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Agenda
19:30-20:00
I Inloop
1 Inloop en controle lidmaatschap

20:00-20:10
II Opening
2 Openingswoord door de afdelingsvoorzitter
3 Benoemen technische voorzitter en stem- en notulencommissie
4 Vaststellen agenda
5 Goedkeuren notulen

20:10-20:45
III Verantwoording bestuur
6 Verantwoording
7 Vragen aan het bestuur

20:45-21:05
IV Financieel blok
8 Toelichting jaarrekening
9 Verklaring KasCo
Pauze

21:10-22:05
V Verkiezingsblok
6 Presentatie kandidaten & vragen
7 Stembus open
Pauze

22:10-22:25
VI Organisatorisch blok
8 Behandeling en stemmen organisatorische inhoud

22:25-22:30
VII Afsluiting
9 Uitslagen
10 Dank SNC en TV
11 Afsluiting
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Verantwoording bestuur
Voorzitter – Jelrik Westra
Sinds de vorige AAV zijn er zeven maanden voorbij gevlogen waarin er veel is
gebeurd, ik veel heb geleerd, en waarin anderhalf mijn nieuwe meest gehate
getal is geworden. Niets werkt zo demotiverend als externe zaken die ervoor
zorgen dat je al je wilde plannen niet tot uitvoer kan brengen. Dat gezegd
hebbende, de JD Rotterdam zou de JD Rotterdam niet zijn als wij, ongeacht
welke tegenslagen dan ook, niet alsnog hele mooie dingen zouden neerzetten
voor onze leden. Pluspunten voor het organiseren van de eerste digitale AAV
en de eerste weer fysieke activiteit van de vereniging! Hier wil ik dan ook
minder stilstaan bij wat er allemaal niet is gelukt, en juist wel bij het positieve.
Ik ben er trots op dat we kunnen zeggen dat we de afdeling actiever achter ons laten dan dat wij haar
aantroffen. Leden met een politiek neusje kunnen het hele jaar door terecht bij de Commissie
Politiek, voor toffe ideeën voor activiteiten bestaat ruimte middels projectgroepen, leden met een
affiniteit voor Excelsheets waren welkom bij het congresbidteam, etcetera, etcetera. Enfin, voor
ieder wat wils bij onze afdeling. Ik merkte dan ook dat leden vaker naar het bestuur toekwamen met
een goed idee voor de afdeling, zowel op politiek als organisatorisch vlak. Ook in de afgelopen
maanden waarin onze afdeling in zijn geheel gedigitaliseerd was. Ik hoop dat dit in de komende jaren
de standaard blijft!
Aan de interne kant kan ik er niet omheen dat het tijd kostte om mijn draai te vinden als voorzitter
van een bestaand bestuur, waar ik natuurlijk al deel van uitmaakte. Jezelf wegwijs maken in
veranderende bestuursdynamieken en met een wisseling van de wacht is geen makkelijke leercurve,
en wellicht was een tijdsbestek van zeven maanden hier ook te kort voor. Mijn eigenwijsheid en
koppigheid hielpen hierin ook niet altijd, dus zou ik graag aan mijn opvolger meegeven dat het oke is
om niet altijd zelf het juiste antwoord te hebben. Er lopen heel veel mensen rond bij de JD die heel
goed weten hoe je een bestuur moet leiden en motiveren, en achteraf had ik vaker de hulp van dit
soort mensen op willen zoeken.
Desalniettemin vond ik het een bijzonder interessant leerproces, en ik hoop dat mijn
bestuursgenoten het ermee eens zijn dat ik er tegenwoordig als voorzitter van de
bestuursvergadering toch meer van bak dan in december! Zelfs met mijn ellenlange en ogenschijnlijk
compleet irrelevante uitwijdingen middenin een cruciaal agendapunt. Mea maxima culpa.
Concluderend. Het bestuur, maar zeker ook de afdeling, mag mijns inziens oprecht trots zijn op wat
er het afgelopen jaar is neergezet. Wat mij natuurlijk brengt tot de vijf anderen zonder wie niets van
dit alles was gelukt: Jonah, Roos, Lisanne, Eswara en Thom. Stuk voor stuk, dankjulliewel voor een
geweldig jaar, en in het bijzonder voor het scherphouden van onszelf als bestuur en mijzelf als
voorzitter. Ik heb mij oprecht geen betere bestuursgenoten kunnen wensen, en ik ben jullie meer
dan dat ik in woorden kan uitdrukken dankbaar voor wat wij hebben bereikt en wat ik van jullie heb
geleerd.
Dan rest het mij om te zeggen dat ik uitkijk naar een spannend verkiezingsblok, en dat ik mijn
opvolger heel veel succes en bovenal enorm veel plezier wil wensen in het aankomende
verkiezingsjaar!
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Algemeen Secretaris – Jonah van Lotringen
Als secretaris heb ik drie simpele dingen beloofd: het up to date houden van
de website, het opschonen van de administratie, en ervoor zorgen dat wij in
Rotterdam van een karaoke activiteit mochten genieten. De website is prima
up to date gebleven door het jaar heen. Daarbij dank ik ook Casper, die net
zoals ik een voorliefde bleek te hebben voor een actuele website en mij heel
aanhoudend bleef wijzen op alle gebreken van onze mooie website. Ik moet
wel met pijn in het hart mededelen dat dit (voorlopig) het laatste jaar was
waarin wij een eigen website hadden. Omdat het ICT-team na jaren zwoegen
er nu echt mee ophoudt krijgen wij een nieuwe website, waarbij de afdelingen
elk een eigen pagina hebben.
Het opschonen van de administratie is deels gelukt, ik heb vorig jaar bijvoorbeeld nog wat
notulen van AAV’s opgespoord die niet terug te vinden waren in de administratie en die vervolgens
opgenomen in de administratie. Ook heb ik formulieren en andere documenten vernieuwd. De
administratie kent nog steeds enige chaos maar ik wil in de zomer nog een dag pakken alle eindjes
aan elkaar te knopen. Datzelfde geldt voor de hall of fame, die ik had beloofd te vernieuwen. Deze
was op de achtergrond geraakt, maar ik ook daar zal ik nog een dag voor pakken. Deze zal dan als
PDF’je te vinden zijn op de nieuwe afdelingspagina.
Tenslotte de karaoke, waar ik zeer van heb genoten. Hoewel de opkomst hoger had kunnen
zijn is bewezen dat het wel kan: karaoke in Rotterdam. De invloed van deze activiteit is van blijvende
waarde gebleken, zo kunnen jullie ook zien in de kandidatuur van de mogelijke nieuwe secretaris.
Hoewel ik niet degene was die hem heeft aangespoord hiertoe, merk ik toch trots bij een mogelijke
traditie die ik heb achtergelaten.
Verder zijn de notulen van bestuursvergaderingen ook het afgelopen jaar weer opgevraagd, ik heb
die gecontroleerd en vervolgens nog aan het bestuur voorgelegd en opgestuurd. Afgelopen maanden
waren deze vergaderingen online en wekelijks, door het quarantainebeleid. Ik vond dat zelf erg fijn,
het maakte de vergaderingen een stuk luchtiger.
Ik zal drie afdelingsvergaderingen hebben georganiseerd en ik heb het afgelopen jaar overal
genotuleerd. Het contact met de andere secretarissen was erg goed, het was een leuk FEO en dat
gaat het volgend jaar weer worden vermoed ik.
Dan nog wat leuke grafiekjes. In totaal zijn er sinds september 2019 77 nieuwe leden bijgekomen en
zijn we 87 leden verloren. Van deze verloren leden zijn 25 gevallen simpelweg mensen die vanuit
onze afdeling zijn verhuisd, ook vallen hieronder leden die door hun leeftijd zijn uitgeschreven. Op 1
september 2019 hadden we 479 leden, nu (28 juni) hebben we er 475. In juni is het ledenaantal
relatief flink toegenomen (21 nieuwe leden), hoogstwaarschijnlijk heeft dit te maken door de
aandacht die D66 momenteel krijgt voor de kwestie van het lijsttrekkerschap.
Het was een mooi en leerzaam jaar en ik hoop jullie allemaal snel weer te zien bij een borrelavond
met die klassieke JD-Rotterdamsfeer waar ik zo van ben gaan houden,
Jonah
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Penningmeester – Roos Slagter
Als penningmeester waren mijn doelen aan het begin van het bestuursjaar het
onder de knie krijgen van het boekhoudsysteem en deze herstructureren
zodat er een systeem is die doorgetrokken kan worden de komende jaren (o.a.
het opstellen van een fysieke boekhouding en het herstructureren van de
grootboeken). Het heeft veel tijd gekost om het boekjaar netjes af te sluiten,
maar dit is gelukt. Aangezien ik het erg belangrijk vind dat er eenzelfde
systeem gebruikt wordt door afdelingspenningmeesters in Rotterdam, heb ik
ook veel tijd gestoken in een overdrachtsdocument. Ik hoop dat zal blijken dat
deze volstaat en dat het systeem van bonnen inboeken dat ik heb gebruikt ook
