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Inleiding
Beste Jonge Democraten,
Na een broeierige zomer met temperaturen die opliepen tot wel 40 graden is bestuur
Sebregts aan de gang gegaan met het jaarverslag. Een moment van reflectie op vele mooie
avonden vol politieke inhoud. Een moment van reflectie op al die momenten van
ontwikkeling bij zowel de leden als het bestuur. En bovenal een moment van reflectie op de
fijne groep bestuursgenoten met wie je zo’n jaar neerzet.
Hierbij presenteer ik je het jaarverslag van bestuur Sebregts. Ten eerste zal iedereen uit het
bestuur een persoonlijke evaluatie schrijven. Daarna zal er teruggeblikt worden op
verschillende beleidsgebieden, zoals de acties rondom de verkiezingen en de financiën.
Bovendien zullen alle werkgroepen van de Jonge Democraten Utrecht een evaluatie geven.
Bestuur Sebregts is erg tevreden over het afgelopen jaar, hoewel de ledenaantallen dit jaar
wel enigszins zijn gedaald. Uit beide enquêtes in november en augustus is gebleken dat
leden de balans tussen politiek en gezelligheid als goed hebben ervaren. Het functioneren
van de werkgroepen en commissies is de leden ook positief bevallen. Het afgelopen jaar is
gekozen voor meer samenwerking met D66 Utrecht, waar positief op is gereageerd. Een
kritische noot vanuit de leden is dat het JD-geluid door deze samenwerking minder duidelijk
te merken was. Twee keer is naar voren gekomen dat leden meer politieke output in de
media en bestuursvlogs willen vanuit de Jonge Democraten Utrecht. Hier hebben we vanaf
januari meer in geïnvesteerd door polls op facebook en meer persberichten over lokaal
nieuws te plaatsen. Over het algemeen zijn we dus heel erg tevreden. We hebben een jaar
achter de rug met enorm veel activiteiten, borrels, twee verkiezingen, drie congressen en de
komst van veel enthousiaste nieuwe leden!
Op 9 september 2019 zal tijdens de AAV in Utrecht de terugblik uit dit jaarverslag nader
toegelicht worden. Rest mij nog een laatste opmerking aan de lezer: Bedankt voor het mooie
jaar!
Met vriendelijke groet,
namens het gehele Bestuur Sebregts
Bloys Sebregts
Voorzitter Jonge Democraten Utrecht
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Persoonlijke verantwoording
Voorzitter - Bloys Sebregts
Het afgelopen jaar is in een sneltreinvaart voorbij gevlogen!
Aan het begin van het jaar ga je met veel enthousiasme aan
de slag. Je wil veel organiseren en creëert een uitgebreide
jaarplanning. Toen we in de maand mei zo’n twaalf
evenementen hadden, konden we hier de vruchten van
plukken... Maar door een effectieve planning en goede
samenwerking, kunnen we erg trots zijn op deze maand. We
hebben mooie evenementen neergezet het afgelopen jaar: de
Nacht van Europa, het Kerstbenefiet en om niet te vergeten
de diverse thema’s tijdens de werkgroepavonden.
Los van alle evenementen, hebben we ook als groep
individuen een ontwikkeling doorgemaakt. In het begin wilden we alles bespreken in
vergaderingen. Naarmate het jaar vordert leer je elkaar kennen en hoef je minder met elkaar
te bespreken. Je voelt elkaar aan en durft elkaar ook aan te spreken. Je raakt met elkaar als
groep erg vertrouwd en dit resulteert op zakelijk vlak in een fijne samenwerking. Maar ook
op persoonlijk vlak bouw je een fijne groepsdynamiek op. Als voorzitter zag ik het als mijn
taak om hier alert op te zijn. Maar om heel eerlijk te zijn voelde ik niet dat deze taak lang
nodig was. Iedereen had het beste met elkaar voor en wilde elkaar steunen waar nodig. Ik
vond het bijzonder om deel uit te mogen maken van dit bestuur. We hebben echt een heel
fijn jaar achter de rug met elkaar. Een bestuursjaar doe je samen, en maak je samen tot een
mooi jaar. Dankjewel lieve bestuursgenoten!
Persoonlijk vond ik het erg spannend om de externe kant binnen de rol van voorzitter te
leren kennen. De JDU verdedigen tijdens debatten, contact hebben met journalisten en af en
toe op social media mezelf laten zien. Ik heb mij hier vanaf januari meer op gefocust.
Hoewel ik verwacht dat externe profilering nooit af is ben ik toch erg trots op de debatten,
persberichten en social media updates die we op dit gebied hebben gehad. Samen met Jorg
en Tommy heb ik meerdere malen bestuursvlogs op Instagram gezet. Deze vlogs werden
goed bekeken en gaf positieve reacties. Ik zou de bestuusvlogs ook adviseren aan het
volgende bestuur.
Ik vond het leerzaam en leuk om dit jaar de afdeling Utrecht te mogen leiden. Tot slot wil ik
alle leden bedanken voor het mooie jaar. Jullie zorgden voor inhoudelijke en gezellige
avonden in ons zaaltje in de Florin!
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Secretaris - Pieter van Brakel

