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Afdelingsvergadering

Agenda

20.00 Opening AAV

20:10 Actuele Moties, Organimo’s, Amendementen, Moties

21.00 Pauze
21.15 Bestuursverantwoording

21:45 Financiën
22:00 Sluiting AAV

20.00 Opening AAV
Installatie Technischvoorzitter: Michiel Lemmers
Installatie Stem- en Notulencommissie: Yvet Laan, Marit Gorissen

20:10 Actuele Moties, Organimo’s, Amendementen, Moties

Actuele Politieke Moties
APM01
Onderwerp:
Indieners:

I Rdam
Kunst en cultuur
Commissie Internationaal

Woordvoerder:
Constaterende
dat
Overwegende
dat
Spreekt uit dat

Gina
Het I Amsterdam monument in Amsterdam verwijderd werd en deze letters nu
waarschijnlijk voor schroot verkocht worden,
De beweegredenen hiervoor voortkwamen uit het collectivistisch links
gedachtegoed en de JD juist staat voor het sterke individu,
De JD Rotterdam zich uit moet spreken voor de aanschaffing van het
'Iamsterdam' monument en dit monument als 'Irdam' dient te plaatsen in het
museumpark. Op deze manier kan de kracht van het individu benadrukt
worden.

Toelichting:

Amsterdam is stom

APM01
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Huur is te duur
Huur
Casper Jongeling
Casper Jongeling
-Huur in de niet-geliberaliseerde sector een wettelijk maximum heeft.
-Veel huursommen in de niet-geliberaliseerde sector boven dit wettelijke
maximum liggen.
-Studenten en andere kwetsbare groepen worden uitgebuit door rijke
verhuurders.
Overwegende -Dat de handhaving in de niet-geliberaliseerde huursector achter blijft en
dat
daardoor veel te hoge huren worden gevraagd.
Spreekt uit dat -Jonge Democraten Rotterdam pleiten voor actieve handhaving van de wettelijke
maximum huurprijzen

Toelichting:

De maximale huur die een verhuurder mag vragen wettelijk is vastgesteld.
Helaas wordt dit wettelijk maximum massaal aan de laars gelapt, met huren
van 500+ euro voor een kamer tot gevolg. Er is op dit moment geen
controle op verhuurders of ze niet het wettelijk maximum overtreden. De
enige mogelijkheid om de wettelijke maximale huur af te dwingen, is via de
Huurcommissie. De Huurcommissie doet echter geen controle of
handhaving, maar kan alleen na een procedure van gemiddeld 1 jaar de
huur naar beneden bijstellen.

Organimo's
Burgerburgemeester!
ORG01
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat
Overwegende
dat

Een gekozen burgemeester voor Rotterdam
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
De periode van burgemeester Aboutaleb in 2021 afloopt.
de Jonge Democraten voorstander zijn van een gekozen burgemeester;
D66 heeft gezorgd voor de deconstitutionalisering van de
burgemeestersbenoeming;
Rotterdam voorop moet lopen;
D66 misschien nog wel wat aanmoediging kan gebruiken.

Spreekt uit dat

de Jonge Democraten Rotterdam zich actief en publiek uit gaan spreken voor
een gekozen burgemeester in Rotterdam;
de Jonge Democraten D66 nauwlettend volgen op het burgemeestersdossier;
het afdelingsbestuur op de de zomer-AAV schriftelijk of mondeling de leden
voorlicht over welke acties zijn ondernomen.

ORG02
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Afdeling klein Brabant
Afdeling
Pim Cramer, Hiba Jahouh
Pim Cramer
- Het op moment van behandelen van deze organimo op het congres 325 dagen geleden is sinds de JD Brabant een activiteit heeft georganiseerd in
Breda.
- De JD Rotterdam meer Bredase bestuursleden heeft dan de JD Brabant.
- De reistijd tussen Breda en Rotterdam korter is dan de reistijd tussen
Breda en Eindhoven.

Overwegende
dat

- Breda in de huidige situatie niet de inclusiviteit ervaart waar de JD naar
streeft.
- Afdeling Brabant al geruime tijd moeite heeft met het aantal verschillende
steden in haar afdeling.
- Afdeling Rotterdam minder zuur is dan afdeling Brabant.
Spreekt uit dat Het landelijk bestuur de gemeente Breda onderdeel maakt van afdeling
Rotterdam en de desbetreffende afdelingsgrenzen wijzigt.

