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geen tranen, maar wel veel plezier hebben wij de afgelopen zomer gewerkt aan ons plan voor het jaar 20192020. Wij hebben een beleid opgezet met ruimte voor elk lid van de Jonge Democraten Utrecht (JDU): jong
en oud(er), nieuw lid en veteraan, D66-criticus en D66-liefhebber, lokaal en internationaal georiënteerde, en
borrelaar en politieke junkie.

organiseren. Wij vinden het daarbij belangrijk om te luisteren naar wat de JDU’ers graag willen. De meeste
activiteiten zullen dan ook dit jaar weer worden georganiseerd door de goedlopende werkgroepen die de afdeling Utrecht kent. Dit jaar zal de werkgroep Justitie & Veiligheid daar ook weer bijhoren. De werkgroepen
willen we actief stimuleren om na te denken over een creatieve vorm van de maandagavond en de politieke
output van de afdeling. Omdat wij het belangrijk vinden dat elk lid zich kan ontwikkelen bij de JDU en wij
denken dat wij met z’n allen meer weten dan alleen, willen we de werkgroepen meer gaan betrekken bij het
schrijven van artikelen.
De rest van de activiteiten zullen door het bestuur of door commissies georganiseerd worden. Zo zal de
nieuwe gezelligheidscommissie zorgen voor een aantal niet-politiek inhoudelijke activiteiten, de kerstbenefietcommissie een goededoelenactie rond kerst organiseren en de reiscommissie de buitenlandreis verzorgen.
Daarbij komt hopelijk de organisatie van het zomercongres 2020 in de regio Utrecht ook nog bij.
Kortom, komend jaar belooft een jaar te worden waarin elke JDU’er zich kan ontwikkelen, maar vooral veel
plezier kan hebben.
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een geweldige structuur weten op te bouwen en versterken, waar wij ook dit jaar weer de vruchten van
mogen plukken.
Omdat wij graag ervoor willen zorgen dat de leden van de JDU het naar hun zin hebben, staan wij natuurlijk
altijd open voor opmerkingen, feedback en aanvullingen op dit plan. Ik spreek namens alle bestuursleden als
mogelijk te maken voor iedereen. Met dit beleidsplan hopen we dat te kunnen waarmaken.
Heel veel liefs,
Namens bestuur Visser van de Jonge Democraten Utrecht,
Nyna Visser
Voorzitter
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Bestuur
Voorzitter | Nyna Visser

Organisatie & Internationaal | Stan van den Berg

Hoi! Mijn naam is Nyna Visser en ik mag dit jaar de mooie functie van

Mijn naam is Stan van den Berg, ik ben 22 jaar en ik ben nu bezig met de

voorzitter vervullen. Ik ben 20 jaar oud, tweedejaars

afronding van mijn Master Bestuur en Beleid. Sinds twee jaar ben ik lid van de

geschiedenisstudent aan de UU en heb, niet geheel onverwachts, een

Jonge Democraten en vanaf begin 2019 ben ik, door een gezellig bezoek aan

voorliefde voor politieke geschiedenis (vooral voor die van de afgelopen

The Florin, actief lid geworden. Als bestuurslid Organisatie &

eeuw). Naast mijn politieke interesse hou ik ook van een gezellige borrel

Internationaal wil ik me inzetten voor het behoud van alle leerzame en

of feestje. Niet gek dat ik de Jonge Democraten zo leuk vind, waar de

gezellige evenementen die onze afdeling rijk is. Samenwerking met andere

gezelligheid en (politieke) inhoud samen komen. Dit jaar wil ik er samen

politieke organisaties brengt naar mijn mening veel mooie dingen voort.

met mijn bestuur voor zorgen dat die gezelligheid en inhoud

Daarom ga ik graag de samenwerking met andere afdelingen en politieke

gewaarborgd zullen worden, zodat iedereen net zo’n leuke tijd zal

jongerenorganisaties aan. Dus heb je vragen, ideeën of wil je graag

hebben als ik het afgelopen jaar heb gehad!

meehelpen aan de organisatie van een activiteit, schiet me dan vooral aan
tijdens de borrel of stuur een mailtje/appje!

Secretaris | Thomas Schepp

Pers & Politiek | Nikki Fredriksz

Mijn naam is Thomas Schepp, ik ben 22 jaar oud en zit momenteel in het

Ik ben Nikki Fredriksz, 18 jaar, en ga mijn tweede jaar van het Utrecht

4e jaar van de opleiding Aviation Logistics aan de Hogeschool van

Law College in. Dit jaar zal ik de bestuurstaak Pers & Politiek op me

Amsterdam. Eind 2018 ben ik lid geworden, waarna ik na mijn nieuwe

nemen: in mijn ogen de leukste taak om uit te voeren in een politieke

leden avond direct bij de werkgroep Economie ben gegaan. Het

jongerenorganisatie. In mijn vrije tijd roei ik. Weliswaar als rasechte

enthousiaste ontvangst en de betrokkenheid van de andere leden heeft

comporoeier, wat betekent dat het waarschijnlijker is dat ik mijn

mij enthousiast genoeg gemaakt om mij te kandideren voor een

tegenstander eruit drink dan roei. Ik houd veel van sporten, maar ook

bestuursjaar. Als secretaris wil ik mij onder meer in gaan zetten voor

van rustige avondjes op de bank met goed eten en een boek. Ik heb heel

goede communicatie binnen en buiten het bestuur, een veilige omgang

veel zin heb om in september met mijn bestuursjaar te beginnen en me

met persoonsgegevens en een nog pro-actievere houding in het

in te zetten voor de politieke output van de JDU. Ik hoop dat jullie er

persoonlijker ontvangen van nieuwe leden.

hetzelfde over denken!