langer zal worden nageleefd zodat niet alleen de komende penningmeester, maar ook die de jaren
erna, nog kunnen terugkijken en begrijpen wat ik heb gedaan. Ik ben zeer tevreden met hoe ik mijn
functie als penningmeester heb uitgevoerd. Ik heb er enorm veel van geleerd en mijn initiële
financiële interesse is groter gegroeid, waardoor ik nu ook buiten de JD me hier veel mee bezighoud.
Buiten deze taak om heb ik mezelf de doelen gesteld om beter te leren in een teamverband
te werken, met meer gemak in het openbaar te kunnen spreken en meer politiek actief te worden. Ik
ben dit jaar hier erg actief mee bezig geweest en heb me hier verder in kunnen ontwikkelen.
Daarnaast heb ik een aantal dingen gedaan die ik aan het begin van het bestuursjaar niet had kunnen
bedenken, maar waar ik wel veel plezier uit heb gehaald, zoals de scholenactie en het organiseren
van activiteiten.
Hoewel ongeveer een derde van ons jaar door de coronacrisis er erg anders uit heeft gezien
dan gepland, denk ik dat we ook over deze tijd tevreden kunnen zijn. We hebben ons snel herpakt en
vrijwel geen gat in de activiteiten gehad en een hoge opkomst bij online activiteiten neergezet. We
begonnen dit jaar met een tegenvallende opkomst en zonder locatie. Nu laten we de afdeling achter
met twee nieuwe locaties, een groep enthousiaste oude én nieuwe leden en het lijkt erop een vol
bestuur die de touwtjes over kan nemen. Ik wens het nieuwe bestuur erg veel plezier en succes toe
en zal altijd bereikbaar zijn om te sparren over financiële en niet-financiële zaken!
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Bestuurslid politiek – Jelrik Westra
Daags na de vorige AAV lanceerde de JD Rotterdam een ludieke actie voor het
gekozen burgemeesterschap. Zowel voor als na deze actie werd er middels
persberichten en een heus mediaoptreden enorme zichtbaarheid gecreëerd
voor onze afdeling, met als resultaat een waar één-op-één debat met
Aboutaleb. Voor zover mij bekend is, een primeur. Het idee was om deze actie
als startblok te gebruiken voor een landelijke campagne vanuit de JD voor het
gekozen burgemeesterschap, maar wegens hoge werkdruk op het landelijk
niveau van onze afdeling is dit (nog!) niet gerealiseerd.
Wij waren op dat moment nog niet klaar met het gebruikelijke stennis
schoppen richting onze burgervader: ook schreven wij enkele maanden later samen met D66 een
opinie tegen Aboutaleb’s plan om jongeren die messen dragen sterk te beboeten. Na dit initiatief
vanuit onze afdeling heeft D66 dit plan goed opgepakt, met als resultaat dat er nu gratis bokslessen
worden aangeboden aan jongeren die potentieel op het criminele pad komen, ter verbetering van
zelfbeheersing en weerbaarheid.
Het virus-wiens-naam-niet-genoemd-mag-worden sloeg rond maart en april een lelijk gat in de
politieke bedrijvigheid van onze afdeling, aangezien de hoge dames en heren aan de Coolsingel
drukker waren met het redden en beschermen van levens dan het bedrijven van de politiek. Dat wil
zeggen: er was gedurende een maand tijd vrij weinig gaande waar de JD eens lekker tegenaan kon
schoppen.
Met de tijd veranderde de wens van ons college om levens te redden in de wens om zo zuur mogelijk
te maken. Dat was voor ons weer het moment om op te staan tegen de camerawagens wethouder
Wijbenga in het bijzonder. Onwetmatig en autoritair beleid, ook en juist in crisistijd, is iets waar we
als JD altijd tegenop moesten staan. Daarnaast kwam de afgelopen maanden de samenwerking met
D66 opnieuw tot bloei, en zijn er op initiatief vanuit de JD schriftelijke vragen gesteld aan wethouder
Kasmi over de zomerschool die de komende maanden in Rotterdam gepland staat. We zijn nog in
afwachting op antwoord hiervan. Het idee voor deze vragen kwam vanuit een lid van onze afdeling,
en ik heb het als waardevol ervaren dat wij als bestuur op dergelijke wijze kunnen faciliteren als
‘tussenstuk’ tussen de leden van onze afdeling en D66 Rotterdam.
Wat mij brengt tot een laatste opmerking over onze banden met D66: ik ben van mening dat deze
het afgelopen jaar, en zeker in de periode sinds de kerstvakantie, sterk aangehaald zijn. Dit blijkt uit
het feit dat er tussen de JD en D66 regelmatig is gebrainstormed over actuele politieke zaken, maar
ook uit dat D66 zich graag inzet voor initiatieven vanuit onze afdeling, bijvoorbeeld door schriftelijke
vragen over zo’n initiatief in te dienen. Zeker in het aankomende verkiezingsjaar is dit waardevol, en
ik zou het volgende bestuur dan ook adviseren om te blijven investeren in onze banden!
Als afsluiting toch nog graag de gebruikelijke shout-out naar de Commissie Rotterdam, die een sterk
begin hebben gemaakt aan de vernieuwing van ons regionaal politiek programma en het hele jaar
een uitstekende bron van inspiratie voor mij hebben gevormd. Duizendmaal dank, en hou die energie
erin!
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Bestuurslid promotie – Lisanne van Damme
De afgelopen maanden liepen anders dan we hadden verwacht
vanwege corona. Sociale media kreeg hierdoor een grotere prioriteit,
zowel voor het promoten van online-activiteiten als het promoten van
bestuursfuncties. De samenwerking tussen het Landelijk Bestuur werd
op het vlak van promotie ook sterker. De activiteiten werden niet
alleen op de sociale media van JD Rotterdam geplaats maar ook op
die van de landelijke kanalen. Overleg met het FEO vond middels
zoom vaker plaats, waardoor een goed plan voor het zomeroffensief
is ontstaan met het campagneteam. Tijdens de introductieweek van
Erasmus Universiteit zullen we online deelnemen zodat onze
zichtbaarheid gegarandeerd blijft. Daarnaast zal het ook in de zomer belangrijk worden om actief te
blijven op sociale media en in Rotterdam zelf. Door de coronacrisis zijn we genoodzaakt om de
zichtbaarheid te blijven garanderen.
Afgelopen jaar zijn er wel verschillende ludieke acties georganiseerd, helaas konden de
plannen die ik had omtrent ludieke acties niet meer vanaf maart verwezenlijkt worden. Bij de eerste
ludieke actie stond het thema: ‘gekozen burgermeesterschap’ centraal. Door middel van een
stemhokje met stembiljetten zijn we met voorbijgangers in gesprek gegaan. We zijn zelfs met
burgermeester Aboutaleb in gesprek gegaan over het gekozen burgermeesterschap. Daarnaast
hebben we de ludieke actie ‘laat de leraar, leraar zijn’ georganiseerd en zijn we met een groep JD’ers
gaan helpen bij een basisschool in Rotterdam.
De onlineactiviteiten die wij georganiseerd hebben zijn een goed alternatief geweest in tijden
van de coronacrisis, desalniettemin hebben onlineactiviteiten niet hetzelfde effect voor de
zichtbaarheid als onze fysieke activiteiten. Wat ik wel heb geprobeerd zijn activiteiten organiseren
met een internationale spreker en activiteiten met verschillende Tweede Kamerleden. Op die manier
werd het aspect van ‘online’ zoveel mogelijk benut en getracht om JD Rotterdam zo goed mogelijk op
de kaart te zetten.
Het aantal volgers op Instagram is in het afgelopen jaar ontzettend gegroeid. Door op
verschillende manieren berichten te plaatsen is er geprobeerd een zo groot mogelijk bereik te
behalen en met succes. Een aantal van deze manieren zijn: sfeerimpressies, bestuursvolgs en
quizzen. Vorige week stond JDrottergram in het teken van een ‘takeover’ in het kader van Black Lives
Matter. Op Facebook zijn evenementen op verschillende manieren gepromoot, door de elk
evenement een eigen afbeelding te geven, in het kader van een thema. Er is geen gebruik gemaakt
van betaalde promotie, dit is afgewogen met het FEO-promotie waarin duidelijk werd dat dit niet
veel oplevert voor de afdelingen. Dit kan volgend jaar opnieuw worden afgewogen in het kader van
verkiezingen. Ik raad mijn opvolger aan om veel verschillende manieren te gebruiken om de
activiteiten te promoten en sfeerimpressies te tonen. Op deze manier bereik je zoveel mogelijk
mensen is mijn ervaring.
Tabel 1
Facebook Paginavolgers
Facebook Vind-ik-leuks
Instagram volgers