De afdeling Brabant hernoemd wordt tot afdeling klein Brabant. voorlicht
over welke acties zijn ondernomen.

Amendementen
AM01
Alle migranten?
Onderwerp:
Diversiteit en participatie
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Damien Storimans
Betreft:
7.1 Integratie Taal
Schrap:
Daarom zijn de Jonge Democraten er voorstander van immigranten te
verplichten tot het volgen van een taalcursus.
Vervang door: Daarom zijn de Jonge Democraten er voorstander van langdurige immigranten
te verplichten tot het leren van de Nederlandse taal.
Toelichting:
Er dient onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende soorten
migranten.
AM02
Integreren van dag 1
Onderwerp:
Migrantenrecht
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Damien Storimans
Betreft:
7.1 Integratie Taal
Schrap:
Deze taalcursus wordt verstrekt door de overheid, mits succesvol afgerond. Pas
wanneer de immigrant de taal beheerst kan integratie op andere gebieden
aanvangen.
Toelichting:
Deze formulering komt niet overeen met liberale denkwijzen. Het blijft
onduidelijk waarom alleen de overheid de taalcursus zou kunnen geven.
Daarnaast eist men hier een succesvolle afronding van de cursus, zonder
toelichting waarom. Ook negeert de laatste zin dat integratie en het leren van
de taal hand in hand gaan.
AM03
Meedoen vanaf dag 1
Onderwerp:
Taalkennis
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Damien Storimans
Betreft:
7.1 Integratie Taal
Voeg toe:
Rotterdam is een inclusieve stad, dat betekend dat informatie en voorzieningen
toegankelijk dienen te zijn, ongeacht of mensen goed Nederlands spreken.
AM04
Inclusiever diversiteitsbeleid
Onderwerp:
Seksuele diversiteit
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Damien Storimans
Betreft:
7.3 Seksuele diversiteit
Schrap:
Homoseksualiteit moet voor iedereen een zichtbaar en bovenal bespreekbaar
onderwerp zijn.
Vervang door: Lhbti- kwesties moeten voor iedereen een zichtbaar en bovenal bespreekbaar
onderwerp zijn.

AM05
Ruimere kriteria voor kunst
Onderwerp:
Kunst en cultuur
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Damien Storimans
Betreft:
3.1 Kunst en Cultuur in Rotterdam
Schrap:
De JD Rotterdam is van mening dat het voornaamste deel van subsidies
inkunst en cultuur moet gaan naar projecten in de publieke ruimte. Deze
projecten kunnen immers moeilijk door private partijen worden gefinancierd,
omdat zij geen prijs kunnen vragen aan hen die de kunst aanschouwen.
Daarnaast bereikt kunst in de publieke ruimte meer mensen en vaker dan bij de
financiering van bijvoorbeeld een museum. Dit is wenselijk, omdat iedereen in
aanraking zou moeten komen met de kunst en cultuur waar zij belasting voor
betalen zonder tijd en geld te moeten stoppen in het bezoeken van musea.
Vervang door: De JD Rotterdam is van mening dat subsidies in kunst en cultuur naar projecten
dienen te gaan, die niet makkelijk financiering kunnen krijgen door private
partijen. Daarnaast moet publiek gefinancierde cultuur toegankelijk zijn voor
Rotterdammers.
Toelichting:
Gemeentelijke steun dient een toevoeging van waarde te zijn aan de
samenleving. Op welke locatie deze waardetoeving is, is van secundair belang.
AM06
Topmusea trekken top toeristen
Onderwerp:
Kunst en cultuur
Indieners:
Commissie Internationaal
Woordvoerder: Max Toth
Betreft:
3.1 Kunst en Cultuur in Rotterdam
Voeg toe:
De JD Rotterdam is zich ervan bewust dat investeringen in Kunst en Cultuur
een aanzuigende kracht hebben voor de stad Rotterdam. Investeringen in
musea en kunstprojecten met internationale allure kunnen ervoor zorgen dat
Rotterdam een gewilde toeristenbestemming zal worden voor kunstliefhebbers.
Een creatieve, kosmopolitische stad verdient een ambitieus cultuurbeleid.