Na een jaar te mogen functioneren als bestuur zit onze tijd
erop. Ik heb ontzettend genoten van het jaar met mijn
bestuursgenootjes en natuurlijk met alle andere Jonge
Democraten. Het was een erg druk jaar op persoonlijk vlak
en op bestuurlijk vlak. Dat zorgt ervoor dat ik erg trots op de
afdeling en op het bestuur ben, want ik ben van mening dat
we erg mooie dingen hebben neergezet. De grote
overwinning van Utrecht op Amsterdam in het
DomDamDebat zal mij bijvoorbeeld nog lang bijblijven,
naast de leuke activiteiten die in Utrecht en landelijk aan
bod zijn gekomen.
Afgelopen jaar heb ik als secretaris intern geprobeerd de structuur goed te bewaken. De
agenda en notulen van de bestuursvergadering stonden in mijn takenpakket, net als het op
orde houden van de website en het contact onderhouden met leden en externen via de mail.
Daarnaast was ik de eindverantwoordelijke voor de Algemene Afdelingsvergaderingen. De
eerste keer ging dat stroef, maar deze leerzame ervaring heeft mij geholpen de andere
AAV’s goed te organiseren. Op de landelijke congressen heb ik mijn opgedane
notuleerervaring kunnen gebruiken door tweemaal deel te nemen aan de stem- en notulen
commissie.
Buiten de taken die aan mijn functie gelieerd zijn heb ik ook nog wat taken mogen vervullen
die niet direct met mijn functie te maken hebben. Zo heb ik deelgenomen aan de debat
commissie van D66, D-Loquentia. Samen hebben we trainingen kunnen organiseren voor
geïnteresseerden van zowel D66 als de JD. Daarnaast heb ik bijgedragen aan de
organisatie van de Randstadcantus, die in Utrecht plaatsvond. Met een groepje JDU’ers
hebben we gepoogd om ook het zomercongres naar Utrecht te halen door een bid in te
dienen, maar dit hebben we afgelegd tegen Amsterdam. Ik heb ook deelgenomen aan de
twinningcommissie, hoewel ik vanwege studieverplichtingen er zelf niet bij kan zijn. Als
laatste heb ik dit jaar ook deelgenomen aan de werkgroep Economie, waarmee we
meerdere leuke avonden hebben gepresenteerd.
Ik heb deelgenomen aan ontzettend leuke activiteiten, heb leuke evenementen mogen
organiseren en heb veel ervaring opgedaan en veel. Voor deze mogelijkheid uit ik mijn dank
aan de gehele Jonge Democraten Utrecht, die mij deze mogelijkheid bood. Samen met mijn
fantastische bestuursgenootjes heb ik een ontzettend leuk bestuursjaar gehad. Daarvoor
ook heel veel dank aan mijn bestuursgenootjes; Bloys, Robbert, Demi, Jorg, Tommy en
Claudia. We hebben veel gelachen, veel geleerd, en erg genoten. Nu krijgt Thomas als mijn
opvolger deze mogelijkheid. Ik wens hem en het hele bestuur Visser ontzettend veel succes,
geluk en vooral plezier.
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Penningmeester - Robbert Bianchetti
Het jaar is omgevlogen! Onvoorstelbaar dat de wissel AAV
inmiddels alweer bijna een jaar geleden is en het volgende
bestuur op het punt staat aan te treden. Ik kijk terug op een
intens jaar. De combinatie werk, studie en JD was op
sommige momenten wat aan de ambitieuze kant. Ik heb
daarom halverwege het bestuursjaar mijn studie gepauzeerd
om meer tijd over te houden voor werk en met name de JD.
Afgelopen jaar was ik beschermheer in de orde van de
blauwe pas. Iets dat ik met veel plezier heb gedaan. Het
begin van het bestuursjaar verliep voor mijn functie iets
moeizamer door het ontbreken van een landelijk
penningmeester. Zaken als de begrotingscyclus zijn hierdoor wat later op gang gekomen en
hebben ook wat langer geduurd dan gebruikelijk. Gelukkig heeft dit verder geen gevolgen
gehad voor de JDU.
We hebben een flink bezuinigingsjaar achter de rug. Ik denk dat we als bestuur trots mogen
zijn dat ondanks €1.949 minder aan afdracht van het LB, we toch alle activiteiten hebben
kunnen organiseren. Dit is ons gelukt door te zoeken naar de meest
portemonneevriendelijke oplossingen en samenwerkingen zoals die met TivoliVredenburg
voor de Nacht van Europa.
De Kasco heeft mij afgelopen jaar geholpen de juistheid van de administratie te waarborgen.
Iets waar zij met vlag en wimpel in geslaagd zijn. Zelf de kleinste details bleef hen niet
onopgemerkt ;). Ik heb de samenwerking als erg prettig ervaren, en wil jullie bij deze
daarvoor bedanken!
Als penningmeester heb ik een aantal activiteiten mede georganiseerd zoals het
kerstbenefiet. Met name in de tweede helft van het bestuursjaar heb ik mij voornamelijk
gefocust op mijn taken als penningmeester, gezien ik door werk en studie geen tijd over had
voor aanvullingen hierop. Dit is iets waar ik achteraf ook graag tijd voor had gehad.
Ik kijk ook terug op een hoop gezelligheid met bestuursgenootjes en de leden bij
kaderweekenden en de congressen. Met name die laatste heb ik toch wel als één van de
hoogtepunten van het jaar ervaren..
Nu is het tijd voor mij om het stokje (lees: blauwe pas) door te geven aan Djurre. Ik heb er
alle vertrouwen in dat hij en zijn bestuur er weer een mooi JD jaar van gaan maken! Ik hoop
iedereen die afgelopen jaar bij de JD zo leuk heeft gemaakt weer terug te zien op
maandagavond in ons o zo knusse (soms wat warme) Florin zaaltje.
Met progressief liberale groet, Robbert
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Pers & Politiek - Demi Koerhuis
Afgelopen jaar is voorbij gevlogen. Ik was voorafgaand aan
dit bestuursjaar enorm benieuwd: wat zou er allemaal
gebeuren binnen mijn functie en hoe zou het besturen van
een vereniging gaan? Samen met 6 anderen een jaar lang
een bestuur vormen van de JD Utrecht… het leek me
ontzettend leuk. De bijna onrealistische verwachtingen die ik
had van het bestuursjaar zijn gelukkig waarheid geworden: ik
heb een geweldige tijd gehad met allemaal leuke mensen in
het bestuur. Ik kan bijna niet geloven dat het alweer een jaar
geleden is dat dit bestuursjaar begon en ik denk dat we als
bestuur kunnen terugkijken op een leuk, succesvol jaar.
Als bestuurslid Pers en Politiek heb ik persstukken mogen
schrijven, moties geschreven (samen met leden), avonden georganiseerd, een
coachingsprogramma opgezet en samen met 6 anderen de afdeling mogen besturen.
Daarnaast heb ik aan mogen schuiven bij vergaderingen van de gemeenteraadsfractie van
D66. Allemaal dingen waar ik enorm trots op ben!
Op de piekmomenten van activiteiten van de JDU vond ik het soms moeilijk om alle losse
dingen in mijn leven te combineren met elkaar. Toch is dit uiteindelijk goed gelukt. Ik heb
afgelopen jaar dan ook ontzettend veel geleerd op ‘zakelijk’ én persoonlijk vlak. Dit is
natuurlijk ook precies waar een bestuursjaar goed bij kan helpen. Als ik terugkijk op
afgelopen jaar ben ik trots op wat we als bestuur hebben neergezet en ben ik blij dat ik
binnen mijn functie heb kunnen doen wat ik wilde bereiken afgelopen jaar.
Bloys, Claudia, Jorg, Pieter, Robbert en Tommy: dankjulliewel voor een ontzettend gezellig
en leerzaam jaar. Ik vond het enorm leuk om jullie afgelopen jaar (nog) beter te leren kennen
en de afdeling met jullie te besturen. Alle leden die op de maandagavonden, congressen en
andere activiteiten gekomen zijn: jullie waren top en het enthousiasme aanstekelijk!
Nu is het tijd om het Pers & Politiek-stokje over te dragen aan Nikki. Nikki, heel veel plezier
aankomend jaar. Maak er een geweldig jaar van met jouw bestuur!
Veel liefs, Demi
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Promotie & Ledenbinding - Jorg Verkerk
Het afgelopen jaar heb ik ervaren als een druk, maar bijzonder
fijn jaar. Wat een ervaring om samen met de
medebestuursleden en de leden zoveel activiteiten te
organiseren! Het werk leek nooit te stoppen; ik ervaarde een
niet-aflatende stroom sprekers, borrels, vergaderingen voor de
werkgroep, bijeenkomsten voor de campagnecommissie,
bestuursvergaderingen, weekendjes weg voor trainingen of
congressen, AAV’s en verkiezingen. En toch bleef ik
gemotiveerd, want alle activiteiten hebben hun merites en
verdienen het de aandacht te krijgen van een bestuurslid
Promotie.
Daarom onderhield ik Instagram, maakte ik evenementen op Facebook aan en stuurde ik
appjes, heel veel appjes. Mijn bestuur heeft er dit jaar voor gekozen de JDU whatsappgroep
te splitsen in een discussiechat en een praktische infochat (PIC). De communicatie tussen
bestuur en de leden kwam vooral uit mijn koker, waardoor ik dit onvervalste
propagandakanaal een beetje beschouwde als ‘mijn chat.’ Ik had er dan ook echt schik in
activiteiten te promoten in foutloos Nederlands!
Gedurende het jaar heb ik een studie (en bijbehorende masterscriptie) en twee volgtijdelijke
stages (bij een gemeente en bij het Rijk) gecombineerd met de activiteiten voor de JD. En
dat alles is succesvol afgerond binnen twaalf maanden, zonder noemenswaardige
inzinkingen of het gevoel te ervaren te bezwijken onder de druk. Ik ben eigenlijk best trots op
hoe ik mijn leven dit jaar heb vormgegeven! Natuurlijk heb ik regelmatig een prioritering
gemaakt in taken, waardoor bepaalde zaken meer naar de achtergrond zijn verschoven
(zoals politieke output op de socials). Het raamwerk van wat écht noodzakelijk was stond
echter altijd tijdig op de socials.
Ledenbinding valt ook onder mijn functie, waardoor ik de taak had om nieuwkomers welkom
te heten en gesprekken aan te knopen op de borrels. Dit was een aangenaam leerzame
klus. En kijk eens aan: Zes van deze nieuwkomers nemen onze stokjes over en worden de
nieuwe bestuursleden. Ik heb alle vertrouwen in de professionaliteit, vaardigheden en
verbindende gezelligheid van het bestuur Visser. Succes!
Een opvolger vinden voor mijn functie is niet gelukt. Jammer, maar helemaal niet
onoverkomelijk. Het nieuwe bestuur zal ongetwijfeld de taken goed verdelen en de promotie
van de activiteiten met vindingrijkheid ter hand nemen.
Mijn medebestuursleden Bloys, Pieter, Robbert, Tommy, Demi en Claudia zijn me dierbaar.
Je leert elkaar goed kennen, zowel in het kader van de functie als persoonlijk. Ieder van ons
heeft dit jaar iets geleerd wat bruikbaar is na onze tijd bij de JD. Voor mij zijn wij intern
succesvol als we alle zeven deze mening delen en terugkijken op een jaar dat plezierig was.
Rest mij nog jou te danken voor jouw komst naar de activiteiten van de JDU. Want zonder
leden en geïnteresseerden geen afdeling.
Opdat de Jonge Democraten Utrecht nog lang leve! Liefs, Jorg
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Organisatie & Internationaal - Tommy Somer
Het is lastig voor te stellen dat ons jaar er alweer opzit. Ik
heb afgelopen jaar beleefd als een fijn maar druk jaar met
vele hoogtepunten. Ik heb ontzettend veel geleerd van
afgelopen jaar en ik ben door dit bestuursjaar op
verschillende terreinen gegroeid. Hier hielpen ook zeker de
feedbacksessies bij die wij als bestuur afgelopen jaar een
aantal keer hebben gehouden.
Ik zag mijn rol binnen de afdeling als contactpersoon voor
andere politieke jongerenorganisaties en afdelingen.
Daarom ging ik ook graag langs bij andere afdelingen en
politieke jongerenorganisaties om deze band te
onderhouden. Door dit contact heb ik ook vrienden kunnen maken bij andere (liberale) pjo's.
Verder was ik natuurlijk veel bezig met de events die bij mijn functie horen. Ik kijk terug op
een mooi eerste Randstaddebat, een prachtig Kerstbenefiet, liberaal treffen, en Provinciale
Staten politieke jongerendebat. En niet te vergeten, een verpletterend (zeker voor de
afdeling Amsterdam) DomDamDebat.
Het hoogtepunt van mijn bestuursjaar was toch echt wel de Nacht van Europa die werd
georganiseerd in TivoliVredenburg. Een panel met zes kandidaten voor het Europees
parlement, een panel van vijf internationals over wat de Europese Unie voor hen betekende,
twee bn'ers als moderatoren en natuurlijk onze illustere pubquiz.
Tot slot heb ik samen met Bloys en Jorg mij ingezet voor de bestuursvlogs van de Jonge
Democraten Utrecht. Wij probeerde zo als bestuur een inzage te geven in onze taken.
Ik heb erg genoten van dit jaar! Ik zou heel graag Bloys, Pieter, Robbert, Demi, Jorg en
Claudia enorm bedanken voor de tijd die wij samen hebben gehad. Daarnaast wil ik alle
actieve leden bedanken die afgelopen jaar bij de Jonge Democraten Utrecht betrokken zijn
geweest bedanken. Last but not least wil ik ook drie landelijk bestuurders in het bijzonder
bedanken. Mijn functieequivalenten Cyriel en Marten maar ook Michiel Lemmers als
koppeling tussen Utrecht en het Lange Voorhout. Ik had het zeker niet willen missen! Ik
wens bestuur Visser bijzonder veel plezier met hun bestuursjaar en ik hoop dat zij het net zo
leuk gaan vinden als wij het hebben gevonden.
Lieve groeten,
Tommy
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Werkgroepen – Claudia Keijzer
Tijd is relatief, maar als ik lees dat bij elk bestuurslid (inclusief
mezelf) het afgelopen jaar voorbij is gevlogen, ga ik toch