Penningmeester | Djurre Langhout

Werkgroepen | Emma Dolmans

Ik ben Djurre Langhout (23) en ik heb de eervolle taak om het komende

Mijn naam is Emma Dolmans, 20 jaar en ik doe de Academische

jaar de rol van penningmeester te vervullen. Naast mijn bestuursverant-

Lerarenopleiding in Utrecht. Sinds september 2018 ben ik lid van de JDU en

woordelijkheden ben ik komend jaar bezig met mijn Master Quantitative

al vanaf het eerste moment heb ik het ontzettend naar m’n zin. Ik

Risk Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben sinds begin

voelde me meteen heel erg welkom; de mensen zijn gezellig en de avonden

dit jaar lid bij de JDU en ben met veel plezier naar de verschillende activi-

interessant en leuk. Deze ervaring wil ik graag andere (nieuwe) leden ook

teiten geweest. Zelf ben ik actief in de werkgroep Economie en zit ik in de

geven en ik denk dat dat goed gaat als bestuurslid Werkgroepen. Komend

twinning commissie. Ik heb me altijd erg thuis gevoeld bij de JDU en wil

jaar ga ik me richten op vernieuwing van de maandagavonden, door samen

daarom graag mijn bijdrage leveren om komend jaar weer tot een succes

met de werkgroepen op zoek te gaan naar creatievere invulling. Op deze

te maken. Verder zal ik uiteraard zorgdragen om de financiële positie van

manier hoop ik de oudere leden betrokken te houden en de nieuwe leden

de JDU zo goed mogelijk te waarborgen.

betrokken te krijgen. Ik heb ontzettend veel zin om me aankomend jaar
samen met de rest van het bestuur hiervoor in te gaan zetten!
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JDU - onze afdeling
De Jonge Democraten Utrecht, onze afdeling, wordt vaak (terecht!) gezien als een zeer actieve afdeling.
Vrijwel iedere week is er een activiteit en deze activiteiten worden in de regel goed bezocht. De werkgroepen, commissies en energie vanuit de Utrechtse leden zorgen gezamenlijk al vele jaren voor dit imago.
Dit zien wij als een groot goed en wij willen deze structuur in het komende jaar koesteren. In dit hoofdstuk
lichten wij toe hoe we hier in het komende jaar invulling aan willen geven.
Lokale werkgroepen
De werkgroepen van de JDU vormen het politieke hart van de vereniging. Ze brengen vriendschappen,
betrokkenheid en politieke inhoud. De werkgroepen Economie, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Zorg,
Filosofie, Duurzaamheid, Lokaal, Internationaal en vanaf aankomend jaar Justitie & Veiligheid, zijn
verantwoordelijk voor het organiseren van de meeste maandagavonden. Afgelopen jaar werden er vaak twee
sprekers uitgenodigd binnen het gekozen thema en werd de avond afgesloten met een debat in
verschillende vormen. Aankomend jaar zullen de werkgroepen gestimuleerd worden, creatiever om te gaan
met de invulling van ‘hun’ maandagavond. Voorbeelden hiervan zijn het uitnodigen van een trainer van de JD
of het organiseren van een excursie (een EropUitje). Tijdens de eerste UPKO-vergadering (zie ‘Politieke
output & werkgroepen’) zal het bestuurslid Werkgroepen een associatietraining geven, waarbij strategieën
om out-of-the-box te denken worden aangeleerd. Met behulp van deze strategieën zal vervolgens worden
gebrainstormd over de creatievere invulling van de maandagavonden.
Concreet:
- meer afwisseling in maandagavonden
- associatietraining voor creatievere maandagavonden

Politieke output & werkgroepen
Vanaf aankomend jaar gaan de werkgroepen meer focussen op het leveren van politieke output in
samenwerking met het bestuurslid Pers & Politiek. Binnen de werkgroepen bevindt zich veel kennis van
bepaalde onderwerpen. Naast het schrijven van lokale politieke moties en moties voor het landelijk congres,
zullen de werkgroepen daarom het bestuurslid Pers & Politiek, ondersteunen in het schrijven van
opiniestukken en krantenartikelen. Eén keer in de drie maanden zal er een UPKO (Utrechts Politiek
Kernoverleg) georganiseerd worden met de voorzitters van alle werkgroepen. In deze vergaderingen zal er
worden gebrainstormd, onder leiding van het bestuurslid Werkgroepen en bestuurslid Pers & Politiek, over
de inhoud van de maandagavonden en eventuele politieke output. Deze vergaderingen zullen ook gebruikt
worden als terugkoppelmoment. Naast het UPKO zal in het voorjaar een leuke bijeenkomst georganiseerd
worden met alle werkgroepleden. Hier zal een tussenevaluatie plaatsvinden en kunnen de leden ervaringen
uitwisselen. De bijeenkomst is vooral bedoeld als een gezellig bedankmoment, aanvullend op de
bedankborrel die plaatsvindt aan het eind van het jaar.
Concreet:
- politieke output door werkgroepen
		