Politieke Moties
Preventief fouillieren? Ik kan het niet ontberen!
PM01
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Overwegende
dat

Verbod preventief foullieren
Mathijs Kramer
Mathijs Kramer
Preventief fouillieren een inbreuk vormt op het recht op privacy.
Preventief foullieren vaak disproportioneel bij minderheden gebeurt.
De effectiviteit van preventief fouilleren niet bewezen is.
Veiligheidsrisicozones grote gebieden zijn waar preventief fouilleren is
toegestaan.
Heel Rotterdam Centrum aangewezen was al veiligheidsrisicozone.
De officier van justitie de enige is die toestemming hoeft te verlenen om in
veiligheidsrisicogebieden preventief fouilleren.
Deze inbreuk op de privacy niet gerechtvaardigd kan worden.
Huizoekingen niet worden toegestaan zonder huizoekingsbevel.
Er voor preventief fouilleren alleen toestemming nodig hebben van de officier
van justitie.

De uitvoerende macht dus alleen zichzelf controleert.
Zelfs met tussenkomst van een rechter een sleepnet nooit een oplossing kan
zijn.
Spreekt uit dat Preventief fouilleren verboden moet worden.
Toelichting:
https://www.politie.nl/themas/preventief-fouilleren.html
http://www.preventieffouilleren.nl/deonbeschermdeonschuldige.pdf
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/preventief-fouilleren/
PM02
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Reageerbuis biefstuk
Kweekvlees
Hovik Torkomyan, Lisanne van Damme, Roos Slagter, Teeuwes Middelbrink
Hovik Torkomyan
Het voldoen aan de toenemende vraag naar vlees de komende decennia
onder druk komt te staan.
Er bedrijven zijn die nu al in staat zijn kweekvlees te produceren en ter
consumptie aan te bieden.
Deze bedrijven door huidige en ontbrekende wetgeving hier niet toe in staat
zijn.

Overwegende
dat

De consument het verschil tussen normaal vlees en kweekvlees niet proeft.
Kweekvlees een dier, mens- en meer milieuvriendelijke manier van het
produceren van vlees is.

Spreekt uit dat

De overheid moet onderzoeken of beleid en wetgeving over kweekvlees
mogelijk is.
De overheid aan de hand van dit onderzoek productie en verkoop van
kweekvlees moet faciliteren.

Toelichting:

https://www.meatable.com

PM03
Demonstreren kan je leren
Onderwerp:
Waarborgen demonstratierecht
Indieners:
Mathijs Kramer
Woordvoerder: Mathijs Kramer
Constaterende De Nationale ombudsman constateert dat de overheid neigt naar risicomijdend
dat
gedrag wat betreft demonstraties.
Minister Ollongren gesprekken heeft gevoerd met burgemeesters over
problemen met het demonstratierecht.
Burgmeesters het demonstratierecht steeds meer beperken.
Overwegende Demonstreren een fundamenteel recht is in onze democratie.
dat
Het demonstratierecht belangrijk is voor demonstranten met een onwelvallige
mening.
Juist in deze controversiële gevallen het demonstratierecht van vitaal belang is
voor onze democratie.
Aan één vrijheid tornen, alle vrijheden op de tocht zet.
Spreekt uit dat Burgemeesters er álles aan moet doen om demonstraties te faciliteren in plaats
van beperken.

Burgemeesters zo nodig veel meer politie ter beschikking moet stellen om
demonstraties veilig te laten verlopen.
Toelichting:

Bronnen:
https://www.nationaleombudsman.nl/nieuws/2018/demonstratierecht-onderdruk
https://www.nrc.nl/nieuws/2017/11/23/demonstratierecht-de-burgemeestergaat-op-zeker-14182659-a1582384
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2018/10/04/toespraakminister-ollongren-najaarscongres-nederlands-genootschap-vanburgemeesters

PM04
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Minder longkanker, meer beter
Volksgezondheid
Hiba Jahouh, Jonah van Lotringen, Viresh Doekaloe, Casper Jongeling
Hiba Jahouh
Roken een van de belangrijkste risicofactoren is voor hart en vaatziekten.
Meerokers dezelfde carcinogene en toxische stoffen inademen als rokers.
Bij meeroken het risico op hart- en vaatziekten stijgt (1).
Roken een risico is voor de volksgezondheid.
Er gerookt wordt rondom de in- en uitgangen en stoepen van ziekenhuizen.
Er onvoldoende gebruik gemaakt wordt van de rokershokken buiten het
ziekenhuis.

