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1. Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het Secretarieel Jaarverslag van de Jongerenorganisatie
Vrijheid en Democratie over het jaar 2017. Conform artikel 12 lid 2 van de
landelijke statuten der JOVD wordt middels dit verslag getracht de
Algemene Vergadering een terugblik te bieden over het afgelopen
verenigingsjaar.
In dit document blikken wij terug op het jaar 2017 van de JOVD. Wat heeft de
vereniging in dit jaar bewogen en hoe hebben wij ons politiek naar buiten
toe gebracht? Wat waren de activiteiten die onze vereniging niet alleen het
Harvard van de Nederlandse politiek maken, maar ook nog eens de
gezelligste jongerenorganisatie van ons land? Wie waren de individuen in
de commissies en projectgroepen die dit alles mogelijk maakten? U vindt
het allemaal terug in dit jaarverslag.
Middel dit schrijven vertrouw ik erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er onverhoopt nog vragen zijn naar aanleiding van dit verslag,
dan kunt u zich altijd richten tot het Hoofdbestuur.
Namens het Hoofdbestuur,
Dorus Dijkstra
Landelijk Secretaris
Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie
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2. Verenigingsorganen
2.1 Algemene Vergaderingen

In 2017 hebben drie Algemene Vergaderingen plaatsgevonden:
Jaarlijkse Algemene Vergadering
Datum:
Zaterdag 1 april 2017, voortgezet op zondag 9 april en
woensdag 19 april 2017.
Locatie:
Golden Tulip Hotel Central, Burgemeester Loeffplein 98, 5211
RX te ’s-Hertogenbosch, voortgezet het Van der Valk Hotel
Tiel, Laan van Westroijen 10, 4003 AZ te Tiel en het NH Hotel
Amersfoort, stationsstraat 75 te Amersfoort.
Voorbereidende Algemene Vergadering
Datum:
Woensdag 27 september 2017, voortgezet op zaterdag 30
september, zondag 01 oktober en zaterdag 21 oktober 2017.
Locatie:
De Rechtbank, Korte Nieuwstraat 14, 3512 NM te Utrecht,
voortgezet in Hotel De Ruwenberg, Ruwenbergstraat 7, 5271
AG te Sint-Michielsgestel en het Algemeen Secretariaat der
JOVD, Lange Voorhout 12, 2514 ED te ’s-Gravenhage.

2.2 Het Hoofdbestuur

Het Hoofdbestuur was in 2017 als volgt samengesteld:
01 januari 2017 – 30 oktober 2017
Landelijk Voorzitter:
Landelijk Vicevoorzitter portefeuille
Voorlichting en Marketing:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Algemeen Bestuurslid Politiek:
Algemeen Bestuurslid Organisatie:
30 oktober 2017 – 13 december 2017
Landelijk Voorzitter a.i. & Landelijk
Vicevoorzitter Voorlichting & Marketing:
Algemeen Secretaris a.i. & Algemeen
Bestuurslid Politiek:
Landelijk Penningmeester:
Algemeen Bestuurslid Organisatie:
Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training:
13 december 2017 – 31 december 2017
Landelijk Voorzitter:
Landelijk Vicevoorzitter portefeuille
Voorlichting en Opleiding & Training:
Algemeen Secretaris:
Landelijk Penningmeester:
Algemeen Bestuurslid Politiek:
Algemeen Bestuurslid Marketing:
Algemeen Bestuurslid Organisatie:

R.L. (Rutger) de Ridder
K. (Koen) Bokhorst
J.J.P. (Jeroen) Hendrikx
S.R.K. (Simon) Tol
J.A. (Joris) Zevenbergen
I. (Irene) Bauer
S.T.A. (Splinter) Chabot
L. (Lex) Cornelissen
D.J. (Daan) Looij
S. (Siem) van Ostaden
B.M. (Bram) Roodhart
S.T.A. (Splinter) Chabot
B.M. (Bram) Roodhart
T.J. (Dorus) Dijkstra
D.J. (Daan) Looij
L. (Lex) Cornelissen
S.J. (Stijn) de Vreede
S.W.M. (Siem) van Ostaden
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2.3 Driemaster