18-6-2019
674
640
353

4-12-2019
702
668
398

3-07-2020
723
673
484

Tabel 1 toont aan hoeveel nieuwe volgers en vind-ik-leuks JD Rotterdam heeft ten opzichte van het
afgelopen jaar.
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Tabel 2

Tabel 2 toont de opkomst tot en met december.
Tabel 3

Activiteiten voor corona vanaf december
35
30
25
20
15
10
5
0
Designerbaby Categorie 1

Lustrum

Nieuwjaarsbroorel

NL invest

Vrouwenquotum

Nieuweledenavond

Debat Amsterdam

Burgerschapsonderwijs

Ontwikkelingssamenwerking

Politiek Café

Masterclass Storytelling

Tabel 3 laat zien hoe de opkomst was van de activiteiten voor de coronacrisis vanaf december na de
AAV.
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Tabel 4

Opkomst tijdens de coronacrisis
50
40
30
20
10
0
Categorie 1
Pubquiz

Debat JOVD

Preventie & Liberalisme Landelijk

Economische liberalisme Landelijk

Kruisjes borrel

Netflix avond

Toeslagenstelsel

Bestuurinteresseborrel

Songfestival

PAV/motiepresenteeravond

Spelletjesavond

International Biodiversity

Amerika

Cultuur en Onderwijs

Institutioneel Rasicme

Tabel 4 laat de opkomst zien tijdens de coronacrisis met online-activiteiten. De activiteit over cultuur
en onderwijs was fysiek en betrof een inschrijflijst tot en met 20 mensen.
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Bestuurslid organisatie – Eswara de Mol
Afgelopen jaar was een hectisch jaar waarbij niet alles is gegaan zoals ik wilde,
maar ik kijk er positief op terug. Graag vertel ik jullie hoe ik naar het afgelopen
jaar kijk, mijn verkiezingsplannen in acht nemend. De start van het
bestuursjaar vond ik lastig, maar bij mijn vorige verantwoording had ik al mijn
meeste plannen uitgevoerd. Om kort op te sommen wat mijn plannen waren
toen ik me verkiesbaar stelde: activiteiten organiseren waarvan minstens één
over onderwijs en één feest. De activiteiten wilde ik organiseren met onder
andere werkgroepen, andere afdelingen, pjo’s en D66. Ook was ik van plan
Rotterdamse leden te betrekken bij het organiseren van activiteiten. Ik wilde
commissies leven inblazen en potentiele leden benaderen, waaronder mbo’ers
en hbo’ers.
Wat niet is gelukt is het actief benaderen van mbo’ers en hbo’ers. Hier hebben we het
meerdere malen over gehad, maar samenwerking met deze onderwijsinstellingen is nagenoeg
onmogelijk. Hier had ik naar mijn mening alsnog meer voor kunnen proberen te doen, maar ook de
laatste maanden hebben het er niet makkelijker op gemaakt. We zijn nu nog bezig met kijken naar
betrokken zijn bij de introductieweek van het HBO. De onderwijsactiviteit is wel gelukt, al was de
opkomst minder dan gehoopt door een overlap met een belangrijke D66 Rotterdam activiteit. Als
gevolg hiervan zijn we beter samen gaan werken met D66 Rotterdam door activiteiten vroegtijdig te
communiceren met elkaar om zulke situaties in de toekomst te voorkomen. Ook is een feest in
unieke vorm gelukt, want ik heb met veel plezier een lustrum kerstdiner opgezet met aansluitende
borrel. Terugkomend op met welke partijen ik wilde samenwerken: de werkgroep zorg is
langsgekomen, we hebben meermaals met de randstadafdelingen samengewerkt en gedebatteerd,
we zijn met Dwars en de JS in zee gegaan en samen met Thom heb ik een masterclass met D66
opgezet. De masterclassreeks is helaas deels in het water gevallen door het geliefde virus, maar we
hebben in ieder geval wel een mooie, leerzame avond gehad. Rotterdamse leden betrekken en
commissies leven inblazen heb ik samengenomen door de projectgroep op te zetten. Bij de vorige
AAV stond net de eerste vergadering gepland en die bleek een succes te zijn! Meerdere plannen zijn
gemaakt en ondanks dat de crisis roet in het eten gooide, is er een mooie activiteit opgezet, namelijk
die met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Gelukkig kijken de leden er positief op terug en
hebben we alles wat is geleerd en gepland vastgelegd, zodat een volgende projectgroep makkelijker
is op te zetten. Een andere manier waarop ik leden heb betrokken is door in te gaan op het idee wat
recentelijk in de chat kwam: een activiteit over institutioneel racisme. Ik ben met leden aan de slag
gegaan en heb er een geslaagde laatste inhoudelijke avond van het jaar van gemaakt.
Voor de coronacrisis toesloeg, was ik druk bezig met organiseren en was de jaarplanning al
bijna vol, maar toen die pandemie toesloeg, wist ik even niet meer wat ik moest doen. We hebben
toen een week geen activiteit gehad, maar we herpakten ons snel. De afgelopen maanden zijn druk
geweest, omdat geen enkele geplande activiteit in de originele vorm door kon gaan, waardoor ik
flexibel en creatief tewerk moest gaan. Door deze situatie waren activiteiten vaak korter van tevoren
bekend dan normaliter zou zijn, wat jammer is, maar moeilijk was te voorkomen. Toch is er iedere
week een activiteit geweest, waarvan zelfs weer een fysieke! Juist de afgelopen maanden heb ik
meer dan ooit m’n draai gevonden, wat heeft geresulteerd in een overschot van plannen voor
activiteiten en sprekers. Dit stelt mij in staat goede activiteiten voor in september te plannen om zo
het nieuwe bestuur een knallende start te geven, mits er niet nog een grote verrassing komt
uiteraard.
Dit jaar zou niet de activiteiten hebben gehad die het heeft gehad zonder de hulp van mijn
bestuursgenootjes en iedereen die verder heeft meegeholpen. Hier ben ik enorm dankbaar voor.
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Ondanks tegenslagen kijk ik dus positief terug op dit jaar en wat ik, en wij samen als bestuur, heb
neergezet. Ik kan zeggen dat ik veel heb geleerd en trots ben.
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Bestuurslid Algemene zaken – Thom de Faber
Beste leden,
Als bestuurslid met de meest flexibele portefeuille heb ik afgelopen
jaar in mijn ogen drie belangrijke verantwoordelijkheden gehad; Als eerste
