Bestuursplan Cramer I
2018-2019

Voorwoord
Er staat een nieuw, fris bestuur klaar om de afdeling te dienen.
Een van de kerntaken van de Jonge Democraten is het enthousiast maken van jongeren
voor politiek. Dit jaar willen wij ook daar de nadruk op leggen, door het bereiken van meer
jongeren en te groeien als afdeling. Want volgens ons is het tijd voor een nieuwe
generatie van de JD Rotterdam.
Om de nieuwe generatie te bereiken willen we wat meer uit ons vaste stramien treden.
Onze wekelijkse activiteiten op de woensdagavond blijven natuurlijk gewoon bestaan.
Daarnaast zijn we ook van plan juist wat meer uit onze stamkroeg te treden en de
maatschappelijke discussies op te zoeken in de stad door middel van regelmatige
excursies. Ook willen we actiever gaan experimenteren met social media om de vele
facetten van de JD te belichten, en daarmee ook een diverse groep jongeren aan te
spreken.
Er staan grote uitdagingen voor de deur. Zowel ons afdelingsreglement als het regionaal
politiek programma zijn ernstig verouderd en moeten nodig gereviseerd worden. De
Jonge Democraten als geheel moeten bezuinigen en dat zal ook invloed hebben op ons
als afdeling. Wij zullen daar ook ons steentje aan bij moeten dragen. Daarnaast zit D66 nu
in de regering en zal er kritischer naar de partij gekeken worden. Dit zal ook op onze
ledenwerving invloed hebben. Andere uitdagingen zijn de verkiezingen voor zowel Europa
als de provinciale staten dit voorjaar. Hierbij zullen we D66 ondersteunen.
De relaties met D66 zijn goed; er zit een Jonge Democraat in de gemeenteraad en nu ook
in het D66 Rotterdam bestuur. Desondanks moeten we scherp blijven en niet vergeten
kritisch te zijn waar het nodig is.
De plannen van de afdeling Rotterdam worden toegelicht in dit beleidsplan. Dit
beleidsplan zal gedurende het bestuursjaar 2018-2019 gelden als rode draad voor onze
dagelijkse gang van zaken. Het verwezenlijken van een nieuwe generatie JD Rotterdam zal
centraal staan tijdens dit jaar.
Namens bestuur Cramer I,
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Pim Cramer (voorzitter)
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1. Activiteiten en organisatie
Zoals voorheen zal de prioriteit liggen bij de binding van de leden, maar ook bij de
interesses van de leden en wat zij graag willen zien en leren dit jaar. Het bestuur wil graag
de belangen behartigen van zo veel mogelijk leden. Dit willen we doen door regelmatig
enquêtes te maken waarin leden kunnen aangeven wat zij willen. Het bestuur zal leden
actief benaderen en aansporen om hun ideeën te realiseren. Ook zal de afdeling leden
met dezelfde interesses met elkaar in contact brengen en aansturen tot het organiseren
van activiteiten. Commissies spelen hier een belangrijke rol in. Het bestuur heeft ook de
intentie om verschillende commissies met elkaar te laten samenwerken en zal deze
activiteiten aansturen.
De woensdagavonden van de JD Rotterdam zullen gevuld worden met interessante
activiteiten die door het bestuur, commissies en enthousiaste leden worden georganiseerd.
Daarnaast is er ook ruimte voor gezelligheid. We komen namelijk voor de politiek maar
blijven voor de gezelligheid! Dit jaar zullen we dan ook een gezelligheidscommissie in het
leven roepen. Deze commissie zal zich met hulp van het bestuur bezighouden met onder
andere het organiseren van borrels, feesten, spel- en filmavonden en etentjes.
De etentjes, het samen eten voordat een activiteit plaatsvindt, zal een keer in de maand
plaatsvinden voor de activiteit. Het bestuur wil hiermee bereiken dat onze leden voor een
schappelijke prijs gezellig met elkaar kunnen genieten van een maaltijd.
Ook willen we één keer per twee maanden een borrel organiseren. Als hier voldoende
animo voor is zal de borrel eens per maand gehouden worden. Ten slotte wil het bestuur
regelmatig excursies gaan organiseren om zo ook de onderwerpen van maatschappelijke
discussie met eigen ogen te zien.
Wij zullen Eurotrash blijven gebruiken als locatie voor de woensdagavond activiteiten.
Eurotrash kijkt graag met ons naar de mogelijkheden om de zaal minder rumoerig te
maken. De sfeer bij Eurotrash, en het feit dat de locatie rolstoeltoegankelijk is, zijn voor het
bestuur redenen om hier activiteiten te blijven organiseren. Voor formele activiteiten zal er
echter gezocht worden naar een andere locatie.
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2. Politieke inhoud
Voor het bestuur zijn de verkiezingen in 2019 zeer belangrijk: de Provinciale
Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.
De banden met D66 Rotterdam zijn op dit moment goed en dit willen wij behouden. D66
en de Jonge Democraten moeten elkaar versterken, aanvullen en niet verzwakken. Toch
blijven wij onafhankelijk en kritisch tegenover D66 en zullen wij ons eigen geluid blijven
laten horen. Tijdens de wekelijkse fractievergadering van D66 Rotterdam zal altijd een
afgevaardigde van het JD bestuur aanwezig zijn.
Daarnaast zal het bestuurslid politiek het voortouw nemen om met het bestuur
verschillende persberichten en opiniestukken schrijven. Er zal worden samengewerkt met
andere PJO’s om ten minste twee debatten te organiseren. Tijdens de debatten zal het
onder andere gaan over het milieu, veiligheid en welzijn.