- moties

		

- opiniestukken en krantenartikelen

- brainstorm en terugkoppelmoment in UPKO-vergaderingen
- gezellige tussenbijeenkomst voor werkgroepleden
Commissies en evenementen
De Jonge Democraten Utrecht staat bekend als een actieve afdeling met een divers geheel aan activiteiten.
Wij vinden dat de afdeling dit moet koesteren, waarborgen en mag uitbreiden. De activiteiten die de voorgaande jaren zijn opgezet zoals de buitenlandreis (voorheen twinning), het kerstbenefiet en de Nacht van
Europa, gaan we dit jaar doorzetten. De activiteiten van de Jonge Democraten zijn onder andere succesvol

Nieuwe leden & werkgroepen
De werkgroepen zorgen niet alleen voor interessante activiteiten, maar zijn ook gunstig voor het motiveren
en het behouden van (nieuwe) leden. Door nieuwe leden, wanneer zij dit willen, zo snel mogelijk te koppelen
aan een passende werkgroep, zijn ze vanaf het begin actief en blijven ze dat waarschijnlijk ook.
Soms komt het voor dat twee werkgroepen samenwerken aan één avond. Dit geeft het bestuurslid
Werkgroepen tijdig aan. Op deze manier kan er een avond georganiseerd worden die belicht wordt van
twee verschillende kanten, bijvoorbeeld vanuit economisch en duurzaam perspectief. Hiernaast zorgen deze
samenwerkingsverbanden ervoor dat nieuwe leden nog meer mensen binnen de vereniging leren kennen.
De samenwerkingsverbanden zijn ook handig voor het organiseren van grotere avonden.

door de commissiestructuur die achter veel activiteiten schuil gaat. De vorming van de commissies begint
tijdens de start van het nieuwe collegejaar in de maanden september en oktober. In tegenstelling tot de
werkgroepen wordt er in deze commissies naar één concreet doel toegewerkt. Daarom is het handig om de
commissie zo vroeg mogelijk volledig rond te hebben, zodat de taken verdeeld kunnen worden en de maximale input van leden gebruikt kan worden in de brainstorm- en opstartfase van het proces.
Concreet:
- heldere commissiestructuur bewaren
- start aan het begin van het collegejaar

Concreet:
- nieuwe leden zo snel mogelijk koppelen aan werkgroep
- samenwerkingsverbanden behouden
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Inclusiviteit

eeuw, zoals klimaatverandering, migratie, wereldwijde handel en biologische veiligheid kunnen vooral met

De uitbreiding van het totaal aantal activiteiten willen wij vormgeven aan de hand van twee speerpunten

samenwerking opgelost worden. Daarnaast worden er steeds meer stedennetwerken opgezet waarin steden

die als richtingwijzer voor het beleid werken. Inclusieve activiteiten zijn activiteiten waar iedereen, ongeacht

zelf ook internationale netwerken opzetten en de internationale diplomatie voor een deel van de nati-

leeftijd, geloof, etniciteit of geslacht, aan mee kan doen zonder een aanpassing van het programma. Om

estaat overnemen. Omdat de internationale omgeving belangrijk is willen wij internationale activiteiten van

inclusieve activiteiten te organiseren moeten we ook gaan nadenken over de plek waar onze activiteiten

Lymec en Ilfry stimuleren door activiteiten vanuit deze organisaties te delen in de groepschat van de Jonge

plaatsvinden. Deze plek moet voor iedereen toegankelijk zijn. Dat betekent dat het niet een bar kan zijn

Democraten Utrecht. Daarnaast willen we een Engelstalige training aanbieden. Zo leren we leden om ook in

waar een 18+ leeftijd gehandhaafd wordt, maar dat de plek ook bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers

het Engels te debatteren en geven we expliciet ruimte aan Engelstalige sprekers.

bereikbaar is. Op dit moment zitten we elke maandagavond in dezelfde zaal, die niet volledig toegankelijk is
voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers. Wij willen graag ons bestuursjaar gebruiken om op zoek te gaan naar

Concreet:

een plek die wel voor iedereen toegankelijk is. Wij stellen onszelf het doel om zo snel mogelijk, met het

- actief promoten voor activiteiten van Lymec en iflry

einde van ons bestuursjaar als deadline, een rapport uit te brengen over de opties, om deze vervolgens voor

- Engelse training

te leggen aan de leden van de JDU tijdens een algemene afdelingsvergadering.
Buitenlandreis
Concreet:

Traditie bij de JDU is de jaarlijkse twinning. Op deze reis wordt onder andere een bezoek gebracht aan een

- (zo veel mogelijk) inclusieve evenementen

zusterorganisatie van de JDU in het betreffende land. Helaas is sinds het jaar 2018/2019 geen subsidie

- rapport over inclusieve plek voor de maandagavonden

meer beschikbaar voor deze twinning. Daarom is gekozen voor een buitenlandreis, in plaats van een
twinning. Er zal helaas een grotere eigen bijdrage worden gevraagd en een bezoek aan zusterpartij is niet