ledenontwikkeling, vervolgens binding en ten laatste vliegende keep om de
rest van het bestuur te helpen indien nodig.
Mijn verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de leden had een
goede start. De motie schrijfavond voor het wintercongres was van te voren
goed ingericht, in overleg met de ervaren trainers natuurlijk, om te zorgen dat
zowel nieuwe als oude leden zichzelf konden uitdagen. Ik was van plan later in
het jaar een andere training in te plannen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt
in verband met externe en interne factoren. De externe factor was en is nog steeds Corona, want
trainingen missen via de digitale weg in mijn opinie gewoon de persoonlijke input die je kan krijgen
van een trainer als je hem of haar eventjes één op één kan spreken. Dat is nog steeds natuurlijk geen
excuus om het helemaal niet te doen, maar na het wintercongres was ik vrij druk met een andere
manier van ontwikkeling & vooral binding.
Dit was namelijk het zomercongres. Het organiseren van een congres was in mijn opinie
namelijk ook een mooie manier om leden te ontwikkelen en zelfs te binden. Met eerdere ervaring bij
scouting met het organiseren van grote evenementen en het voorzitten van teams hoopte ik via de
rol van voorzitter een positieve rol te hebben in de ontwikkeling en binding van mijn teamgenoten.
Dit is gedeeltelijk gelukt natuurlijk, maar het corona-virus zorgde met de afgelasting van het fysieke
congres ook daar een stokje voor. Desondanks het vervallen van bijna alle taken heb ik bewust
ervoor gezorgd dat alle congresteamleden betrokken bleven bij de taken die overbleven en samen
hebben we het digitale zomercongres nog een mooie Rotterdams tintje gegeven. Het deed me ook
deugd toen ik leerde dat bijna iedereen zich in het congres team had gekandideerd voor een functie
binnen de JD op Rotterdams of landelijk niveau.
Als laatste verantwoordelijkheid was ik natuurlijk ook nog de vliegende keep, dit heb ik op
twee vlakken gedaan. Als eerste heb ik natuurlijk de tent waar we nu in zitten naar binnen gesleept,
met nivon hebben we in mijn opinie een goede locatie voor grote activiteiten en kleinschalige
trainingen in de nabije toekomst. Ik zou wel een bar aanraden voor activiteiten die daar tussen in
vallen, zoals beurs bijvoorbeeld. Daarnaast heb ik ook geholpen bij verschillende activiteiten, aan het
begin van dit kalenderjaar was ik zelfs de hoofdact natuurlijk. Maar nog leuker was de komst van
Victor Vlam (credits gaan hiervoor vooral naar Pim die hem aanraadde) en het verzinnen van een
spel op volgens mij onze eerste digitale corona borrel. En door mezelf op te offeren en het
bestuurslid te zijn wat naar de D66 rotterdam AAV ging heb ik wel het nummer van de PA van
Wouter Koolmees gescoord, waardoor het bestuurslid Organisatie hem heeft kunnen strikken voor
september.
Kortom ik heb een wat onorthodox jaar achter de rug als bestuurslid algemene zaken, waarin
ik soms heb gepiekt maar ook een paar keer wat steken heb laten vallen. Ik kijk terug met trots wat ik
samen met de rest van het bestuur heb kunnen neerzetten en hoop dat jullie het ook zo zien.

Liefs,
Thom Faber
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Financieel blok
Penningmeester – Roos Slagter
Na opstellen van de begroting, die op de AAV in december is goedgekeurd, en de jaarrekening die
door de landelijke penningmeester is goedgekeurd was het zwaarste werk als penningmeester
gedaan. De coronacrisis heeft grote impact gehad op onze begroting. Waar ik in december nog stelde
dat ik het tijd vond dat er meer geld uitgegeven werd, is dit het tegenovergestelde geworden. Wel
hebben we als bestuur besloten om te investeren in een eigen ZOOM-account waar we erg veel
plezier van hebben gehad. Verder zijn er weinig uitgaven geweest de afgelopen 3 maanden.
Het benoemen waardig is de uitgavenpost ‘zaalhuur’ die ik nieuw geïntroduceerd heb in de
begroting van 2020. Het is niet gelukt om een gratis locatie te vinden, maar we hebben nu wel twee
locaties die goed binnen ons budget passen en geschikt zijn voor de activiteiten. Hiervoor heb ik aan
het begin van het jaar een ‘financieel plan locaties’ opgesteld en deze hebben we goed kunnen
naleven. Hierdoor blijft er genoeg geld over voor het nieuwe bestuur om elke week een fysieke
activiteit te organiseren en een grotere locatie te kunnen huren als de 1.5e meter nog behouden
moet worden.
In overleg met de nieuwe afdelingspenningmeester wil ik samen amendementen op de
begroting indienen waardoor de begroting aangepast kan worden n.a.v. de nieuwe situatie door de
coronacrisis. Daarnaast is het fijn voor de nieuwe penningmeester als er een eigen stempel op de
begroting kan worden gedrukt. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om geld uit de activiteitenpot te
verschuiven naar de post promotie of campagne als het nieuwe bestuur hier meer op wil inzetten.
Ik laat financiële staat van de JD Rotterdam goed achter, die boekhoudkundig in orde is en
waarbij er ruim voldoende geld op de bank staat om na de zomer goed door te kunnen. De
KasControleCommissie zal dit beamen en heeft alle uitgaven die ik vanaf het begin van mijn periode
tot de sluit hier bij de ALV heb gedaan gecontroleerd. Ik heb een uitgebreid overdrachtsdocument
gemaakt waarmee de nieuwe penningmeester het boekhoudsysteem kan doortrekken voor
consistentie en mijn stappen kan nalopen. Helaas staat er meer geld op de bank dan mij lief is,
aangezien we als bestuur hadden gepland om dit te steken in bijzonder activiteiten en acties. Ik hoop
dat het nieuwe bestuur hier veelvuldig gebruik van gaat maken om de afdeling te laten floreren!
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Inkomsten t/m 22-06-20
Omschrijving
Afdracht LB
Bestuursweekend - ProSu
Zomeroffensief – ProSu
Onvoorzien
Lustrum (2019)
Totaal opbrengsten