Overwegende
dat

Rokershokken genoeg de ruimte bieden om te roken, zonder anderen te
hinderen.
Bezoekers van een ziekenhuis het recht hebben om schone lucht in te
ademen.
De Jonge Democraten de dreiging op de volksgezondheid zwaarder moet laten
wegen dan het zelfbeschikkingsrecht van het individu om te roken.
Ziekenhuizen een voorbeeldfunctie hebben tegenover hun medewerkers,
patiënten en de maatschappij.

Spreekt uit dat Er een verbod moet komen op roken op het terrein van ziekenhuizen, behalve
op aangewezen plekken zoals rokershokken.
Toelichting:
Rapport van het Institute of Medicine over de cardiovasculaire effecten en
nadelen van meeroken. Secondhand Smoke Exposure and Cardiovascular
Effects: Making Sense of the Evidence. Washington: National Academy of
Sciences, Institute of Medicine, 2009 [accessed 2017 Feb 21].
PM05
Onderwerp:
Indieners:
Woordvoerder:
Constaterende
dat

Antisemitism is bad mkay?
IHRA-definitie
Koen Sijtsema
Koen Sijtsema
de International Holocaust Remembrance Alliance een werkdefinitie van
antisemitisme heeft ontwikkeld;
deze definitie onder meer is onderstreept door het Europees Parlement;
de IHRA-definitie antisemetisme omschrijft als 'een bepaalde perceptie van
Joden, die kan worden uitgedrukt als haat tegen Joden. Retorische en fysieke
manifestaties van antisemitisme zijn gericht tegen Joodse of niet-Joodse
individuen en/of hun eigendom, jegens instellingen van de Joodse
gemeenschap en religieuze voorzieningen'.

Overwegende
dat

het bezwaar dat de IHRA-definitie kritiek op Israël zou onderdrukken , ten koste
van de vrijheid van meningsuiting, geen hout snijdt;
ditzelfde geldt voor het risico dat Israëlkritiek onterecht als antisemitisch
afgedaan zou worden, omdat nog altijd sprake is van interpretatie;
antisemitisme en het aantal antisemitische incidenten in Nederland toeneemt;
de IHRA-werkdefinitie geen juridische definitie is, maar een handvat om
antisemitisme te herkennen;
de JD terechte kritiek op de staat Israël niet uit de weg gaat;
de JD staat voor internationale afspraken en consensus;
de IHRA-definitie kan helpen bij de aanpak van antisemitisme.

Spreekt uit dat De Jonge Democraten de internationale IHRA-werkdefinitie van antisemitisme
onderschrijven.
Toelichting:
Een veelgehoord bezwaar is dat de definitie kritiek op de staat Israël zou
beperken. Dit is echter op geen enkele manier hard te maken. De definitie stelt
dat kritiek op de staat Israël antisemitisch kán zijn. Wanneer dit precies zo is
moet per geval worden bekeken. Kritiek op Israël kan net zo goed antisemitisch
zijn als kritiek op bijvoorbeeld Marokkanen racistisch kan zijn. Zo is de theorie
dat Israël achter IS zou zitten overduidelijk antisemitisch

21.00 Pauze

21.15 Bestuursverantwoording

Pim Cramer - Voorzitter
Het afgelopen jaar zijn we met een heel nieuw bestuur begonnen. Daar lag wat mij
persoonlijk betreft ook de grootste uitdaging. Een ander bestuur betekent ook een andere
dynamiek. Een verandering die ik onderschat had en ook zelf aan moest wennen. De
afwezigheid van Akhilesh de eerste paar weken en Hiba de weken daarna maakte dat niet
makkelijker. Desondanks denk ik dat we nu al aardig op elkaar ingespeeld zijn en we elkaar
al echt aanvullen.
Een kritische noot valt wel te plaatsen bij de tijdigheid van het bestuursplan. Ik denk dat we
een heel mooi pakket aan doelen en plannen hebben gemaakt, en deze veel aspecten van
de afdeling goed zullen doen. Echter is het bestuursplan veel later dan mijn intentie gedeeld
met de afdeling. Desalniettemin heeft het bestuur wel sinds het begin gehandeld naar de
intenties die wij met het bestuursplan hebben gesteld.
We hebben ondertussen al veel plannen in de pijplijn, zowel het regionaal politiek
programma als het afdelingsreglement worden vernieuwd. Daarnaast zijn drie nieuwe
commissies opgericht en de bestaande commissies duurzaamheid en economie zijn actief
en functioneren zelfstandig. Ondertussen wordt er met andere progressieve PJO’s gewerkt
aan het opzetten van een groot debat. Ten slotte zijn achter de schermen de
bestuursafspraken geformaliseerd.
Voor de tweede helft van het jaar is het belangrijk dat het bestuur zichzelf blijft uitdagen. De
aankomende verkiezingen zullen weer een nieuwe energie in het politieke speelveld