twijfelen aan dat begrip. Zelf heb ik mijn functie als bestuurslid
Werkgroepen gecombineerd met een fulltime onderzoeksstage
van tien maanden, wat dus ook ontzettend snel voorbij is
gegaan.
Wat mij zoveel energie gaf, was de duidelijk zichtbare
leercurve van elke werkgroep. Waar ik in het begin van het
jaar soms moest bijspringen (bijvoorbeeld met het helpen van
een spreker zoeken), ging dat de afgelopen maanden
volautomatisch. Ik heb daar ook veel van geleerd; ik heb in het
begin van het jaar elke werkgroep goed in de gaten gehouden -een bestandje met wanneer
ze vergaderden, wanneer ik zelf kon, wanneer ik in moest grijpen, of er al een spreker was,
of er al een plan B was. Alleen werkt niet iedereen op mijn manier en is het belangrijk om
sommige dingen los te laten en mensen zelf iets uit te laten vinden. In dat opzicht voelde ik
me net een moeder die haar kinderen zag opgroeien.
De vergaderingen met de werkgroepvoorzitters en Demi (samen het Utrechts Politiek
Kernoverleg), vond ik ook erg leuk om te organiseren. Het was nuttig om terugkoppeling te
krijgen en te brainstormen over activiteiten. Bij een van deze vergaderingen is het zaadje
geplant om de werkgroep Justitie & Veiligheid weer op te starten! De laatste vergadering
hebben we bij mij thuis gehouden en afgesloten met een borreltje.
Naast de vergaderingen met de werkgroepvoorzitters heb ik ook de UPKaderdag mogen
organiseren in januari. De onderwerpen van de trainingen had ik in overleg met de
werkgroepvoorzitters uitgekozen. Het duurde even voordat er trainers geregeld waren, maar
dan heb je ook wat! Het was een hele gezellige en interessante dag met een knus groepje
leden.
Ik heb ook enorm veel steun gehad van mijn medebestuursleden. Het was in het begin toch
wel spannend om met zes anderen, die ik niet super goed kende, een bestuursjaar aan te
gaan. Maar elke vergadering was immens gezellig en iets om naar uit te kijken in een
chaotische week, alleen al om de culinaire hoogstandjes. Ik denk dat we als groep zijn
gegroeid tot een sterk team, waarin iedereen zich veilig voelt en niet bang is eerlijk te zijn. Ik
heb door thesis-stress en het onverwachts vervroegen van mijn deadline helaas wat moeten
opgeven voor de landelijke activiteiten, maar heb wel altijd geprobeerd er voor onze
Utrechtse leden te zijn.
Ik hoop dat we met het hele bestuur open en laagdrempelig zijn geweest voor alle leden, dat
iedereen ontvangen is in het warme bad van de JD Utrecht, en dat jullie met plezier naar
onze activiteiten zijn geweest. Ik ben zelf zoveel mooie ervaringen rijker dat ik jullie allemaal
wil bedanken voor het afgelopen jaar!
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Emma, veel succes en plezier als nieuwe werkgoepmama, je krijgt er dus nog een kindje bij
maar ik heb het volste vertrouwen dat dat goed gaat komen.
Tot ziens in de Florin!
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Werkgroepen en verantwoording werkgroep
De zeven werkgroepen die de JDU dit jaar rijk was hebben elk drie activiteiten
georganiseerd. Elke werkgroep heeft van die drie activiteiten ook één keer samengewerkt,
waarbij OCW zelfs twee avonden heeft samengewerkt. Deze gezamenlijke avonden zijn
door het jaar heen georganiseerd, om afwisseling te creëren, maar soms ook vanuit
noodzaak: twee kleine werkgroepen hadden op die manier bijvoorbeeld voldoende
mankracht. Het waren activiteiten met erg interessante onderwerpen. Een greep uit deze
thema’s: sekswerkers, overbevolking en een bezoek van Sophie in ’t Veld. Allemaal thema’s
die actueel zijn en hopelijk bijgedragen hebben aan de verbreding van onze horizon.
De werkgroep Justitie en Veiligheid was in september op non-actief gezet, maar door
initiatief van een van de leden wordt deze komend jaar, in een nieuw jasje, weer opgezet.
Het afgelopen jaar is er drie keer vergaderd met het Utrechts Politiek Kernoverleg (UPKO).
Bij deze vergaderingen waren standaard de werkgroepvoorzitters, het bestuurslid Pers en
Politiek, en het bestuurslid Werkgroepen aanwezig. Het was goed (en gezellig) om met
iedereen samen te zijn, tips en tops uit te wisselen en te brainstormen over activiteiten.
Ik heb geprobeerd om de voorzitters van de landelijke werkgroepen (portefeuillehouders) uit
te nodigen voor de lokale werkgroepactiviteiten. Aangezien dit bij sommige
portefeuillehouders een gevoelig thema was is dit niet altijd gelukt. Dit jaar is helaas
nauwelijks samenwerking geweest tussen lokale en landelijke werkgroepen.
UPKaderdag
De UPKaderdag vond plaats op 12 januari 2019 in cultuurcentrum Parnassos. Er werden
twee parallelle trainingen gegeven; een training Organiseren & Ledenactivering door Ingrid
Weerts en Pauline Gerth van Wijk en een training Campagne door Annabel Broer. Het was
een leerzame en gezellige dag, en er was genoeg tijd om de diepte in te gaan over
bovenstaande onderwerpen. Omdat de hoeveelheid aanmeldingen laag was (11 inlcusief 4
bestuursleden), heb ik aan Emma meegegeven om goed na te denken over het voortzetten
van de traditie of om een andere weg in te slaan.
Filosofie
Met onze werkgroep hebben wij verschillende activiteiten gedaan dit jaar. Zo hebben wij
zelfstandig twee avonden georganiseerd en daarnaast samen met de werkgroep
Duurzaamheid ook nog een avond georganiseerd. Onze eerste avond ging over de ethiek
die achter de uithuisplaatsing van kinderen schuilt. Bij de tweede avond werd er
gediscussieerd over de huidige democratie die wij in Nederland kennen. Naast deze
avonden hebben we ook nog geld ingezameld voor het kerstbenefiet. Hoe meer geld we
zouden ophalen, hoe verder we zouden fietsen vanaf Utrecht. Het is uiteindelijk Haarlem
geworden. De tocht gaan we deze zomervakantie houden. Onze derde avond samen met
duurzaamheid stond in het teken van overbevolking. Het was een zeer geslaagd jaar voor
onze werkgroep!
Duurzaamheid
In verenigingsjaar 2018-2019 heeft de werkgroep Duurzaamheid drie inhoudelijke
maandagavonden georganiseerd, waarvan één samen met de werkgroep filosofie.
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Op 8 oktober 2018 is een avond georganiseerd over duurzaam ondernemen en lokale
duurzame initiatieven. Het eerste deel van de avond werd ingevuld door spreekster Margit
Végh, de voorzitter van de Duurzame Week. Het tweede deel van de avond hebben de
Jonge Democraten in groepjes een duurzaam businessplan geschreven en aan elkaar
gepresenteerd. Op 14 januari 2019 is een avond georganiseerd over de invloed van
(duurzaamheids)wetenschap op de politiek. Sprekers waren Sandra van der Hel,
promovenda en onderzoeker bij het Copernicus Institute of Sustainable Development van de
Universiteit Utrecht, en Matthijs Sienot, Kamerlid voor D66 en woordvoerder op het thema
duurzaamheid. Op 3 juni 2019 is een gezamenlijke avond georganiseerd met de werkgroep
filosofie, met als thema overbevolking. Sprekers hierbij waren bioloog Hans Meek (schrijver
van het boek ‘Ecologica’) en economisch geograaf Ton van Rietbergen. Naast deze
inhoudelijke activiteiten heeft de werkgroep een duurzaam diner georganiseerd waarvoor
kaartjes zijn verkocht tijdens het kerstbenefiet. Deze avond was met 7 deelnemers en 5
werkgroepleden een groot succes. Ten slotte staat in augustus nog een CO2-neutrale
spelletjesavond gepland. Door het jaar heen heeft de werkgroep goed gefunctioneerd.
Hoewel de organisatie van de ene avond eerder rond was dan die van de andere, is het
uiteindelijk gelukt om drie geslaagde avonden neer te zetten. Alle werkgroepleden zijn
bereid hun steentje bij te dragen en doen dat ook, soms na een kleine aansporing. De
werkgroep heeft weinig beroep hoeven doen op het bestuur (althans vanuit de beleving van
de werkgroep), maar het contact verliep makkelijk wanneer dat nodig was.
Economie
De enthousiaste leden van de werkgroep Economie hebben het afgelopen jaar drie
activiteiten georganiseerd. De eerste avond is een samenwerking geweest met de
werkgroep Zorg, met als thema: Zorg in 2050. Twee sprekers hebben ons meegenomen in
de demografische ontwikkelingen en de toekomstige kosten van de zorg. Op basis van deze
informatie is een discussie ontstaan tussen de aanwezige JD’ers tijdens “Over de streep”.
Tijdens de Brexit-avond hebben onze sprekers informatie gegeven vanuit de theorie en de
praktijk, om de JD’ers een concreter beeld te geven over de (gevolgen) van de Brexit. De
laatste avond hebben wij Europarlementariër Sophie in ’t Veld mogen ontvangen, die ons
met al haar enthousiasme en passie heeft meegenomen in het reilen en zeilen van de EU en
haar zorgen en waarden met ons heeft gedeeld. Dit is de drukst bezochte avond geweest
waarbij er veel vragen zijn gesteld aan, maar ook discussies zijn geweest met Sophie.
Zorg
Afgelopen jaar heeft de werkgroep Zorg niet stil gezeten. Nadat de groep van twee naar vijf
actieve leden is gegroeid konden we beginnen met het organiseren van de drie themaavonden. We hebben het bijvoorbeeld met de werkgroep Economie over de toekomstige
zorgkosten gehad. Ook hebben we een avond georganiseerd over hoe een pandemie in
Nederland behandeld wordt, en hebben een bezoek gebracht aan het calamiteitenhospitaal
in Utrecht. Daarnaast hebben we, met hulp van de bestuursleden, onze visie geprobeerd tot
uiting te brengen door middel van politieke moties; de een succesvoller dan de ander. Ten
slotte hebben we zelfs een medische escape room gedaan (in 59:40). Kortom, de werkgroep
Zorg heeft een mooi en gezellig jaar achter de rug!
Lokaal
Het afgelopen jaar hebben we met de werkgroep Lokaal een aantal mooie, uiteenlopende
activiteiten mogen organiseren. Onze eerste activiteit ging over de positie van sekswerkers
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in Utrecht. Dit is een onderwerp waar een taboe op rust. Met deze avond wilden we dit
onderwerp daarom bespreekbaar maken en de discussie met elkaar aangaan over de
toekomst van sekswerkers. Na afloop hebben we hier veel positieve reacties op gehad,
waardoor dit voor ons een geslaagde avond was. In aanloop naar de Provinciale
statenverkiezingen hebben we samen met andere politieke jongerenorganisaties een debat
georganiseerd in het Provinciehuis. Op deze avond gingen jongeren die op de
kandidatenlijst stonden van verschillende partijen met elkaar in debat. Door uiteenlopende
stellingen te presenteren hoopten we met deze avond mensen een goed beeld te geven van
de verschillende standpunten van partijen. Tot slot hebben we samen met de werkgroep
OCW een activiteit georganiseerd over Utrecht Science Park. Door middel van sprekers en
een spel wilden we mensen laten nadenken over de toekomst van dit gebied. Dit was naar
ons idee een mooie avond door het grote enthousiasme van de mensen die aanwezig
waren.
Internationaal
Afgelopen jaar heeft de werkgroep Internationaal verschillende soorten activiteiten
georganiseerd. Het jaar begonnen we met een MUN (model united nations). Deelnemers
speelden verschillende landen en samen moest er onderhandeld worden over de actuele
casus rondom het Krim-conflict dat weer oplaaide na een bezetting van een schip door
Rusland eind 2018. Onze tweede activiteit hebben we samen met de werkgroep OCW
georganiseerd, over de internationalisering van het onderwijs. Onze laatste avond had de
nadruk op de Europese Parlementsverkiezingen van 2019. We hebben toen de nieuwe partij
Volt uitgenodigd om met hen in gesprek te gaan en hen aan de tand te voelen over hun
visie. Ik denk dat de werkgroep Internationaal kan terugkijken op een geslaagd jaar met
leuke en goedbezochte avonden!
OCW
Dit jaar heeft de werkgroep Onderwijs, Cultuur en Wetenschap drie maandagavonden
georganiseerd. De eerste avond ging over robots, en hoe zij in de toekomst een rol gaan
spelen -of juist niet. De tweede avond werd in samenwerking met de werkgroep
Internationaal georganiseerd, over de internationalisering van het onderwijs, en of het
wenselijk is dat er op universiteiten in het Engels college wordt gegeven. Voor de laatste
avond werd ook samengewerkt, dit keer met de werkgroep Lokaal, over de toekomst van het
Utrecht Science Park (of de Uithof!). Al met al een jaar vol interessante onderwerpen!
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Events
Kerstbenefiet
Begin december hebben wij ons jaarlijkse kerstbenefiet gehouden. Dit was net als vorig jaar
in het format van een benefietveiling. Bij deze veiling hebben ruim tweeëntwintighonderd
euro opgehaald voor het Utrechtse goede doel, Stichting Rechtop. Daarnaast kijken wij als
bestuur terug op een gezellige middag. Het mooiste aan dit event vond ik dat wij een leuke
commissie hadden met zowel bestuur als nieuwe leden waarmee we samen een prachtig
event hebben neergezet.