Actueel
€1567,49
€251,55
€35,00
€20,00
€1874,04

Begroting
€2375,00
€500,00
€300,00
-

Percentage ontvangen
66%
50,31%
-

Uitgaven t/m 22-06-20
Omschrijving
Rekeningkosten
Bestuurskosten
Bestuursweekend
Promotie
Campagne
Promotie algemeen
Zomeroffensief
Organisatie
Zaalhuur
Ledenbinding
Activiteiten
Sprekerskosten
Onvoorzien
Lustrum (2019)
Totaal kosten
Liquide Middelen
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Actueel
€71,02
€10,49
€251,55
€339,78
€195,25
€25,00
€50,79
€68,74
€35,00
€10,00
€707,84
€1156,20

Begroting
€125,00
€100,00
€500,00
€450,00
€50,00
€100,00
€300,00
€1900,00
€1000,00
€50,00
€550,00
€300,00
€100,00
€3175,00

Percentage uitgegeven
56,82%
10,49%
50,31%
0%
0%
0%
0%
17,88%
19,52%
50%
9,23%
22,91%
35%
22,29%

Verkiezingsblok
Kandidaat Bestuurslid Algemene zaken & campagne – Mathijs Kramer
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Mathijs
Kramer
Dordrecht
16-02-1995

Beoogde functie
Beoogde periode

Bestuurslid Algemene Zaken & Campagne
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Lid leerlingenraad Johan de Witt Gymnasium (2012-2014)
Stagiair beleidsmedewerker Tweede Kamerfractie D66 (2019)

Eerdere/huidige functies binnen de JD
Lid werkgroep Economie & Sociale zaken (2019-heden)
Lid werkgroep Filosofie (2020-heden)
Lid landelijk campagneteam (2020-heden)
Lid commissie Rotterdam (2019-heden)
Lid projectgroep Rotterdam (2019-2020)

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
Lid Jonge Democraten (2016-heden)
Lid D66 (2016-heden)

Motivatie
Hoi! Ik ben Mathijs! Ik heb veel zin om me het komend jaar in te zetten als bestuurslid algemeen en
campagne. Ik ben op het moment al redelijk actief, en zou graag nog meer willen bijdragen aan de
JD. Ik heb me gekandideerd voor deze functie omdat ik zowel graag bij alles een beetje meehelp, en
een passie heb voor campagnevoeren. Sinds de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer in
2017 heb ik me voor elke verkiezingscampagne zeer actief ingezet.
Voor het komende jaar heb ik drie prioriteiten: Ledenwerving, ledenbinding en het voeren van een
uitstekende campagne voor de verkiezingen volgend jaar. Om dit te doen heb ik ook al enkele
plannen. Wat betreft ledenwerving zouden we een ‘neem-een-vriend-mee’ initiatief kunnen
starten. Om leden nog beter te binden wil ik graag het persoonlijke contact snel zoeken. Door
wekelijks te checken wie er lid is geworden kunnen we snel mensen betrekken bij de vereniging.
Een goede campagne opzetten kunnen we alleen samen doen. Daarom zie ik mijn rol daarin als
aanjager en voortrekker. Ik denk ook dat een lokaal campagneteam een goed initiatief is mits er
animo voor is. Dit is ook een mooie mogelijkheid voor nieuwe leden om bij te dragen zonder dat ze
meteen in het diepe gegooid worden qua inhoud en organisatie.
Onze campagne moet vooral complementair zijn aan de campagne van D66. Wij moeten het accent
leggen op thema’s die voor jongeren belangrijk zijn, zoals onderwijs, klimaat en de woningmarkt.
Democratie is een feestje, dus we moeten blij zijn met iedere extra jongere die we naar de stembus

17

krijgen. Tegelijkertijd is het zeker ook aan ons om de slingers op te hangen. Dat wil zeggen dat het
ook aan ons is om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op D66 te stemmen. Dat is niet alleen
fijn voor onze vereniging omdat we zo meer leden en geld ophalen, maar ook omdat wij als JD veel
makkelijker invloed kunnen uitoefenen als D66 zo groot mogelijk is.
Aan mij hebben jullie een betrokken, gepassioneerd en ervaren bestuurslid algemeen en
campagne, dus ik hoop te kunnen rekenen op jullie stem!
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Kandidaat Bestuurslid Organisatie – Lotte Peijs
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Lotte
Peijs
Rotterdam
16-10-1994

Beoogde functie
Beoogde periode

Bestuurslid Organisatie
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD

Eerdere/huidige functies binnen de JD
- Lid werkgroep Openbaar bestuur en Democratie
- Voorzitter commissie Rotterdam

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
D66/JD – 2 jaar

Motivatie
Ik wil me graag kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid organisatie omdat ik me graag een
jaar wil inzetten voor de JD en dan vooral voor onze afdeling Rotterdam.
Wanneer ik verkozen zou worden tot bestuurslid organisatie wil ik me graag gaan focussen op de
volgende punten:
-

-

-

-

De mogelijkheden die Zoom (of andere online platvormen) bieden moeten niet verloren
gaan wanneer er weer terug normaal gegaan wordt, dus naar fysieke activiteiten. Online
activiteiten hebben laten zien dat het niet alleen de afdeling maar de JD met elkaar
verbindt. Ik zie het als een uitdaging om hier een goede balans in te vinden. Fysieke
activiteiten maar ook zeker online activiteiten.
Inspelen op de verkiezingen en daarin aansluiting zoeken bij D66.
Natuurlijk zorgen dat er elke week een mooie activiteit plaatsvindt. Ik wil hierin genoeg
vooruitplannen omdat het best wat tijd kost interessante sprekers te krijgen. Echter wil ik
ook ruimte overlaten om in te spelen op actuele situaties in de media of politiek die zich
voor kunnen doen.
Nieuwe leden actief benaderen voor de commissie organisatie zodat zij op een
laagdrempelige manier kunnen kennismaken met JD Rotterdam maar wel vanaf het begin
actief betrokken kunnen zijn.
Zorgen dat we met onze activiteiten de speerpunten van de JD en de afdeling uitdragen.