brengen. De activiteiten mogen wat mij betreft nog creatiever en gedurfder, en het
bestuursplan staat vol waar te maken plannen. Ik heb er vertrouwen in dat dat goed gaat
komen.

Ronald-Marcel van den Hoek – Algemeen Secretaris
Het afgelopen half jaar ben ik vooral een stille kracht geweest, veel achter de schermen, of
in mijn geval achter mijn computer scherm. Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat heb gestunteld
met de interne programma's, die ik allemaal onder de knie moet hebben voor mijn
verantwoording over de ICT van Rotterdam. Op dat gebied heb ik heel veel geleerd, maar ik
kan nog heel veel meer leren. Ik heb getrouw de notulen van de bestuursvergaderingen
bijgehouden en gearchiveerd, wat belangrijk is als deze bij mij opgevraagd worden.
Persoonlijk haal ik ontzettend veel plezier uit het maken van de nieuwsbrief die ik alle leden
toeschrijf, dit is toch wel mijn grootste creatieve outlet geweest. Nieuwe koppen bedenken,
prettig te lezen stukken maar het vooral interessant en niet te droog te houden. En natuurlijk
word ik ontzettend gelukkig als ik van mensen te horen krijg hoe leuk ze de nieuwsbrief van
die maand weer vonden.
Ook mijn taak als SNC heb ik inmiddels al meerdere keren mogen vervullen bij andere
afdelingen, het geeft toch altijd energie om te zien hoe enthousiast leden buiten Rotterdam
met de JD bezig zijn. Bovendien is het een uitgelezen kans om te binden met andere
afdelingsbesturen.
Komend half jaar zal ik mijzelf meer focussen op mijn vaardigheden als verantwoordelijke
voor de ICT, denk hier bijvoorbeeld aan de website up-to-date houden. Verder wil ik meer en
beter letten op zowel mijn eigen deadline en planning als herinneringen aan leden en
bestuur. Ik zou nog graag eens naar de voorgrond treden en een evenement of meer
organiseren, deze ideeën moet ik echter nog uitwerken.

Casper Jongeling – Peningmeester
Een half jaar gaat snel voorbij, vooral als je een bestuursfunctie vervuld. In het afgelopen
half jaar heb ik mij vooral beziggehouden met het georganiseerd houden van de
boekhouding. Het boekhoudprogramma onder de knie krijgen, de bonnetjes verwerken en
het maken van de begroting voor 2019 zijn mijn meest fundamentele taken geweest. Maar ik
heb geprobeerd daarnaast ook volop in te zetten voor de verening. Dit heb ik gedaan door
het meehelpen met activiteiten organiseren, kritische vragen stellen en politieke input
leveren.
Als bestuur raken we steeds beter op elkaar ingespeeld, het onwennige is ervan af.
Persoonlijk vind ik het erg interessant om te werken in teamverband, het omgaan met
verschillende persoonlijkheden en het gezamenlijk bereiken van doelen. Deze ervaringen
zullen mij zeker helpen in de toekomst.
Helaas heb ik ook een droevige noot. De financiën van landelijk hebben een zware klap te
voorduren gehad wegens een subsidie die flink lager was dan verwacht. Het niet hebben
van een fulltime landelijk penningmeester heeft bijgedragen aan moeizame communicatie
met landelijk. Voor de afdelingen zijn het onzekere tijden. De begroting die ik zo meteen ga
presenteren is nog opgesteld voordat het nieuws over de subsidie kwam. Vanuit landelijk
was er dusdanig veel onzekerheid over de financiën dat het geen zin had om deze begroting
aan te passen. De begroting zal dus vrijwel zeker flink naar beneden aangepast gaan
worden.
Komend half jaar zal ik me vooral gaan focussen op het in orde houden van de financiën
met oog op de landelijke problematiek. Verder wil ik nog meer politieke inhoud leveren en
nog 1-2 activiteiten organiseren.