Gezelligheid

meer noodzakelijk, maar wel gewenst. De buitenlandreis van het jaar 2018/2019 vindt plaats in oktober

Ten tweede willen wij het aantal gezelligheidsactiviteiten uitbreiden. Gezellige en inclusieve activiteiten

2019 en zal naar Belgrado gaan. Wij gaan naar Belgrado met het vliegtuig. Wij vinden echter, dat we als

overlappen natuurlijk grotendeels en in dit kader willen we de gezellige activiteiten uitbreiden met

Jonge Democraten een duurzaam beleid moeten uitvoeren, en zullen dus vanaf dit collegejaar niet meer

voornamelijk activiteiten zoals bowling of jeu de boules. Gezellige activiteiten zijn activiteiten waarbij de

gebruik maken van het vliegtuig voor onze buitenlandreis. In plaats hiervan zal gekozen worden voor een

gezelligheid op de eerste plaats komt en de politiek of inhoud alleen een bijrol vervult, zoals de biercantus.

meer duurzame reis met bijvoorbeeld de trein of bus.

Om dit te kunnen waarborgen willen wij een gezelligheidscommissie opstarten. Op dit moment bestaat er
een borrelcommissie binnen de JDU, die echter naar onze mening nog niet genoeg tot haar recht is

Concreet:

gekomen. Omdat we die activiteiten zo veel mogelijk inclusief willen houden en wij denken dat er veel meer

- buitenlandreis in plaats van twinning

leuke en gezellige activiteiten zijn buiten een borrel/feest willen wij van de borrelcommissie de gezelligheid-

- duurzame buitenlandreis

scommissie maken. Iedereen die interesse heeft in het organiseren van activiteiten buiten de maandagavond
om, is welkom om plaats te nemen in deze commissie. Het doel van deze commissie zal de organisatie van

UPKaderdag

minimaal twee gezelligheidsactiviteiten in het jaar zijn. Daarnaast willen wij ruimte overhouden voor

Elk jaar wordt er een UPKaderdag georganiseerd; een dag met één of meerdere trainingen voor alle

activiteiten die niet volledig (maar wel voor de meeste mensen) inclusief zijn. Wij denken daarbij aan een

geïnteresseerde leden. Afgelopen jaar was er met maar vijf aanmeldingen weinig animo. Dit vinden wij

kroegentocht en biercantus.

geen reden om dit jaar de UPKaderdag niet te organiseren. Wel gaan we op zoek naar een beter moment
in het jaar, rekening houdend met feestdagen, tentamenweken, etc. Ook zullen we verschillende trainingen

Concreet:

aanbieden, waar leden uit kunnen kiezen, in plaats van dat ze alle trainingen ‘moeten’ volgen. Tot slot zal

- naast kerstbenefietcommissie, commissie voor Nacht van Europa en voor de buitenlandreis ook 		

er meer aandacht worden besteed aan de promotie van UPKaderdag. Niet alleen zal er een appje worden

een gezelligheidscommissie

gestuurd, ook zullen de leden persoonlijk benaderd worden. Aan het begin van het jaar zal tijdens de eerste

- naast inclusieve evenementen nog steeds ruimte voor bijvoorbeeld biercantus en kroegentocht

UPKO-vergadering gebrainstormd worden over welke training(en) echt nog een keer bij de JDU gegeven
zouden moeten worden, omdat ze leuk of interessant zijn.

Internationaal
In het komende jaar willen we meer aandacht besteden aan internationale politiek en internationale samen-

Concreet:

werking. De Jonge Democraten staan voor universele internationale samenwerking en wij denken daarom

- betere planning

dat de afdelingen hier een bijdrage aan kunnen leveren. Veel politiek-economische uitdagingen van deze

- keuze uit trainingen
- persoonlijke benadering leden
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Samenwerking
Dit jaar willen we graag de samenwerking opzoeken met D66, andere JD-afdelingen/landelijke JD en
andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s). Wij denken dat we samen meer kunnen bereiken en willen
daar graag ons best voor gaan doen. Daarbij vergeten we natuurlijk niet het JD(U)-geluid, want dat zal altijd
prioriteit blijven.
JDU en D66
Tegenover D66 willen we een open, maar kritische houding aannemen. Wij vinden het belangrijk om contact
te onderhouden met D66 en willen dat onder andere doen door enkele activiteiten te organiseren in
samenwerking met de partij. In het jaar 2018/2019 werden de VrijMiBo’s van D66 bijna altijd in
samenwerking met de JD georganiseerd. Afgelopen jaar is gebleken dat er te weinig animo voor deze borrels
is, waardoor wij het aantal willen afbouwen. In het jaar 2019/2020 willen wij van elke maand een D66-JD
VrijMiBo naar elk kwartaal een D66-JD VrijMiBo. Mochten de borrels wel weer druk bezocht worden, dan
kan de frequentie van de borrels in samenwerking met D66 weer opgehoogd worden.
Verder willen wij de samenwerking met D66 ook op een andere manier opzoeken. We willen (lokale)
D66’ers vaker uitnodigen om bijvoorbeeld tijdens het ‘kwartiertje van..’, een moment aan het begin van de
maandagavond, gereserveerd voor iemand die losstaat van de avond, iets te vertellen over hun werk of
loopbaan. Wij denken dat we veel kunnen leren van de (Utrechtse) D66’ers en hopen op deze manier een
beter beeld te kunnen geven aan JD’ers over een eventuele carrière in de (lokale) politiek.
Concreet:
- een open, maar kritische houding
- één keer per kwartaal een VrijMiBo mee-organiseren
- ‘kwartiertje van..’ een D66’er
JDU en andere JD-afdelingen
In het aankomend jaar willen wij graag de samenwerking opzoeken met de andere afdelingen van de Jonge
Democraten. Naast de jaarlijkse debatactiviteiten, zoals het DomDamdebat en het Randstaddebat, willen we
ook actief op zoek gaan naar samenwerking omtrent gezelligheidsactiviteiten. Gezelligheidsactiviteiten zoals
een biercantus, een kroegentocht, een spelletjesavond en een diner zien wij als een goede toevoeging op de