Ik hoop met bovenstaande punten een mooi politiek jaar voor Jonge Democraten Rotterdam neer
te zetten samen met de rest van het bestuur.
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Kandidaat Bestuurslid Promotie – Jonah van Lotringen
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Jonah
van Lotringen
Rotterdam
20-9-2000

Beoogde functie
Beoogde periode

Bestuurslid Promotie
Een half jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Lid campagneteam D66 Zuid-Holland voor de PS19 verkiezingen (teamlid activiteiten)

Eerdere/huidige functies binnen de JD
Algemeen Secretaris & Vicevoorzitter Rotterdam
Vicevoorzitter SNC op ALV 85
Lid werkgroep Buitenlandse Zaken
Lid werkgroep Filosofie
Lid commissie Rotterdam
Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
D66 en JD sinds 1 mei 2017

Motivatie
Het afgelopen jaar heb ik me met veel plezier ingezet voor de JD, en ik merk bij mezelf dat ik daar
ook nog niet klaar mee ben. Ook volgend jaar zou ik graag weer aan de slag gaan voor de JD, maar
dan in de functie promotie. Ik wil me vooral inzetten voor de zichtbaarheid van de JD Rotterdam
volgend jaar, en wil in die rol ook veel samenwerken met de functies politiek en algemene zaken &
campagne. Ik zou bijvoorbeeld meer contact willen leggen met de D66 afdelingen buiten
Rotterdam, en kijken of we daar in kunnen spelen op de politieke actualiteit.
Verder zou ik me in willen zetten om leden te binden aan de activiteit, door persoonlijk contact te
houden met leden en vaker nieuwe ledenavonden te organiseren. Daarnaast wil ik borrelavonden
ook meer gaan promoten als laagdrempelig voor nieuwe leden, en op deze avonden ook nog even
kort aandacht besteden aan nieuwe leden.
Ik heb me gekandideerd voor een half jaar zodat ik wat flexibeler kan zijn met wat ik wil doen voor
de JD, dan kan ik na een half jaar kijken of ik door wil gaan.
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Kandidaat Bestuurslid Politiek – Paul Verbraak
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Paul
Verbraak
Rotterdam
10-03-1992

Beoogde functie
Beoogde periode

Bestuurslid Politiek
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Penningmeester Vereniging van WSV Ceres (2013-2014)
Symposiumcommissaris van Studievereniging CODON (2011)
Secretaris/Voorzitter van Studievereniging CODON (2011-2012)

Eerdere/huidige functies binnen de JD
Lid Commissie Rotterdam (2019-2020)
Lid Congresteam 2020

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
D66 en JD (sinds december 2017)

Motivatie
Voor komend jaar wil ik mij kandideren voor de functie Bestuurslid Politiek. Na een jaar in de
Commissie Rotterdam actief te zijn geweest, wil ik deze uitdaging naar een volgende stap brengen
door in het afdelingsbestuur deze functie op me te nemen. Met name voor komend jaar komt er
politiek gezien een interessant jaar aan. Ik wil de politieke inhoud van de JD Rotterdam dan ook
met de volgende punten invulling geven: Ik zie vanuit de JD een grote kracht en mogelijkheid om
het campagneteam en de campagneacties van D66 in Rotterdam bij te staan door het
enthousiasme, creativiteit en de betrokkenheid van de JD in te zetten in ludieke acties voor de
moederpartij. Daarnaast wil ik in lijn met de campagne belangrijke standpunten voor de JD/D66
onder de aandacht brengen met opiniestukken in verschillende media. Ondanks dat we met de JD
graag de confrontatie willen opzoeken, wil ik (hoewel dit niet des-JD’s is) dit voor komend jaar even
parkeren om de campagne van de moederpartij niet in de weg te willen zitten.
Dat is de reden dat ik als bestuurslid Politiek dan vooral wil focussen op de ludieke acties, waar we
vanuit de JD naar mijns inziens voor een belangrijke toegevoegde waarde kunnen zijn.
Qua persoonlijke ontwikkeling heb ik tijdens mijn studententijd al de benodigde bestuurservaring
opgedaan, het is mede daarom ook dat ik voor bestuurslid Politiek wil gaan, omdat dit voor mij een
nieuw terrein is, waar ik verwacht veel te leren.
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Kandidaat Penningmeester – Dick van Tongeren
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Dick
Van Tongeren
Rotterdam
17-04-1997

Beoogde functie
Beoogde periode

Penningmeester
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Secretaris bij de Erasmus Debating Society
Voorzitter bij bellegingsclub BeleggeRSG

2018-2019
2019-2020

Eerdere/huidige functies binnen de JD
-

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
-

Motivatie
Voor aankomend jaar zou ik oorspronkelijk op uitwisseling gaan maar dat gaat nu vanwege corona
niet door. Hoewel ik niet heel vaak aanwezig ben geweest bij evenementen van de jonge
democraten vond ik die altijd informatief en interessant. Ik denk ook dat de JD een uitstekende
organisatie is voor het maken van connecties en leren van nieuwe vaardigheden. Aangezien ik al
secretaris en voorzitter ben geweest wil ik nu graag me als penningmeester kandidaat stellen. Ik
heb een economische achtergrond en heb dus al ervaring met een bestuursjaar en denk daarom bij
te kunnen dragen aan de JD aankomend jaar. Verder heb ik enkele jaren debatervaring bij mijn
debatvereniging en heb ik ervaring met het geven van workshops over debat, ik denk dat de JD ook
voordeel kan hebben aan de connecties die ik bij de debatvereniging nog steeds heb. Elke bestuur
waar ik eerder in heb gezeten bestond uit 3 man en ik vind het ook interessant om ervaring op te
doen met een groter bestuur. Eventueel sta ik ervoor open andere functies te vervullen als dat
nodig is.
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Kandidaat Secretaris – Richard Korpel
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Richard
Korpel
Pijnacker
03-06-1999

Beoogde functie
Beoogde periode

Secretaris
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Eerdere/huidige functies binnen de JD
-

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
-

Motivatie
Mijn naam is Richard Korpel en ik ben kandidaat voor de secretarispositie bij JD Rotterdam. De
meesten zullen mij vooral kennen als schaduwlid -en dus nauwelijks kennen. We hebben zodoende
nog wat in te halen. De mensen die mij wél kennen, weten ook dat ik heb getwijfeld om me
kandidaat te stellen. Als die twijfel is uitgezaaid over de leden die terecht kritisch zullen zijn over
mijn mogelijke aanstelling, wil ik dat graag wegnemen.
Er is mij verteld dat ik kan enthousiasmeren door karaoke te gaan regelen. Hoewel ik daar zeker
voor ben, lijkt mijn zangstem nog het meest op een cocaïneverslaafde Grover van Sesamstraat. Ik
hou wel ontzettend veel van muziek, en vind het ook een leuk idee om bijvoorbeeld een
gezamenlijke playlist te maken met politiek geëngageerde nummers. Voor het beheren van de
nieuwsbrief en het maken van de notule heb ik ook nog wel een paar ideeën. Ik hou erg van slechte
woordgrappen en cryptische boodschappen. Overigens zijn de woordgrappen meestal lastiger te
snappen en soms vallen ze dus samen.
Dit is het punt in de tekst waar ik dan ook wil benadrukken meer serieuze ideeën te hebben.
Tegeltjeswijsheden vertellen ons dat verandering de enige constante is. Tegeltjeswijsheden zijn
echter te kort door de bocht en niet blootgesteld aan een peer-review. Ben ik dan van plan alles
hetzelfde te doen? Nee, maar de dingen waarop ik wil focussen zullen vast niet nieuw in de oren
klinken. Ik vind dat een gezellige sfeer en een degelijk, productief bestuur niet onderling
uitsluitbaar zijn, integendeel. Als contactpunt met nieuwe leden wil ik daarnaast voorkomen dat
nieuwelingen vallen in de vallei der schaduwleden waar ik zelf ook uitkom. Dat komt neer op een
gezellige inclusieve omgeving voor iedereen. En ja: ook mensen actief benaderen om te komen.
Zelf kunnen jullie al één zo’n schaduwlid helpen door ondergetekende uit z’n schulp te trekken en
te verkiezen voor secretaris. Ik hoop op je steun en ben dankbaar voor je stem. Dan kunnen jullie
daarna ook je stem laten horen bij karaoke, want dat ga ik regelen.
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Kandidaat Voorzitter – Lisanne van Damme
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Lisanne
van Damme
Spijkenisse
19-11-1997