Hiba Jahouh – Bestuurslid Promotie
Afgelopen juni ben ik verkozen tot de nieuwe bestuurslid Promotie bij Jonge Democraten
Rotterdam. Ik stelde me destijds verkiesbaar, omdat ik dankzij de JD veel leuke en
interessante mensen heb mogen leren kennen; veel heb geleerd en meer inzicht over mijn
eigen meningen en overtuigingen heb gekregen. Blijdschap en enthousiasme overspoelde
toen ik eenmaal ook echt verkozen was.
Nu zijn we 6 maanden verder en het is tijd om te reflecteren. Het zomeroffensief liep anders
dan we hadden gewild. Vanwege nieuwe regels en verhoogde tarieven hebben wij dit jaar
alleen kunnen flyeren op de informatiemarkt. Dit limiteerde onze creativiteit, waardoor we
niet meer hebben kunnen doen dan flyeren en mensen aanspreken. Aankomend jaar ben ik
van plan om ruim van tevoren te gaan brainstormen hoe we op een leuke, effectieve en
creatieve manier meer studenten kunnen bereiken.
Na het zomerreces zijn we echt van start gegaan. Ik heb mijn best gedaan om de drie
activiteiten dat ik er nog bij was goed te promoten en volgens mij ging dat ook goed. Daarna
ben ik naar Brazilië gegaan voor mijn stage, zoals ik al verteld had in mijn speech. In die zes
weken heb ik zoveel mogelijk nog proberen te doen. Helaas lukte dit niet altijd, maar
gelukkig hebben mijn bestuursleden mijn taken op kunnen pakken, met name Marwa.
Nu ik terug ben, doe ik zoveel mogelijk mijn best om alles op tijd te promoten en het zo
aantrekkelijk en creatief mogelijk te maken. De switch van Braziliaanse levensstijl naar
Nederlandse student was wel even lastig om te maken, waardoor ik misschien her en der
een steek heb laten vallen. Ik ben echter weer helemaal terug en heel veel zin in het nieuwe
jaar.
Dan de cijfers. We nemen deze cijfers mee in onze, komende bestuursvergaderingen.
Hieruit gaan we een beoordeling maken, welke activiteiten de leden het interessantst vinden;
wat de meest effectieve promotie tactieken zijn, en hoe we onze leden het best kunnen
bereiken.

Facebook Paginavolgers
Facebook Vind-ik-leuks
Instagram volgers

27-06-2018
603
597
274

08-12-2018
634
622
313

Marwa Makhtari – Bestuurslid Organisatie
We zijn bijna op de helft van ons bestuursjaar, maar ik begin net plezier te krijgen in het
(mede)organiseren van activiteiten. De afgelopen maanden waren druk, soms hectisch maar
vooral leerzaam en gezellig! Ik kijk dan ook uit naar de komende maanden en de activiteiten
die we voor jullie in petto hebben en zullen hebben.
Ik ervoer het organiseren van de woensdagavond activiteiten als een zware en spannende
taak; zouden er genoeg mensen komen opdagen? Zou ik wel sprekers kunnen vinden?
Zouden leden de activiteiten we interessant genoeg vinden? In het begin had ik wat
opstartproblemen die te maken hadden met onder andere de beamer en al zijn kuren of
andere praktische zaken. Ook was ik onzeker over mijn bekwaamheid voor mijn
functie. Gelukkig begon ik steeds meer mijn ritme te vinden en heb mijn taken uiteindelijk
zelfs weten te combineren met een baantje.
Ik ben enorm dankbaar voor alle hulp die ik krijg vanuit het bestuur maar ben ook heel erg
dankbaar voor de hulp, tips en creatieve input die ik heb gekregen van leden. Dat heeft erg
geholpen met het organiseren.
Onlangs heeft bestuur Cramer een excursie georganiseerd met ’s-avonds een
vervolgactiviteit, de excursie was inhoudelijk een succes. We hopen meer excursies te
kunnen organiseren en daar meer voor te promoten.
Sinds kort heeft onze afdeling een gezelligheidscommissie die veel leuke dingen op de
agenda gaan zetten! Denk hierbij aan een cactus, samen eten voor activiteiten, borrels,
feesten en nog veel meer!
De samenwerking met D66 gaat goed. D66 Rotterdam is erg enthousiast over de Jonge
Democraten en wil meer samendoen. Op het moment zit ik in het team dat D66
masterclasses organiseert met hulp van de Jonge Democraten. Tevens was D66 Rotterdam
enthousiast over een debat tussen de Jonge Democraten en D66.
Ik hoop dat ik dit jaar nog veel meer toffe activiteiten voor jullie kan (mede)organiseren!