JDU en andere PJO’s
Wij zullen dit jaar zorgen voor een breed aanbod aan activiteiten. Door samen activiteiten te organiseren
met andere politieke jongerenorganisaties (PJO’s), denken wij een breder perspectief te kunnen bieden aan
jongeren. Het lijkt ons interessant om debatten, inhoudelijke- en gezelligheidsactiviteiten te organiseren met
de andere Utrechtse PJO’s.
Wij hopen de PolitiekFabriek Utrecht (PFU) weer nieuw leven in te blazen. Wij weten dat het de afgelopen
jaren moeilijk is gebleken om dit te doen, maar willen ons er wel graag weer voor inzetten. Wij denken dat
deze PFU goed gebruikt kan worden om jongeren bewust te maken van de politieke keuzes die ze hebben
en hoe belangrijk het is om op te komen voor je belangen. Vanuit enkele andere PJO’s hebben wij vernomen
dat er binnen de nieuw gevormde besturen animo is om actief bezig te gaan met het idee van een
overkoepelende organisatie om jongeren wegwijs te maken in de politiek. Dat hoeft niet per se in de vorm
van de huidige PFU te zijn (die bestaat uit een verouderde en ongebruikte website), maar wel zal het een
samenwerkingsverband zijn tussen verschillende PJO’s.
Concreet:
-minimaal vier activiteiten in het jaar 2019/2020 met andere PJO’s
- actief bezig met samenwerkingsverband zoals de PFU
Landelijke en lokale werkgroepen
Niet alleen de afdeling Utrecht heeft werkgroepen, landelijk zijn deze er ook. Op dit moment is er weinig samenwerking tussen de werkgroepen lokaal en landelijk. Dit omdat de werkgroepen lokaal hun eigen
programma hebben en hier weinig ruimte meer in is voor eventuele samenwerking. De werkgroepen lokaal
en de werkgroepen landelijk werken beiden goed op hun eigen manier, en dat willen we graag zo houden.
Echter, gaan we dit jaar wel onderzoeken waar eventuele samenwerking mogelijk is. Dit om de doorstroom
van lokale werkgroepen naar landelijke werkgroepen en andersom makkelijker en aantrekkelijker te maken.
Natuurlijk zijn de landelijke werkgroepen, wanneer dit tijdig besproken wordt, ook altijd welkom om bijvoorbeeld hun resolutie toe te lichten in één van onze ‘kwartiertjes van..’.
Concreet:
- onderzoek naar eventuele samenwerking
- ruimte voor landelijke werkgroep bij ‘kwartiertjes van..’

al bestaande evenementen. Hierbij zullen we ook buiten de randstad gaan samenwerken. We willen graag
ook de afdelingen buiten de randstad meer betrekken bij het organiseren van afdelingsbrede evenementen.
Concreet:
- actieve houding
- behouden bestaande activiteiten
- toevoegen van gezelligheidsactiviteiten
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Zichtbaarheid

Daarom zullen we ook een opinieschrijfavond organiseren. Opiniestukken van de leden kunnen we ook

Wij willen met onze ideeën, acties en standpunten graag zichtbaar zijn voor de rest van Utrecht. Door

Concreet:

inhoudelijke input van de werkgroepen zullen de nieuwsberichten verbeteren. Hiernaast zullen we

onder naam van de JDU (en natuurlijk de auteur) insturen.

- opinieschrijfavond voor de leden organiseren

concrete doelen stellen voor het aantal nieuwsberichten en gaan we ons naast krantenartikelen ook