De Hoofdredacteur van de Driemaster was in 2017:
01 januari 2017 – 01 oktober 2017
Marco Nijweide
01 oktober 2017 – 31 december 2017
Geen hoofdredacteur

3

2.4 Afdelingen
Actief
Amsterdam en omstreken, Baronie van Breda, Den Haag en omstreken,
Eindhoven, Flevoland, Friesland, Groningen, Hart van Brabant, ’sHertogenbosch en omstreken, Kennemerland, Limburg, Leiden en
omstreken, Rijk van Nijmegen cum annexis, Rijnmond, Twente, Top van
Holland, Utrecht en omstreken, Zwolle en omstreken.

2.5 Commissie van beroep

De Commissie van Beroep was in 2017 als volgt samengesteld:
01 januari 2017 – 19 april 2017
Leden
Jeroen Diepemaat
Jasper van Hilten
David Vermorken
Jelle van Nuland
Kim Vogten
Vacant

19 april 2017 - 31 december 2017
Leden
Jeroen Diepemaat
Jasper van Hilten
Christiaan Kwint
Jelle van Nuland
Jim van Mourik
Roy van Run

Plaatsvervangende leden
Luuk Dokter
Thomas van Gemert
Remco Vlaming

Plaatsvervangende leden
Luuk Dokter
Thomas van Gemert
Rosa d’Adelhart Toorop

2.6 Commissies van de JOVD
Kascommissie
De Kascommissie was in 2017 als volgt samengesteld:
01 januari 2017 – 19 april 2017
Nick Derks
Christiaan Hendriks
Remco Vlaming
Dennis van den Oever
Rick Nederend
Tom Leijte

19 april 2017 - 31 december 2017
Nick Derks
Christiaan Hendriks
Stefan Kimenai
Wytze Spoelstra
Rick Nederend
Tom Leijte

Toetsingscommissie
De Toetsingscommissie was in 2017 als volgt samengesteld:
01 januari 2017 – 19 april 2017
Marijn de Pagter
Benjamin Broekhuizen
Mariska van delft
Christiaan Kwint
Robin van der Wal