Laurens Hodes – Bestuurslid Algemene Zaken en
Ledenontwikkeling
Een half jaar geleden ben ik op de AAV verkozen voor de functie algemene zaken en leden
ontwikkeling. De functieomschrijving sprak mij aan omdat je hierbij de mogelijkheid hebt om
zelf wat vrijer invulling te kunnen geven aan jou rol binnen het bestuur. Daar zit ook een
keerzijde aan, het is regelmatig zoeken om te kunnen bepalen waar je moet bijspringen en
wat je kan en mag uitvoeren.
Bij mijn verkiezing heb ik twee doelen gesteld, namelijk het organiseren van twee activiteiten
met het thema defensie en voor de provinciale staten de campagne voeren. Verderzet ik me
in om ondersteuning te bieden aan de bestuursleden wanneer dit geboden is.
De afgelopen periode heb ik een activiteit georganiseerd over defensie. Hierbij kwam een
veteraan van het veteraneninstituut vertellen over zijn loopbaan en hebben we een
interactief dilemma spel kunnen spelen. Verder heb ik regelmatig kunnen bijspringen in het
organiseren van andere activiteiten zoals bijvoorbeeld de radicalisering activiteit. De
combinatie van deze activiteit waarbij er ook een excursie plaatsvond, spreekt mij erg aan. Ik
wil dan ook de komende periode meer excursies gaan organiseren omdat ik denk dat deze
erg leerzaam zijn voor de aanwezigen.
Mijn tweede belangrijke doel, campagnevoeren staat nu voor de deur. Het afgelopen halfjaar
heb ik me ingezet om hierop voor te bereiden.
In eerste instantie ben ik begonnen met het schrijven van een handboek voor het voeren van
campagne. Dit document bevat een volledige handleiding met voorbeelden en extra
documenten om in te vullen. Het idee achter deze campagne bijbel is dat deze bruikbaar is
voor de besturen na Cramer I. Tevens is de campagne bijbel aangenomen door het landelijk
bestuur als landelijke handleiding voor het voeren van campagnes. Hierdoor hebben de
campagneleiders van iedere afdeling hetzelfde houvast.
Ten tweede dan het voeren van de campagne zelf. Dat zal niet makkelijk zijn dit jaar. Zoals
wellicht bekend verkeert de JD in een financiële crisis. Hierdoor is er geen extra budget voor
de campagnes. Dat maakt mijn opdracht een stuk lastiger. Om hierop te anticiperen zal ik op
andere manieren middelen moeten vinden om onze JD-idealen tijdens de verkiezingen van
de provinciale staten te kunnen behartigen. Oplossingen hiervoor worden nog afgewogen.
De komende periode wordt er in ieder geval bij onze afdeling een campagneteam
samengesteld waarmee we ondanks deze tegenvaller een geweldige campagne tegemoet
gaan!

Akhilesh Bansidhar – Secretaris Politiek
Het bestuur van de Jonge Democraten Rotterdam functioneert redelijk goed. De JD is iedere
week vertegenwoordigd bij de fractievergaderingen van D66, er wordt een Progressieve
Debat georganiseerd met andere politieke jongerenorganisaties en er wordt een commissie
Politiek opgezet. De banden tussen bestuursleden zijn ook goed.
Ik denk dat ik de afgelopen tijd meer aandacht had kunnen besteden aan het schrijven van
een opiniestuk in plaats van het lezen van standpunten van de JD, D66 en het RPP van de
Jonge Democraten.

21:45 Financeel Blok

22:00 Sluiting AAV