- naast nieuwsberichten ook opiniestukken opsturen naar kranten

focussen op opiniestukken. De website houden we concreet en we zullen dit jaar onze standpunten naar
buiten brengen door middel van een aantal ludieke acties.
Werkgroepen
Dit bestuursjaar willen we de werkgroepen actief betrekken bij de mediaberichten die we naar buiten zullen
sturen. We zullen zowel inhoudelijke input vragen over de onderwerpen waar we over willen schrijven, maar
ook rondvraag doen in de werkgroepen waar huns inziens de JDU echt een standpunt over moet innemen.
De mate van betrokkenheid van de werkgroepen bij het schrijven van artikelen is afhankelijk van de
werkgroepen zelf. De mening van de werkgroep over een bepaald onderwerp zal worden gevraagd, en als
de werkgroepen willen, kunnen ze meehelpen met het schrijven van een artikel. Hiermee willen we zowel de
kwaliteit van de ingezonden artikelen als de relevantie van de onderwerpen waar we over schrijven
verbeteren. Als bijkomend voordeel worden ook de werkgroepen binnen de JDU relevanter buiten de
werkgroepavonden.
Concreet:
- werkgroepen de mogelijkheid geven hun mening te geven over personderwerpen
- werkgroepen de kans bieden om mee te schrijven aan artikelen / opiniestukken
In het nieuws
Politieke output is lastig kwantificeerbaar. Daarom vinden we het extra belangrijk om concrete doelen te
stellen qua media-output, zodat het artikelen schrijven niet achterin de prioriteitenlijst terecht komt. We
houden er rekening mee dat niet elk artikel geplaatst wordt, en daarom zal het ook belangrijk zijn om meer
dan één keer per maand een artikel te schrijven. Het gaat echter zeker niet (alleen) om de kwantiteit:
kwaliteit van de geschreven artikelen zal het belangrijkste blijven.
Concreet:
- één keer per maand de JDU in de media
Opiniestukken
In dit jaar zonder verkiezingen hebben we de vrijheid om relevant te blijven als politieke
jongerenorganisatie bij onderwerpen die we zelf kiezen. We kunnen onze koers uitzetten, zowel binnen als
buiten de JDU. Extern willen we dit doen met gepubliceerde opiniestukken. Deze zullen we schrijven aan de
hand van de actuele onderwerpen in het nieuws. We zullen goed bij de leden, werkgroepen en politieke
programma’s controleren of de opinie die wij verkondigen ook écht de mening van de JD(U) is. Het
schrijven van opiniestukken is echter ook iets leuks om te doen, en een belangrijke politieke vaardigheid om
te hebben: iets wat goed in het repertoire van een JDU’er past. Daarom zullen we ook een
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JDU en de media
Om relevanter te worden in de media, is het belangrijk dat de media de JDU ook kennen. We zullen daarom
investeren in het beter bekend worden met onze contactpersonen van de lokale media door met elkaar een
keer op de koffie te gaan en elkaar persoonlijk te leren kennen. Het is daarnaast belangrijk dat de (internet)
kranten in Utrecht weten waar we als de JDU voor staan: voor progressief-liberaal en duurzaam beleid. Door
in te zetten op persoonlijk contact en een duidelijke mening te hebben hopen we hierdoor ook vaker
gevraagd te worden naar onze mening in bepaalde zaken, in plaats van enkel onze eigen berichten in te
sturen.
Concreet:
- intensiever contact met de media
Politieke output
De inspiratie voor de politieke output die we als de JDU behalen (zowel in moties op het landelijke congres
als in gepubliceerde nieuwsberichten) ontstaat voor een groot deel op de avonden van de JDU. Daarom zullen we als bestuur het politieke debat aanwakkeren door middel van interessante EropUitjes en ‘kwartiertjes
van..’, en niet te vergeten de werkgroepavonden. Daarnaast zullen we wederom voor elk congres motieschrijfavonden organiseren om op congressen zo goed mogelijk vertegenwoordigd te zijn. Verder zullen we, zoals
eerder genoemd, in overleg met de leden en werkgroepen krantenartikelen en opiniestukken schrijven,
zodat de mening van de JDU ook buiten de JD bekend wordt.
Concreet:
- interessante onderwerpen voor discussie bieden binnen de JDU
- blijven organiseren van motieschrijfavonden
Ludieke acties
Dat we dit jaar waarschijnlijk geen verkiezingen hebben, betekent niet dat we dit jaar geen ludieke acties
zullen organiseren: deze hoeven immers niet altijd aan een campagne gekoppeld te zijn. Doel van deze
acties zal zijn om de mening van de JDU op een creatieve, beeldende en openbare manier naar buiten uit te
dragen. De ludieke acties zullen aansluiten op de belangrijke standpunten van de Jonge Democraten, met
een focus op Utrecht. Uiteraard zijn acties die aansluiten op de actuele thema’s in het nieuws het meest
interessant om uit te voeren: de acties zullen zo altijd relevant zijn en we kunnen zo invloed uitoefenen op
het politieke debat. Om een voorbeeld te geven van een ludieke actie op een actueel thema, zouden we
bijvoorbeeld, om te protesteren tegen het feit dat Utrecht de één na langste wachttijden van alle gemeentes
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gemeentes in Nederland heeft voor gratis huwelijken, voor het Stadskantoor een standje met een zogenaamde trouwambtenaar, een huwelijksboog en nepringen kunnen oprichten om mensen gratis te laten
‘trouwen’. We streven naar het realistische aantal van zo’n twee à drie ludieke acties van de JDU per jaar.
Concreet:
- twee à drie ludieke acties per jaar organiseren