19 april 2017 - 31 december 2017
Benjamin Broekhuizen
Robin van der Wal
Jort Kassies
Ciska Scheidel
19 april 2017 – 11 juli 2017
Lex Janssen
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2.7 Overige commissies
Commissie Privacy
De JOVD wilt roomser dan de paus zijn als het om de bescherming van
persoonsgegevens gaat. Zodoende is in het afgelopen jaar op initiatief van
de landelijk secretaris een privacy scan uitgevoerd, bestaande uit een
bureauonderzoek, interviews en een analyse op basis van de
privacywetgeving. De resultaten van dit onderzoek zijn op de
Voorbereidende Algemene Vergadering gepresenteerd.
Uit het onderzoek zijn geen grove nalatigheden of thema’s ontdekt waarbij
sprake is van grote non-compliance. De conclusie van het onderzoek
bracht echter wel een gebrek aan beleid en overzicht van waarborgen en
maatregelen. Hieruit kwam voort dat er een risico ontstaan ten aanzien
van de bescherming en waarborging van persoonsgegevens die in het
beheer zijn bij het Algemeen Secretariaat.
Het hoofdbestuur heeft als deel van de voorgestelde maatregelen
aangeboden een commissie op te richten om onderzoek te verrichten ter
ondersteuning, onderzoek en het uitwerken van beleidspunten. Dit met als
doel om de organisatie naar volwassenheidsniveau 3 te tillen op de schaal
van het AICPA/CICA Privacy Maturity Model (0 tot 5). Hiermee zal de JOVD
voldoen aan de normen die gesteld worden door de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De commissie Privacy was in 2017 als volgt samengesteld:
01 november 2017 – 31 december 2017
Pascal van Verseveld
Jasper van Hilten
Jeroen Hendrikx
01 november 2017 – 21 december 2017
Splinter Chabot (Auditor)
21 december 2017 – 31 december 2017
Dorus Dijkstra (Auditor)
Commissie Website
Op dit moment heeft de JOVD een website en interne omgeving die
gebouwd is en gehost wordt door internetbureau Onsweb. De JOVD heeft
tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering besloten om een nieuwe
website aan te schaffen en afscheid te nemen van Onsweb, omdat het niet
meer als ‘ons’ web aanvoelde en we een nieuwe weg in wilden slaan.
De Voorbereidende Algemene Vergadering van 2017 heeft de kaders voor
de nieuwe website vastgesteld, zowel financieel als functioneel.
Hieropvolgend heeft het hoofdbestuur samen een commissie benoemd,
dat op zoek naar websitebouwers. De kaders, vastgesteld door de
ledenvergadering, vormen de basis voor een offerteaanvraag: de
kleurplaat voor de uiteindelijk JOVD-site. Deze offertes worden door de
commissie en het hoofdbestuur tezamen bekeken en beoordeeld.
Uiteindelijk zal het hoofdbestuur begin 2018 een definitieve keuze maken
voor de website. In de periode februari-juni 2018 zal de website worden
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gebouwd, waarbij de oplevering van de website in principe gepland staat
op 1 juni 2018.
De commissie Website was in 2017 als volgt samengesteld:
18 oktober 2017 – 31 december 2017
Jeroen Hendrikx
Pascal van Verseveld
Niels Eberson
Koen Bokhorst
Splinter Chabot (Auditor)
01 november 2017 – 31 december
Fleur Venner
21 december 2017 – 31 december 2017
Dorus Dijkstra (Auditor)
Commissie Herziening Verenigingsstructuur
Ten behoeve van een vernieuwing van de verenigingsstructuur zijn op de
Voorbereidende Algemene Vergadering 2017 de wensen van de Algemene
Ledenvergadering vastgelegd. Aan de hand van het verslag ‘Toekomst van
de JOVD, herziening verenigingsstructuur’ werd een totaalpakket geboden
waaruit voor verschillende opties gestemd kon worden. Toen de uitslag
eenmaal bekend was, werd deze overhandigd aan het Hoofdbestuur met
de opdracht om een door de notaris rechtsgeldig verklaard voorstel voor
de herziening op te leveren tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
7 april 2018.
Om dit project op een zo professionele wijze als mogelijk te verwezenlijken,
is een commissie benoemd met daarin leden met een juridische
achtergrond en/of ervaring met de herziening van de verenigingsstructuur.
Aan deze commissie is de eervolle opdracht gegeven om de toekomst van
de JOVD te schrijven. Met vlijt ging de commissie vervolgens aan de slag
met het aangenomen voorstel.
De commissie Herziening Verenigingsstructuur was in 2017 als volgt
samengesteld:
18 oktober 2017 – 31 december 2017
Rutger de Ridder
Jasper Koelewijn
Inigo Beeker
Wout Brouwer
Rick Jager
Roy van Run
Splinter Chabot (Auditor)
21 december 2017 – 31 december 2017
Dorus Dijkstra (Auditor)
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3. Ledenaantal
3.1 Ledenontwikkeling 2017

Dit hoofdstuk geeft een beeld van het aantal individuen dat lid van onze
vereniging is. Ook wordt duidelijk hoeveel personen helaas geen lid meer
willen zijn, of dat omwille van hun leeftijd statutair onmogelijk wordt
gemaakt.
Sinds 1 januari 2017 is het mogelijk om combi-lid te worden van de JOVD én
de VVD voor een verlaagd tarief. Op de website is een contributiebijsluiter
gepubliceerd waar de twee arrangementen in worden beschreven.