Nacht van Europa
Dit prachtige event werd dit jaar voor het elfde jaar georganiseerd. Samen met Bas
Steendam hebben wij vanuit de Jonge Democraten Utrecht een prachtige avond neergezet
in TivoliVredenburg. Dit jaar hebben wij samengewerkt met de JOVD Utrecht, Dwars
Utrecht, PerspectieF Utrecht en Vidius. Daarnaast hebben wij natuurlijk nauw samengewerkt
met de Universiteit Utrecht en TivoliVredenburg om ons programma te integreren in het
bredere festival Europa. De samenwerking met deze twee partners had vele voordelen. Zo
kregen wij als samenwerkingsverband budget vanuit TivoliVredenburg voor onze pubquiz en
werden de kosten voor zalen uiteraard niet berekend. Daarnaast heeft TivoliVredenburg en
de Universiteit Utrecht betaald voor de moderatoren. Daarnaast kregen onze leden ook 5
euro korting voor het gehele festival waar een wisselend programma te vinden was. In een
tijd van bezuinigingen is het fijn dat wij op deze manier de Nacht van Europa hebben kunnen
organiseren. Dit evenement heeft de Jonge Democraten Utrecht minder dan 25 euro gekost.
Dat is slechts 1 euro duurder dan een avond in de Florin.