Promotie
Promotie is ontzettend belangrijk voor elke vereniging, zo ook voor de Jonge Democraten Utrecht. Dit jaar
mist er voor nu helaas een bestuurslid Promotie, maar dit wordt binnen het bestuur opgevangen. Promotie
naar buiten toe, via Facebook, Instagram en de krant, is erg belangrijk om de JDU bij nog meer mensen
bekend te maken. Binnen de JDU willen we graag focussen op een warm welkom aan nieuwe leden en
deze nieuwe leden behouden door de verschillende evenementen duidelijk kenbaar te maken.
Ontbreken bestuurslid Promotie
Er heeft zich tijdens de verkiezings-AAV niemand kandidaat gesteld voor de functie van bestuurslid
Promotie. Na een kleine inventarisatie bij de overige zes bestuursleden bleek al snel dat er genoeg
enthousiasme is om deze taken te verdelen. De extra taken zijn als volgt verdeeld:
- Voorzitter: Facebook algemeen, Instagram, contactpersoon JD-landelijke promotie en
eindverantwoordelijk voor promotie.
- Secretaris: Eindverantwoordelijkheid voor het bereiken van nieuwe leden en het beheer van de 		
Gmail.
- Bestuurslid Werkgroepen: Facebook werkgroepen, WhatsApp evenementen en het organiseren 		
van de nieuwe leden momenten.
- Bestuurslid Organisatie & Internationaal: Organiseren zomeroffensief en contact met D66.
Met het organiseren van een verkiezingscampagne hoeft vooralsnog geen rekening gehouden te worden,
gezien het feit dat er geen geplande verkiezingen staan voor aankomend jaar.
Verwelkomen nieuwe leden
Voor het uitnodigen van nieuwe leden voor nieuwe leden momenten, volgen wij niet het vorige beleid op
door nieuwe leden te bellen, maar zullen wij elk lid individueel een WhatsApp berichtje sturen. Hiermee
voorkom je dat je mogelijk meerdere voicemails moet gaan inspreken, of later opnieuw een belronde moet
gaan houden. Ook verwachten wij dat het minder confronterend zal overkomen op de nieuwe leden,
doordat ze rustig kunnen nadenken over wat ze willen reageren op het bericht.
Tijdens activiteiten zal elk bestuurslid verantwoordelijk zijn voor een warm welkom voor elk (nieuw) lid. Een
open en actieve houding is daarbij belangrijk.
Concreet:
- Whatsapp in plaats van bellen
- warm welkom voor elk lid door actieve en open houding
Geen verkiezingen
Voor het jaar 2019/2020 staan er geen politieke verkiezingen op het programma. Dat betekent dat er
hoogstwaarschijnlijk geen campagne gevoerd hoeft te worden. Geen campagne betekent in onze ogen meer
tijd voor de JD zelf. We hoeven niet de straat op om het geluid van D66 te laten horen, maar kunnen echt
dat van ons zelf laten horen. Graag willen wij dit jaar daarom meer campagne voeren voor de JD zelf. Wij
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gaan reclame maken voor de JDU door in de media te verschijnen, actief social media te gebruiken (denk

- artikelen, nieuwtjes en interviews delen op de website

daarbij aan regelmatige Instagram en Facebook posts), en in te zetten op gezelligheidsactiviteiten.

- verbeteren indeling menubalk website

Omdat er geen verkiezingen zijn, zullen wij meer tijd overhouden voor andere zaken. Wij willen deze tijd
graag ook gaan gebruiken om een goed bid te maken voor het zomercongres 2020. Wij vinden het een

Nieuwe leden moment

geweldig idee om het zomercongres naar de mooie regio van Utrecht te halen en willen graag de mogelijk-

Elk half jaar vindt bij de JDU het nieuwe leden moment plaats. Tijdens deze avond maken nieuwe leden

heden hiervan onderzoeken.

kennis met de JDU aan de hand van een presentatie, kennismakingsbingo, werkgroepenmarkt en de
afsluitende borrel. Wij denken dat deze avond erg statisch is en dat dit interactiever kan. Het volgende

Concreet:

nieuwe leden moment in maart, zal dan ook iets anders zijn. Ten eerste zal de naam worden veranderd naar

- geen verkiezingen, dus meer tijd voor de JD(U) zelf

‘kennismakingsborrel’. De presentatie die wordt gehouden, zal hiernaast meer toegespitst zijn op de afdeling,

- zomercongres 2020 in regio Utrecht

in plaats van op de Jonge Democraten in het algemeen. Ook zal er in de presentatie gezocht worden naar
interactieve werkvormen, zoals een Kahoot! of een Mentimeter. Tot slot zal er met de werkgroepen worden

Sociale media

nagedacht over een leuke, creatieve, actieve manier om de werkgroepen te presenteren aan de nieuwe

Een belangrijk onderdeel van promotie is het gebruik van sociale media. De JDU gebruikt Facebook en

leden. De kennismakingsborrel aan het begin van collegejaar 2020/2021, zal worden verplaatst naar de

Instagram om zichtbaar te zijn bij het grote publiek en de doelgroep (jongeren) goed te kunnen bereiken.

tweede week van september, in plaats van de eerste week. Dit omdat in de eerste week veel (toekomstig)

Facebook wordt op dit moment vooral gebruikt om nieuwe evenementen kenbaar te maken. Wij willen dit

nieuwe leden een introweek hebben, waardoor ze niet aanwezig kunnen zijn.

