minder centraal) 

Alle opties zijn opgenomen in dit document: 

(LET OP! Er staan nog een paar dingen uit. Mochten er vóór 
de agendadeadline nog offertes binnenkomen dan pas ik dit 
item nog aan) 

Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten Jaarbeursplein lijkt me dan qua kostenplaatje het meest 

realistisch? Want als Tivoli bargarantie heeft? Beide 
prachtige locaties en ligt op een plek die voor iedereen 
bereikbaar is? Ook rolstoelvriendelijk neem ik  aan? Lekker 
gewerkt Jap & Puck 

De bargarantie is 1000 euro trouwens, dus het is op zich 
niet onoverkomelijk, maar gaat wel een paar honderd euro 
extra kosten. 

Het is moeilijk om zalen te vinden we gaan uit van 150 
mensen corona proef dan heb je een zaal nodig van 700 
man. Ik heb nu drie serieuze opties die eigenlijk allemaal 
over budget heen gaan. De Jaarbeurs die kost 9300 euro 
inclusief btw en lunch 12 euro. Daar kunnen 230 mensen 
coronaproof in.  Daarnaast krijgen we ook kleedruimtes en 
technici en een beamer congresvoorlichting en microfoons.  
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Tivoli is eigenlijk vrijwel hetzelfde als de jaarbeurs. De prijs 
is ongeveer 500 euro goedkoper dan de jaarbeurs. Er is geen 
koffie en thee maar een bargarantie van 1000 euro dus dan 
kost het toch even 

Figi: scheelt een hoop met reizen. Goedkoper 8000 maar de 
zaal is goedkoop maar het vergaderarrangement is vrij duur. 
Ik heb er al wat af onderhandeld.  

Alles heeft microfoons en inclusief apparatuur.  

We gaan niet met zijn allen uit eten.  We doen ook geen 
feest.  

De KasCo is op zich akkoord met schuiven van geld naar 
zomer naar september en dit valt binnen die range 

De lunch bij jaarbeurs is verplicht want die wordt altijd maar 
voor een deel vergoed. dan zou je verplichte kosten hebben 
want je houdt lunches over.   

Verplichte kosten mogen niet voor een leden vergadering.  

Ding is als straks de helft de lunch niet afneemt dan moet je 
veel betalen. Kan je dat checken dat we aangeven hoeveel 
we afnemen.  

Ik zie die foto’s in Discord de financiële afweging 
daargelaten. bij Tivoli lijken er veel meer verdeling en 
ruimtes tussen te zitten qua stoelen. zeker als mensen een 
zaal in en uit willen ziet Tivoli er haalbaarder uit.  

Praktisch bezwaar tegen Tivoli. We willen ruimte bieden om 
te kunnen inspreken dat is vrijwel onmogelijk als er 
verschillende balkons zijn.  

Besluit Jasper boekt de Jaarbeurs voor het septembercongres 

2020. 

 

 

06 Vertrouwenspersoon - DEMO redactie 
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Indiener Pim Cramer 

Status Ter overleg 

Inleiding Een vertrouwenspersoon is verkozen tot hoofdredacteur 
van de DEMO, tegelijkertijd is het ook een 
vertrouwenspersoon en wilt dat ook graag blijven. Beide 
vertrouwenspersonen denken dat dit verenigbaar is. Hoe 
denken wij hier als bestuur over? Moeten wij hier over een 
oordeel vellen? Of moeten wij dat oordeel eventueel 
doorschuiven naar het aankomend LB of de ALV? 

Vragen/opmerkingen/mogelijke 
besluiten Ik vind dit erg lastig. Enerzijds geloof ik wel dat je als 

vertrouwenspersoon enige afstand tot de vereniging moet 
hebben. Anderzijds vraag ik mij af of een vrij actieve 
redacteur van de DEMO zoveel meer afstand heeft dan een 
hoofdredacteur. Zit daar een dusdanig verschil tussen dat 
dit het moment is om in te grijpen? 
 
Er was meteen contact opgenomen met de andere 
vertrouwenspersoon deze ziet er ook geen probleem in.  

In november moeten ze herbenoemd worden. Hr technisch 
is er geen probleem.  

Degene is wel gewoon gekozen.  

Ik vind het wel vreemd. Stel je bent nieuw lid en je zoekt 
vertrouwenspersoon en je ziet dat hij hoofdredacteur is van de 
DEMO.  

Ik vind het ook wel lastig . Kunnen we hem niet met klem 
adviseren om zijn andere rol op te geven.  

Als de functie wordt opgegeven moeten we ook nog 
rekening houden met de inwerkperiode voor een nieuw 
vertrouwenspersoon.  
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Besluit 
Annabel neemt contact op met de boodschap dat het LB 
adviseert om af te treden zodra we een vervanger gevonden 
hebben.  

 

 