Buitenlandreis
Zoals velen van jullie weten verkeerd de JD in financieel zwaarder weer dan enkele jaren
eerder. Als gevolg is de de subsidie voor twinnings aan het begin van het jaar verlaagd van
900 naar 600 euro per afdeling en in februari naar 0. Als gevolg van het wegvallen van deze
subsidie moesten leden een groter gedeelte zelf bijdragen. Als 'Reiscie' hebben wij gezocht
naar alternatieven voor deze subsidie. Helaas waren er bij D66 ook geen fondsen
beschikbaar die op een realistische wijze konden bijdragen aan onze doelen.
De planning was om een buitenlandreis te organiseren in mei of juni. Helaas bleken deze
maanden beide niet haalbaar door tentamenweken, deadlines of simpelweg te hoge kosten
van de reis. Gezien de zomerperiode ook zeker niet goedkoper is hebben wij als commissie
ervoor gekozen om de reis begin oktober te organiseren. Wij vinden het belangrijk dat de
reis toegankelijk is voor leden, waardoor we ervoor hebben gekozen de reis in die maand te
organiseren. Dit is beter dan vasthouden aan mei 'omdat we het dan altijd doen'.
Van 3 tot 6 oktober gaan er ongeveer 10 Jonge Democraten mee naar Belgrado waar de
reis verzorgd zal worden door de Buitenlandreiscommissie. Mijn opvolger, Stan, zit uiteraard
ook in de buitenlandcommissie en daarom verwacht ik ook geen problemen rondom het
overdragen van deze taak.