jaar ook andere dingen zoals relevante artikelen, stellingen of nieuws van de leden publiceren. Instagram
wordt vooral gebruikt om een goed sfeerbeeld te creëren van de JDU, wat erg goed lukt. Wij willen minimaal

Concreet:

tweemaal per maand een Instagrampost plaatsen en in ieder geval elke maandagavond een foto/filmpje/

- geen nieuwe leden moment, maar kennismakingsborrel

boomerang in de story plaatsen. Ook zal er elke maand een maandoverzicht verschijnen in de story. We

- interactiever

willen de leden graag aansporen om zelf ook leuke content aan te leveren voor de Instagram, dus zullen

- kennismakingsborrel 2020/2021 in tweede week september, in plaats van eerste week

actief op zoek gaan naar leuke foto’s van werkgroepen en leden.
Concreet:
- naast evenementen ook artikelen en stellingen op Facebook
- twee keer per maand een Instagrampost, elke maandagavond een story en in het begin van de 		
maand een activiteitenoverzicht
Vernieuwing website
In een wereld waarin privacy en de omgang met persoonsgegevens een steeds gevoeliger onderwerp wordt,
kunnen we er niet meer vanuit gaan dat elk lid op sociale media zit. Afgelopen jaar was Facebook een
belangrijke bron voor informatie. Wij vinden het echter belangrijk dat de website de primaire bron van
informatie is, en zal blijven. Op die manier is de informatie over evenementen voor iedereen toegankelijk.
Dit betekent dat de agenda op de website consequent en nauwkeurig geüpdatet zal moeten blijven worden,
zodat het overzicht aan activiteiten en evenementen voor elk lid beschikbaar zal blijven. Daarnaast willen wij
de website meer gaan inzetten voor het delen van artikelen. Dit zijn artikelen die over relevante
onderwerpen uit het actuele nieuws gaan, of artikelen die aangeleverd worden door leden van de JDU. Ook
kunnen dat nieuwtjes, interviews of andere leuke JDU-gerelateerde berichten zijn. Als laatste zal er gekeken
worden naar een vernieuwde en meer logische indeling van de menubalk op de website.
Concreet:
- website consequent en nauwkeurig updaten
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Financiën
De financiën zijn van belang om het brede aanbod aan activiteiten in het komende jaar te blijven
waarborgen. Om te zorgen dat we financieel gezond blijven en dit beleidsplan kunnen uitvoeren is het
belangrijk dat we een transparant en duidelijk financieel beleid voeren en een sluitende begroting hebben.
Dit willen we bereiken door:
- in toevoeging op de huidige financiële presentaties, financiële updates via de mail te sturen;
- transparant te zijn over de financiële ontwikkelingen;
- de financiële presentaties en updates zo duidelijk mogelijk over te brengen;
- adequaat om te gaan met veranderingen in het budget voor de begroting.
Transparantie en duidelijkheid
Het komende jaar willen we de lijn van bestuur Sebregts doorzetten aangaande de transparantie van de
financiële situatie van onze afdeling. Dit betekent niet alleen open zijn over beslissingen en eventuele
fouten, maar ook de financiële situatie overzichtelijk en begrijpelijk presenteren.
Het doel is om leden zo goed mogelijk te informeren zodat zij beter kunnen inschatten wat onze financiële
mogelijkheden zijn en hoe deze tot stand zijn gekomen. Echter, is het afgelopen jaar gebleken dat veel leden
geen behoefte hebben aan extra financiële updates tijdens de maandagactiviteiten. Daarom zal er in
toevoeging op de financiële AAV en de presentatie van de begroting vier keer per jaar een financiële update,
gelijk met de nieuwsbrief, worden verstuurd naar de leden. Hierdoor kunnen leden die geïnteresseerd zijn
vaker inzicht krijgen in de financiële situatie van onze afdeling. In deze update zal uiteengezet worden hoe
de inkomsten en uitgaven zich tot de financiële planning verhouden, of er nog bijzonderheden zijn en of er
eventuele fouten zijn gemaakt. Uiteraard kunnen naar aanleiding van deze update vragen worden gesteld
aan de penningmeester via de mail of persoonlijk tijdens één van de activiteiten.
Tijdens de presentaties van de begroting en de financiële AAV zullen deze punten ook behandeld worden,
maar zal er op de begroting dieper worden ingegaan. Om ervoor te zorgen dat iedereen deze presentaties
kan volgen zal veel aandacht worden besteed aan de leesbaarheid en duidelijkheid van de presentatie.
Verder zal worden uitgelegd wat de financiële posten precies inhouden en hoe er tot bepaalde beslissingen
is gekomen.
Begroting 2020
De grootte van de begroting hangt onder andere af van het aantal subsidiabele leden van de JD. Helaas

Foto door Jeroen van Velzen

hebben we te horen gekregen dat dit aantal waarschijnlijk lager zou uitvallen dan eerder werd gedacht.
Het is nog niet duidelijk wat precies het effect op de begroting van onze afdeling zal zijn. Het lijkt er helaas
op dat de afdracht lager zal uitvallen dan vorig jaar. Dit zullen we opvangen door goed te kijken naar waar
ruimte over is in de begroting van 2019. Zoals altijd zal de begroting in overeenstemming zijn met de
plannen en activiteiten die wij als bestuur komend jaar gaan realiseren.
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