Inschrijvingen

Uitschrijvingen.

2458

+140*

-3

1 Feb

2595

+85

-5

1 Mrt

2675

+179

-5

1 Apr

2849

+65

-5

1 Mei

2909

+53

-5

1 Jun

2957

+57

-2

1 Jul

3012

+45

-24

1 Aug

3033

+75

-13

1 Sep

3095

+82

-7

1 Okt

3170

+68

-8

1 Nov

3230

+60

-9

1 Dec

3281

+25**

-595

Inschrijvingen
+934

Uitschrijvingen
-681

Maand

Leden

1 Jan

Eind 2017
2711 leden

* Aanmeldingen van januari én december.
**De aanmeldingen van combi-leden in december.
In de bovenstaande getallen vallen er ongetwijfeld een aantal zaken op.
Allereerst lijkt het ledenaantal het hele jaar op te lopen en in december
ineens flink te dalen. Administratief is dit correct. Leden die gedurende het
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jaar een schriftelijk verzoek tot uitschrijven hebben ingediend, worden per
einde boekjaar uitgeschreven. Dit houdt in dat zij tot en met einde boekjaar
nog lid zijn en blijven daarmee tot dat moment stemgerechtigd.
Indien leden op schriftelijk verzoek tot uitschrijven expliciet aangeven om
per direct uitgeschreven te worden, dan vervalt het lidmaatschap op de
datum dat het lid zich uitschrijft. In dit geval vervallen ook per direct alle
(stem)rechten waar deze leden over beschikten. Echter blijven ook leden
die zich per direct uitschrijven de jaarlijkse contributie verschuldigd over
het boekjaar waarin de uitschrijving is ingediend.
Daarnaast zijn er met uitzondering van aanmeldingen voor het combilidmaatschap geen inschrijvingen geregistreerd in december. Dit heeft
ermee te maken dat (met uitzondering van de combileden) alle
inschrijvingen die in december zijn binnengekomen, aangemerkt zijn als
nieuwe leden in januari. Dit is tevens de reden waarom het aantal
inschrijvingen in januari relatief hoog ligt. Voor deze methodiek is gekozen
ten behoeve van een coulanceregeling voor nieuwe leden met betrekking
tot de korting op contributie over het eerste jaar van het lidmaatschap.
In 2017 zijn er in totaal 934 mensen lid geworden en hebben in totaal 621
mensen zich uitgeschreven. 60 personen zijn uitgeschreven omdat zij de
leeftijd van 31 jaar hebben bereikt in 2017.

3.2 Leeftijdsverdeling ledenbestand

De JOVD is een vereniging met een groot spectrum aan leeftijden.
Jongeren mogen vanaf 14 jaar tot en met het jaar waarin zij 31 worden op
statutaire basis lid zijn van de JOVD. Om de verdeling in leeftijden visueel te
maken, is de onderstaande staafdiagram uit de ledenlijst aan het eind van
het boekjaar 2017 onttrokken.

16

18

19

24

LEEFTIJD (IN JAREN)

25

26

27

28

29

2.9%

3.9%

2.5%
17

30

2.1%

15

4.7%

5.4%

7.4%

23

8.4%

22

9.3%

10.7%

9.3%
21

10.3%

9.1%

7.6%

20

4.6%
0.3%

14

1.4%

0.1%

RELATIEVE VERDELING

LEEFTIJDSVERDELING LEDENBESTA ND 2017

31

In het diagram wordt per leeftijd de relatieve bijdrage aan het totaal aantal
leden weergeven. Leden van 14 tot en met 15 jaar zijn veruit in de
minderheid. De leeftijden 22 en 23 jaar zijn veruit het meest
vertegenwoordigd.
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Duidelijk is te zien hoe dat tussen de 16 tot en met 23 de relatieve bijdrage
toeneemt. Na 23 jaar neemt de relatieve bijdrage gestaag af. Een logische
verklaring is dat de meeste jongeren in hen studententijd actief worden bij
jongerenverenigingen.
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4. Algemeen Secretariaat
4.1. Algemeen