14

Debatten
Afgelopen jaar hebben wij als JDU verschillende debatten georganiseerd. Van vertrouwde
debatten als liberaal treffen en het domdamdebat tot nieuwe formatten zoals het
Randstaddebat en het Provinciale Staten politieke jongerenorganisatie debat. Zeker bij het
randstaddebat stak de JDU met kop en schouders boven de rest uit vanwege haar grote
vertegenwoordiging van rond de 30 personen. De samenwerking voor de debatten was
uiteenlopend van een functie equivalent tot zes andere politieke jongerenorganisaties. Dit
maakte het organiseren van elk debat weer uniek. Uiteraard was een hoogtepunt dat de
Jonge Democraten Utrecht de afdeling Amsterdam met drie-nul versloeg bij een
thuiswedstrijd aan de Prinsengracht.
Het neerzetten van deze events was zeker niet gelukt zonder de fantastische
commissieleden die het afgelopen jaar het bestuur hebben geholpen. Veel dank aan deze
commissieleden.
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Wageningen
Na drie jaar van hard werken is de regiocommissie Wageningen hard door gegegroeid naar
een zelfstandige afdeling. Niet alleen levert Wageningen in het eerste jaar van haar bestaan
als afdeling een landelijk bestuur, maar ook in Wageningen zelf is een bestuur aan het roer
dat de continuiteit waarborgt van de afdeling. Twee bestuursleden die afgelopen jaar als
regiocommissiebestuur de afdeling hebben opgezet hebben zich voor nog een half jaar
gecommiteerd aan het besturen van de afdeling. Bestuur Sebregts kijkt met trots naar een
nieuwe afdeling met zo’n vaste kern.
Vanaf ons aantreden tot het zelfstandig worden van Wageningen op 1 januari jongslede
hebben wij als bestuur ons uiterste best gedaan om de regiocommissie te begeleiden naar
het worden van een afdeling. Samen met het landelijk bestuur heeft de regiocommissie veel
zelf gedaan, denk bijvoorbeeld aan het schrijven van een eigen huishoudelijk regelement.
Bestuur Sebregts zag haar taak met betrekking tot de regiocommissie voornamelijk als
faciliterend. Gezien Wageningen per 1 januari 2019 op eigen benen zou gaan staan wilde
wij hen de vrijhied geven die wij zij konden bieden. Tommy onderhield ook nauw contact met
de afdeling en ging ook elke maand een keer langs in Wageningen om een activiteit bij te
wonen. Op de weg naar zelfstandigheid zijn de nodige hobbels overwonnen door zowel
bestuur Sebregts als het bestuur van de regiocommisie. Gelukkig staan wij hier met een
mooi resultaat. Bestuur Sebregts wenst afdeling Wageningen veel geluk de komende jaren
en wij zullen de afdeling nauwgezet blijven volgen.
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Relatie D66 Utrecht
Het afgelopen jaar hebben we ingezet op een betere samenwerking met D66. We
hebben de relatie tussen de JDU en D66U met name warm gehouden en bevorderd
door de VrijMiBo’s en D-Loquentia met D66 te promoten en laagdrempelig te maken,
een trainings-coachprogramma in samenwerking met D66 op te zetten en
verkiezingsactiviteiten samen met D66 te organiseren.

VrijMiBo
We hebben ervoor gekozen om met het merendeel van het bestuur aanwezig te zijn bij de
VrijMiBo’s van D66 en deze borrels dan ook actief te promoten. Afgelopen jaar hebben we
hier erg ons best voor gedaan, door de borrels te promoten aan het einde van de avonden
van de JDU en in de appgroepen. Daarnaast is bij (bijna) elke VrijMiBo met D66 het
merendeel van bestuur Sebregts aanwezig geweest, wat we onszelf ook als doel hadden
gesteld aan het begin van dit jaar. Het aantrekken van JDU-leden blijft daarentegen moeilijk.
We hebben als bestuur gemerkt dat er over het algemeen weinig JDU-leden naar de
VrijMiBo’s met D66 komen of dat leden elkaar mislopen door de lengte van de borrel. Toch
denken we dat we, door met een groot deel van het bestuur aanwezig te zijn, een belangrijk
signaal hebben afgegeven de samenwerking met D66 op te zoeken.