Beoogde functie
Beoogde periode

Voorzitter
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Bestuurskunde Erasmus Universiteit Rotterdam: september 2017 t/m heden
Stage ministerie Economische Zaken en Klimaat: januari 2019 t/m maart 2019
Minor Global Affairs Universiteit Leiden: september 2019 t/m november 2019
RISK Studententoneelvereniging acterend lid en kascommissie: september 2017 t/m juni 2019

Eerdere/huidige functies binnen de JD
Bestuurslid Promotie – juni 2019 t/m juni 2020
Congresteam, functie creatief – februari 2020 t/m juni 2020
Campagneteam – maart 2020 t/m heden
Werkgroep duurzaamheid – juli 2019 t/m heden

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
Jonge Democraten en D66 – september 2018 t/m heden

Motivatie
Lieve Jonge Democraten Rotterdam, komend jaar wordt een spannend jaar. Het jaar zal in het
teken blijven staan van corona, maar ook van de verkiezingen. Juist in deze tijden is het belangrijk
om goed contact te houden met elkaar, en in de aanloop naar mijn kandidatuur als jullie voorzitter
heb ik dit gedaan door veel te bellen. De gesprekken die ik met jullie heb gehad zijn ontzettend
waardevol. Persoonlijk contact leidt tot nieuwe inzichten en ideeën die kunnen worden
meegenomen in het bestuur. Mijn lieve vrienden, jullie zijn het belangrijkste voor de afdeling en
mijn doel voor volgend jaar is dan ook om leden persoonlijk te blijven benaderen voor input, ideeën
en tips. Ook naar nieuwe leden is het belangrijk om goed contact te leggen, online activiteiten
kunnen voor nieuwe drempels zorgen waar ook rekening mee moet worden gehouden.
Ook bij het interne gedeelte van het voorzitterschap staat persoonlijk contact bij mij op nummer
één. Het is belangrijk om de plannen en ideeën die bestuursleden hebben om te zetten in concrete
resultaten. Door middel van goed verwachtingsmanagement en nader contact, het structureel
voeren van gesprekken met bestuursleden, en momenten vrij maken om te evalueren wil ik dit
realiseren. Daarnaast wil ik er een prioriteit van maken dat bestuursleden persoonlijke doelen
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kunnen nastreven. Tijdens een bestuursjaar staat een training met het bestuur maar een paar keer
per jaar centraal. Ontwikkeling voor het bestuur is ook buiten deze momenten van belang en wil ik
graag faciliteren door in te spelen op de wensen van bestuursleden. Daarom wil ik een
bestuurscoach zoeken die ons gedurende het hele jaar kan ondersteunen in de ontwikkeling van
het bestuur.
Daarnaast wordt dit een belangrijk jaar voor de JD en D66, er zijn namelijk Tweede
Kamerverkiezingen. Het is belangrijk dat wij goed samenwerken met het landelijk bestuur en D66
Rotterdam, zonder dat we ons eigen geluid verliezen. Door vanuit de afdeling ideeën te bedenken
voor de campagne en dit te communiceren nemen wij een actieve houding in waarbij het geluid
van JD Rotterdam gegarandeerd blijft.
Geloof jij ook dat dit de beste manier is om het bestuur te leiden, stem op mij!
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Kandidaat Voorzitter – Ronald-Marcel van den Hoek
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Ronald-Marcel
Van den Hoek
Rotterdam
21 Juni 1998

Beoogde functie
Beoogde periode

Voorzitter
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
Stagiair Bankadviseur sep. 2017 – jan. 2018. SNS
Stagiair Trade Officer mrt. 2017 – jun 2017 ABN-AMRO

Eerdere/huidige functies binnen de JD
Algemeen-Secretaris Rotterdam 2018/2019
Voorzitter team Latijns-Amerika 2019/heden

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
Jonge Democraten sinds januari 2017
D66 sinds januari 2017

Motivatie
Ik ben Ronald-Marcel en ik kandideer me voor voorzitter.
In 2018/2019 was ik secretaris van Rotterdam. Dit jaar was ik erg actief in de commissie Rotterdam
en was ik voorzitter van team Latijns-Amerika, de lessen die ik uit deze ervaringen heb geleerd wil
ik meenemen en gebruiken in mijn jaar als voorzitter.
De voorzitter moet de meest stabiele factor van het bestuur zijn. Mede om deze reden kandideer ik
me voor een heel jaar. Het bestuur en de afdeling moet de zekerheid kunnen hebben dat de
voorzitter er voor de afdeling zal zijn en ik hoop dat mijn passie en liefde voor de afdeling
Rotterdam hiervan getuigen.
Een van de primaire taken van een voorzitter vind ik het creëren en behouden van een goede
cohesie binnen het bestuur. Daarom wil ik hier heel het bestuursjaar zorg voor dragen. De eerste
weken zal doormiddel van bestuursvergaderingen en een bestuursweekend hier de focus op liggen.
Want een succesvol bestuursjaar valt of staat bij de samenwerking binnen een bestuur.
Politiek
2020 wordt in de politiek een erg druk jaar. Denk aan de tweede Kamerverkiezingen en de V.S.verkiezingen. Ook corona is een punt geweest dat politiek veel heeft blootgelegd; privacy, vrijheden
en het ondernemerschap lijken door corona onder druk te staan. Door politieke output vanuit de
afdeling te laten horen kunnen wij een visie vormen en uitdragen.
Verkiezingen
Ik wil voor de verkiezingen keihard inzetten op campagne hierbij gaat een sterkere band met D66
gepaard. Door de lijntjes kort te houden kunnen we effectief met onze moederpartij samenwerken.
Zo actief als kan zo online als moet is wat mij betreft de campagnefilosofie. Ik wil vroeg beginnen
met canvastrainingen en andere campagne training.
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Leden(diversiteit)
Ik wil hard inzetten op ledenwerving maar niet zomaar ledenwerving. Ik wil een afdeling die
representatief is voor Rotterdam! We moeten daarom de manier waarop we werven goed onder
de loop nemen. we hebben nu erg kundige leden en die moeten we koesteren maar onze waarden
van gelijkheid en diversiteit moeten worden weerspiegeld worden in onze ledenaantallen.
Wervingsmomenten zoals het zomeroffensief zullen niet genoeg blijken onze visie op werven moet
breder!
Met vrijzinnige groet,
Ronald-Marcel van den Hoek
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Kandidaat Voorzitter – Hiba Jahouh
Naam
Achternaam
Woonplaats
Geboortedatum