Bovendien zal het bestuurslid politiek een commissie terugbrengen, de commissie politiek,
die kritisch zal kijken naar het regionaal politiek programma. Het regionaal politiek
programma is sterk verouderd en is aan een herziening toe. Ook zal de commissie politiek
ernaar streven een aantal amendementen, moties en resoluties in te dienen in aanloop
naar de congressen. Daarnaast is er een mogelijkheid voor de leden van de commissie
politiek om naar de openbare D66 fractievergaderingen kunnen gaan. Wij verlangen
ernaar om het debat met D66 aan te gaan over punten die ons verdelen. De
commissieleden zullen ook discussies houden over actuele politieke vraagstukken in de
Rotterdamse politiek.
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3. Promotie en campagne
De voorgaande besturen hebben gezorgd voor een flinke toename aan nieuwe leden en
dit willen wij graag voortzetten. Om dit te bereiken willen wij meerdere momenten in het
jaar plannen, zoals Eurekaweek en de Nieuwjaarsborrel, om jongeren geïnteresseerd en
enthousiast te maken over politiek en met name Jonge Democraten Rotterdam. Er zal dit
jaar een grotere focus worden gelegd op social media en hiermee geëxperimenteerd
worden om te zien welke methode de meeste nieuwe leden aantrekt. Op Facebook zullen
de evenementen met name gepromoot worden en de leden op de hoogte worden
gehouden van belangrijke zaken. Instagram willen we informeler houden dan de Facebook
pagina en vooral de gezelligheid uitstralen, waar de JD óók bekend om staat. Als
beschrijving bij een post zal een korte samenvatting van de avond worden gegeven, zullen
we mensen uitnodigen om de volgende keer te komen en wordt de spreker van de avond
bedankt. In de JD Rotterdam WhatsApp groep zullen we de leden regelmatig op de
hoogte houden van de aankomende activiteiten, campagnes, verkiezingen en actualiteiten.
Verder willen we de nieuwe en bestaande leden graag actief maken en actief houden.
Naast onze vaste woensdagavonden zullen er eens in de zoveel tijd ook
gezelligheidsactiviteiten, zoals borrels, en uitjes georganiseerd worden. Voor de leden die
gepassioneerd of geïnteresseerd zijn in specifieke onderwerpen zijn er ook nog
commissies, waar ze deel aan kunnen nemen. Al deze informatie zal, zodra het voor ons
bekend is, met de leden gedeeld worden door middel van de JD Rotterdam WhatsApp
groep, Facebook, Instagram en/of de maandelijkse nieuwsbrief.
Dit jaar zal ons bestuurslid Algemene Zaken het voortouw nemen bij de campagnes voor
de Provinciale Staten en Europese verkiezingen. Hierbij zal hij geregeld ondersteuning
krijgen van het bestuurslid promotie. Voor de campagne zal een campagneteam vanuit de
JD Rotterdam worden opgezet die zich gaat inzetten om onze idealen in de belangrijke
bestuursorganen van de provinciale staten en het Europees parlement vertegenwoordigd
te zien. Hiervoor zullen wij de samenwerking opzoeken met de verschillende
campagneteams van de JD en D66.
Los van de bovenstaande verkiezingen zullen we dit jaar enkele andere
campagneactiviteiten worden georganiseerd. Denk hierbij aan ludieke acties die de JD
Rotterdam media aandacht kunnen geven en kunnen fungeren als een medium om onze
idealen te kunnen verkondigen. Hierbij willen we een kritische stem laten horen en
opkomen voor onze doelgroep en achterban. Denk hierbij aan het aanstippen van
problemen zoals studentenhuisvesting en toegankelijkheid in de stad.
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4. Financiën
Als afdelingsbestuur willen we een gezond financieel beleid realiseren. Dit houdt in dat we
geen excessieve uitgaven zullen doen. We hebben als afdelingsbestuur ook te maken met
de JD op landelijk niveau. Door teruglopende inkomsten zal de JD de broekriem moeten
aanhalen. Dat betekent dat wij als afdelingsbestuur hier ook verantwoordelijkheid moeten
nemen. We gaan dit vormgeven door alle uitgaven te beoordelen op doelmatigheid en
noodzakelijkheid. Uitgaven die wél binnen het budget vallen, maar niet doelmatig en
noodzakelijk zijn zullen we niet doen. Ook zullen we zo min mogelijk uitgeven aan
sprekerskosten en reiskostenvergoedingen voor sprekers. We gaan uit van welwillendheid
van de sprekers. Verder willen we als bestuur inkomsten realiseren buiten de afdracht van
landelijk om. Het gaat hier om een inspanning toezegging, dit is niet mogelijk om te
garanderen door het karakter van onze vereniging. De prioriteit van de uitgaven ligt bij de
hetgeen dat waardevol is voor de leden. Denk hierbij aan activiteiten waar leden iets van
opsteken of waarbij ze zich kunnen ontwikkelen.
Als bestuur willen wij zo veel en zo helder mogelijk communiceren met de landelijke
penningmeester en de afdelings-kascommissie. Het verleden leert ons dat de meeste
financiële missers komen door gebrekkige of een afwezigheid van communicatie. De
penningmeester zal hier het voortouw in nemen, gevolgd door de voorzitter.

5. Herziening en vernieuwing AR
De ruggengraat van regelgeving en richtlijnen binnen de afdeling is het
afdelingsreglement (AR), het instrument waar de algemeen-secretaris een groot deel van
zijn autoriteit aan verleend en ervoor zorgt dat de regels naar behoren worden nageleefd.
Het huidig AR is echter verouderd. In het AR van Rotterdam staan veel achterhaalde
begrippen en verouderde concepten. Het doel is met behulp van een tijdelijke AR
commissie, gevuld met mensen die aanleg danwel interesse hebben in regelgeving en vorming, een nieuw leven te blazen in het AR.
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