D-Loquentia
Aangezien we als bestuur politieke output en politieke capaciteiten bij JDU-leden willen
ontwikkelen hebben we deelname aan D-Loquentia gestimuleerd en zo laagdrempelig
mogelijk gemaakt. Hierdoor hebben een aantal leden van de JDU ook meegedaan aan deze
debatreeks. De debatreeksen zijn daarnaast aantrekkelijk gemaakt voor de leden door de
prijs laag te houden. We hebben door D-Loquentia JDU’ers ook meer in contact laten komen
met D66 Utrecht.

Trainings-coachprogramma
Het doel van bestuur Sebregts was om een coachingsprogramma te realiseren in
samenwerking met D66. Samen met D66 Utrecht is afgelopen jaar dit coachingsprogramma
gerealiseerd. Hierbij konden 4 JDU’ers – als pilot – zich aanmelden voor een
coachingstraject, waarbij ze bij hun wensen en doelen geholpen worden door een coach van
D66. Zo komen JDU’ers in contact met D66 en is eventuele doorstroming een optie. De
samenwerking met D66 kwam ook hier goed van de grond.

Provinciehuis
Afgelopen jaar heeft het bestuur een EropUitje georganiseerd naar het Provinciehuis, om de
werkzaamheden van Statenleden en D66 te laten zien en om de Provinciale
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Statenverkiezingen meer te laten leven onder leden. We hebben dit uitje met succes
georganiseerd. Leden van D66 waren hier aanwezig om meer te vertellen over wat D66 in
de Provincie doet en neerzet.
Andere activiteiten in samenwerking met D66
De samenwerking met D66 is daarnaast opgezocht in het organiseren van andere
activiteiten. Naast het EropUitje naar het Provinciehuis hebben we ook andere activiteiten
georganiseerd samen met D66. Deze zogeheten ‘(J)D-cafés’ gingen over ‘Transparantie in
Europa’ en ‘XTC’. We hebben door deze cafés veel leden kennis laten maken met (leden
van) D66. Op deze activiteiten waren een groot aantal JDU-leden aanwezig. Ons doel om
samenwerking en kennismaking met D66 te vergroten is hiermee gehaald.
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Politiek
We hebben afgelopen jaar een succesvol jaar gehad in politieke output en
persuitingen. We zijn met de JDU actief geweest op landelijke congressen en hebben
belangrijke moties verdedigd. Daarnaast hebben we vrouwen gestimuleerd meer met
politieke output bezig te zijn en is het ‘kwartiertje van’ vaak georganiseerd.

Moties
Als bestuur vonden we het belangrijk dat leden leren moties te schrijven en woord te voeren.
Afgelopen jaar hebben we leden gestimuleerd moties te schrijven, door twee
motieschrijfavonden te organiseren en leden één op één te helpen met het schrijven van
moties. We hebben daarbij gestimuleerd eerst de moties te verdedigen op de AAV, om dit
laagdrempelig te maken. We wilden daarnaast leden van de JDU ook koppelen aan een
ervaringsdeskundige, die kon helpen met het schrijven van moties. Dit is afgelopen jaar niet
gebeurd. Bestuurslid Pers en Politiek heeft daarentegen wel meerdere malen één op één
met leden moties geschreven.

Vrouwen in de politiek
Afgelopen heeft Bestuur Sebregts geprobeerd meer vrouwen in de politiek te betrekken,
door ze te stimuleren meer moties te laten woordvoeren en actief aan te moedigen moties te
schrijven. Afgelopen jaar hebben veel vrouwen van de JDU moties geschreven en
woordgevoerd. Tijdens de laatste AAV, bijvoorbeeld, hebben meer vrouwen dan mannen het
woord gevoerd en veel vrouwen hebben meegeschreven aan de moties. Dit laat zien dat het
schrijven en woordvoeren van moties afgelopen jaar ook door veel vrouwen gedaan is en
dat stimulering hiervan gewerkt heeft.
Verder wilden we afgelopen jaar de samenwerking met FemDem vergroten. Dit is niet
gelukt, aangezien FemDem zelf op een laag pitje stond. FemDem was afgelopen jaar
namelijk bezig met het maken van (nieuwe) toekomstplannen. Hierdoor was het lastig om de
samenwerking op te zoeken.