Hiba
Jahouh
Rotterdam
06-01-1998

Beoogde functie
Beoogde periode

Voorzitter
Een jaar

Eerdere/huidige functies buiten de JD
- Voorzitter Pamoja
- Mentor eerstejaars geneeskunde studenten
- Lead Your Future coach
Eerdere/huidige functies binnen de JD
- Bestuurslid Promotie – bestuur Cramer
- Lid Werkgroep VWS
- Congres team

Lid politieke/maatschappelijke organisaties? Geef tevens aan hoe lang.
Jonge Democraten – 3 jaar

Motivatie (maximaal 350 woorden)
In de afgelopen drie jaar dat ik lid bij de JD geweest ben, heb ik een bestuursjaar gedaan; ben ik lid
geweest van een landelijk werkgroep en heb ik een (digitaal) congres georganiseerd. Ik heb me de
afgelopen paar maanden afgevraagd wat ik nog bij de JD kan en wil doen. Tijdens mijn bestuursjaar
ben ik erachter gekomen dat ik goed ben in het verbinden, coachen en motiveren van mensen.
Deze eigenschappen samen met mijn ervaring komen het best tot hun recht in de
voorzittersfunctie. Daarom heb ik besloten me te kandideren voor het voorzitterschap van de Jonge
Democraten Rotterdam.
Er wordt veel gesproken over diversiteit en inclusiviteit binnen onze vereniging en D66, wat ik zeker
aanmoedig. Een vraag staat altijd centraal bij deze discussies: Hoe zorg je ervoor dat mensen met
verschillende achtergronden, identiteiten en seksuele voorkeuren zich verbonden voelen met de
JD? Ik denk dat dit begint met representatie. Wanneer je als nieuw lid het bestuur ziet, moet je het
gevoel hebben dat je erbij zou kunnen horen. Met een divers bestuur is de kans groter dat een lid
het gevoel zal hebben thuis te horen bij de afdeling. Na de eerste ontmoeting is natuurlijk een open
sfeer essentieel om de lid verbonden te houden met de afdeling. Ik vind dat ik de geschrikte
persoon ben om die open sfeer te creëren. Er wordt ook vaak benoemd dat er geen mensen met
een migratieachtergrond in bepaalde machtsposities zitten, omdat er geen kandidaten met
migratieachtergrond zijn voor die functies. Nou, hier ben ik.
Een belangrijke reden om nog een bestuursjaar te doen is dat ik veel kan leren van deze functie. De
JD is immers een leerschool. Ik denk dat ik kan excelleren in de voorzittersfunctie, omdat ik
stressbestendig ben; ervaring binnen de JD heb, en goed ben in het motiveren van mensen.
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De JD heeft de afgelopen drie jaar veel voor mij betekend en ik kijk er naar uit om de afdeling nog
leuker, inclusiever en sterker te maken. Ik hoop dat al deze redenen je hebben gemotiveerd om
voor mij te stemmen.
Liefs,
Hiba
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Organisatorisch blok
AR-wijziging 01 – OrCo permanentie I
Titel AR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap
n.v.t.

Vervang door:
n.v.t.
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OrCo permanentie I
Jonah van Lotringen, Jelrik Westra, Roos Slagter, Lisanne van Damme, Eswara
de Mol, Thom Faber
Jonah van Lotringen
Hoofdstuk 4, artikel 10
Voeg toe
Als een lid zich wil kandideren voor het
afdelingsbestuur dient diegene minimaal een
maand voor de AAV geen lid (meer) te zijn van
de Oriëntatiecommissie.

AR-wijziging 02 – OrCo permanentie II
Titel AR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft
Schrap
n.v.t.

Vervang door:
n.v.t.
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OrCo permanentie II
Jonah van Lotringen, Jelrik Westra, Roos Slagter, Lisanne van Damme, Eswara
de Mol, Thom Faber
Jonah van Lotringen
Hoofdstuk 4, artikel 10
Voeg toe
De Oriëntatiecommissie begint ten vroegste een
maand voor de AAV kandidaatstellingen te
behandelen.

AR-wijziging 03 – Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 1
Titel AR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft

Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 1
Jelrik Westra, Jonah van Lotringen, Roos Slagter, Lisanne van Damme, Eswara
de Mol, Thom Faber
Jelrik Westra
Artikel 3.4

Schrap
d. De volgende stukken kunnen door ieder lid
ingediend worden tot 7 dagen voor aanvang van
de AAV: Amendementen, HR-Wijzigingen,
Organimo’s en Politieke moties;

Voeg toe
n.v.t.

Vervang door:
d. De volgende stukken kunnen door ieder lid ingediend worden tot 7 dagen voor aanvang van de
AAV: Amendementen, HR-Wijzigingen, Organimo’s en Politieke moties;

Toelichting
Bij de afgelopen PAV was over het indienen van amendementen op resoluties onduidelijkheid
ontstaan. Deze drie hr-wijzigingen dienen om dit in de toekomst te voorkomen.
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AR-wijziging 04 – Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 2
Titel AR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft

Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 2
Jelrik Westra, Jonah van Lotringen, Roos Slagter, Lisanne van Damme, Eswara
de Mol, Thom Faber
Jelrik Westra
Artikel 3.4

Schrap
e. In het geval dat er resoluties, zowel voor
landelijk als voor het regionaal
politiek programma, worden behandeld kunnen
amendementen tijdens
de AAV ingediend worden mits de Algemene
Afdelingsvergadering haar
goedkeuring geeft.

Voeg toe
n.v.t.

Vervang door:
e. De volgende stukken kunnen door ieder lid ingediend worden tot 2 dagen voor aanvang van de
AAV: amendementen op resoluties. In het geval dat er resoluties, zowel voor landelijk als voor het
regionaal politiek programma, worden behandeld, kunnen amendementen tevens tijdens
de AAV ingediend worden mits de Algemene Afdelingsvergadering haar
goedkeuring geeft.
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AR-wijziging 05 – Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 3
Titel AR-wijziging
Indiener(s)
Woordvoerder
Betreft

Vorige keer ging dit fout, nu gaat het goed 3
Jelrik Westra, Jonah van Lotringen, Roos Slagter, Lisanne van Damme, Eswara
de Mol, Thom Faber
Jelrik Westra
Artikel 3.6

Schrap
6. Het Afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor
het opstellen en het publiceren van het
programmaboek van de AAV en doet dit uiterlijk
5 dagen voor aanvang van de Algemene
Afdelingsvergadering

Voeg toe
n.v.t.

Vervang door:
6. Het Afdelingsbestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en het publiceren van het
programmaboek van de AAV.
a. Zij publiceert uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de Algemene Afdelingsvergadering een eerste
versie van dit programmaboek.
b. Zij publiceert uiterlijk 24 uur voor aanvang van de Algemene Afdelingsvergadering een definitieve
versie van dit programmaboek.
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