‘Het kwartiertje van…’
We wilden afgelopen jaar ‘Het kwartiertje van…’ doorzetten. Dit hebben we dan ook
gerealiseerd. Het is niet gelukt elke maand 2x een ‘kwartiertje van’ te organiseren. Dit kwam
omdat er in sommige maanden veel activiteiten waren waar geen tijd was voor een
‘kwartiertje van’ of bij sommige activiteiten het niet passend was een ‘kwartiertje van’ in het
programma te voegen. Deze maanden hebben we dan minder dan twee keer een
‘kwartiertje van’ georganiseerd. Daarnaast hebben we een belangrijke toevoeging
doorgevoerd waarbij het belangrijk was het ‘kwartiertje van’ zo veel mogelijk te laten
aansluiten op de inhoud van de avond. We merkten in de loop van het jaar dat het
‘kwartiertje van’ dan het beste werkt.
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Pers
Afgelopen jaar wilden we minimaal 3x in de pers verschijnen als JDU. We hebben dit
doel ruimschoots behaald, door persmomenten te creëren en pers uit te nodigen op
onze events.
Ons doel was om afgelopen jaar minimaal 3x een persmoment te hebben als afdeling
Utrecht. We wilden pers uitnodigen bij onze events en opinieartikelen schrijven. Afgelopen
jaar zijn we 13 keer in de media verschenen, met 6 verschillende onderwerpen. Het doel dat
we onszelf gesteld hebben, is dus ruimschoots gehaald. We zijn als bestuur erg tevreden
over deze resultaten.
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Promotie
De promotiekanalen van vorig jaar zijn grotendeels overgenomen. De belangrijkste wijziging
is de splitsing van de JDU-whatsappchat in een klets- en discussiechat en een praktische
infochat, die binnen het bestuur doorgaans afgekort wordt met de zalvende afkorting PIC.
De behoefte aan deze heldere communicatievorm is na de laatste enquête van het bestuur
Broer vast komen te staan, waarna het bestuur Sebregts de wijziging heeft
geïmplementeerd. In de enquête uit november is gebleken dat de leden deze chat ook
waarderen.
Gedurende het jaar is sprake geweest van een gestage aanwas van geïnteresseerden en
leden, terwijl tegelijkertijd oudere leden de weg naar de Florin niet altijd hebben kunnen
vinden. De matige populariteit van D66 in de peilingen en de media heeft ongetwijfeld een
drukkend effect gehad op de instroom. Desondanks biedt het potentieel van het bestuur
Visser nieuwe mogelijkheden om leden te werven, bijvoorbeeld in de groep nieuwe
studenten.
Het bestuur heeft voor ogen gehad als vereniging zo inclusief mogelijk te zijn en eenieder
die een ander respectvol behandelt en warm welkom binnen de JDU te bieden. Het kader
voor een meer inclusieve vereniging is daardoor stevig. Via de Oriëntatiecommissie bereikte
het bestuur de mededeling dat de leden het bestuur Visser opmerkten dat zij de vereniging
beschouwden als een enthousiaste groep waar het niet moeilijk is in opgenomen te worden.
Feit is wel dat het bijzonder moeilijk is bepaalde groepen te laten aansluiten bij de
vereniging, zoals MBO’ers.
De website is gebruikt als extra bron van informatie, naast andere kanalen als Whatsapp,
Facebook en e-mail. Via de agenda werden de activiteiten inzichtelijk. Daarnaast is op de
website een overzicht te vinden van persartikelen, voorgaande besturen, werkgroepen en
meer. Ten opzichte van voorgaande besturen heeft de nieuws pagina een mindere activiteit
gekend, onder andere door ons besluit om de interview estafette stop te zetten. Bestuur
Visser kan voor volgend jaar gaan besluiten hoe ze dit willen vormgeven.
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Verkiezingen
In het voorjaar van 2019 hebben er drie verkiezingen plaatsgevonden: De verkiezingen voor
de Provinciale Staten, de Waterschapsverkiezingen en de Europese
parlementsverkiezingen. Het bestuur heeft ervoor gekozen in deze verkiezingen D66 actief
te steunen. Daardoor is nauw samengewerkt met het bestuurslid Campagne van D66
Utrecht, Venita Dada Anthonij. Gezamenlijke acties tussen D66 en de JDU waren onder
andere een kerstkaartactie bij winkelcentrum Overvecht in december 2018, een
smoothieactie bij de Stadhuisbrug in maart 2019 en een canvasactie in Overvecht in mei van
hetzelfde jaar. Ook is ervoor gekozen, gedeeltelijk om te besparen op de kosten, om de
kraam tijdens de UIT-week in augustus gezamenlijk te bemannen.
In februari en maart hebben in Utrecht twee losse JD-campagne acties plaatsgevonden in
het kader van de verkiezingen, waarbij ook landelijke standpunten van de Jonge
Democraten zijn uitgedragen. In totaal brengt dit het aantal campagnes acties op zes.
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Toegankelijkheid
Geïnteresseerden en leden
Het afgelopen jaar hebben wij in ons beleidsplan veel gepraat over samenwerking en
toegankelijkheid. Vooral op het leden aspect beoogden wij een toegankelijk bestuur te zijn.
Zoals eerder gezegd was de ledenaanwas gestaag. We konden onze ruimte in de Florin
behouden en hoefden niet uit te breiden of op zoek te gaan naar een kleinere ruimte. Vanuit
de enquêtes is gebleken dat op het gebied van toegankelijkheid niks te klagen valt. We
hebben hier ook actief op ingezet door op activiteiten niet met bestuursgenoten te staan
wanneer er nieuwe leden waren. We willen iedereen vanaf moment één betrekken bij de
JDU en hebben geprobeerd nieuwe leden zich gelijk welkom te laten voelen.

D66 Utrecht
Het afgelopen jaar is gekozen voor meer samenwerking met D66 Utrecht. Zoals eerder
beschreven heeft dit geleid tot een mooi trainings-coach programma. Daarnaast is er een
debatreeks D-Loquentia samen georganiseerd en zijn er twee mooie (J)D-Cafe’s neergezet.
Maandelijks vond er samen met D66 Utrecht een maandelijkse VrijMiBo plaats. Het bleek
echter moeilijk om hier veel JD’ers naartoe te trekken. De samenwerking is tot slot ook goed
gelopen tijdens campagne-activiteiten. Zowel voor beiden verkiezingen als voor het
zomeroffensief in augustus hebben we elkaar geholpen.

Politieke Jongeren Organisaties (PJO’s) en Politiek Fabriek Utrecht (PFU)
Het afgelopen jaar gingen we met frisse energie in een jaar met samenwerkingen in de PFU.
Toen na twee PFU bijeenkomsten de opkomst vanuit andere PJO’s erg laag was, heeft het
bestuur de tijd genomen zich te beraden op de toekomstige rol van de JDU in de PFU. Er is
toen besloten om slechts een aantal activiteiten te organiseren. Zo is er in januari een
nieuwjaarsborrel georganiseerd en in het voorjaar een debat met kandidaten. Verder zijn er
los van de PFU twee evenementen georganiseerd met het CDJA en de JOVD. We hebben
een pubquiz met CDJA gehad en een Liberaal Treffen met de JOVD. Bestuur Sebregts zou
Bestuur Visser aanraden om te kijken hoeveel andere PJO’s qua tijd en energie willen
investeren in samenwerking. Op basis hiervan kunnen keuzes gemaakt worden in
evenementen zonder teleurstellingen.

Landelijk Bestuur (LB) en andere JD afdelingen
Samen sta je als PJO sterk! We hebben dit jaar contact gehad met andere afdelingen en het
LB voor zowel kennisoverdracht als een goede relatie. Vooral binnen de randstad hebben
we twee keer een geslaagd evenement georganiseerd. Het Randstaddebat was een groot
succes met alle randstedelijke afdelingen in het mooie Utrecht. Daarnaast is de JDU naar de
JDA gegaan om de degens met elkaar te kruisen in een fel debat. Tot slot een mooie
randstadcantus in het voorjaar. Tijdens congressen, kaderweekenden en in appgroepen kon
op een makkelijke manier ervaringen en kennis uitgewisseld worden. Dit was erg prettig.
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Financiën
Bestuur Sebregts laat de JDU achter met €1.600. op de rekening om nog 4 maanden mee te
overbruggen. Gezien de meest kostbare activiteiten van 2019 al geweest zijn is het onze
inschatting dat bestuur Visser hier nog ruimschoots mee uit de voeten kan.
Wat betreft de landelijke financiën en de impact hiervan op de JDU is op moment van
schrijven nog weinig bekend. De subsidie tegenvaller waarover de JD afgelopen
zomercongres is geïnformeerd kan betekenen dat we voor 2020 weer moeten bezuinigen.
Dit staat echter nog niet vast, waardoor ik hier nog geen uitspraken over kan doen. Wel denk
ik dat, zelfs al moet er komend jaar weer bezuinigd worden, dit ons als JDU zeker gaat
lukken. Verwacht hierover meer duidelijkheid op aankomend september congres.
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