2017 was alweer het derde jaar dat de JOVD gevestigd is in het pand aan
het historische Lange Voorhout te ’s-Gravenhage. Er was een allonge
opgemaakt van het pand met de verhuurder, zodat de staat van het
monumentale pand voor beide partijen bekend is.
Het pand huisvest het administratieve hart van de vereniging en werd
grotendeels gebruikt als kantoor en vergaderpand door het Hoofdbestuur.
Tevens vonden in het pand overleggen plaats door commissies,
projectgroepen en politieke denktanks. In het pand werden tevens vele
landelijke activiteiten georganiseerd, waaronder introweekenden,
bestuurders- en netwerkdagen, een algemene vergadering en gezellige
thema-avonden zoals een House of Cards première en een
Halloweenfeest.
Aan een eeuwenoud monumentaal pand is onderhoud van groots belang.
Om het pand op te frissen zijn er in het afgelopen jaar nieuwe sloten op de
deuren gezet, heeft de Wiegel War Room een JOVD-tint gekregen en is de
hal getransformeerd van een mausoleum tot een JOVD-eregalerij. Het
Thorbecketerras achter het pand is opgefleurd met een plantenborder. Tot
slot is het pand verrijkt met een vriezer, een combimagnetron en een
nieuwe vaatwasmachine.

4.2. Facilitering & ondersteuning

De JOVD heeft eind 2016 een overeenkomst gesloten met Ka Ching voor het
kalenderjaar 2017. Namens Ka Ching heeft de heer Alper Polat in 2017
ondersteuning geboden aan het Hoofdbestuur in haar financiën en
administratie. Deze overeenkomst tot opdracht was vastgelegd tot 31
december 2017. Eind 2017 is ervoor gekozen dit contract met een jaar te
verlengen.
Naast financiële en administratieve dienstverlening heeft de JOVD ook
huishoudelijke dienstverlening gehad. In 2017 heeft DService de
schoonmaakdiensten geleverd. Zij kwamen gemiddeld één keer per week
het pand schoonmaken. Het contract met Ronada ongediertebestrijding is
per 2 februari 2017 opgezegd.
Ten slotte heeft de JOVD een lopend contract met Modus Dienstverlening
voor het ophalen van het bedrijfsafval. Modus Dienstverlening haalt per
twee weken de inhoud van de vuilcontainer op, betreffende papier-, glasen restafval.. De huidige overeenkomst loopt tot 9 december 2018.

4.3. Projecten

De verzekeringsportefeuille van de JOVD is in 2017 grondig doorgelicht door
twee intermediairs, Marsch B.V. en Univé Zuid-Holland. Hierdoor is besloten
om de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering onder te brengen bij
Marsch B.V. met een verhoogde dekking.
Er is tevens een privacy scan uitgevoerd door privacy adviesbureau Procis.
In de privacy scan zijn de interne informatieprocessen getoetst aan de
wet- en regelgeving omtrent privacy.
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5. Algemene communicatie
5.1. Digitaal

In de eerste helft van 2017 is na iedere hoofdbestuursvergadering een
nieuwsbrief verstuurd naar de leden, met in deze nieuwsbrief de laatste
nieuwtjes, filmpjes en sollicitatiemogelijkheden. Daarnaast werd via deze
weg de ledenvergadering aangekondigd en werden hoofbestuursbesluiten
gecommuniceerd.
Na de Voorbereidende Algemene Vergadering 2017 is de nieuwsbrief
vervangen door Wiegelweb. Dit interactieve medium heeft de inhoud van
de traditionele nieuwsbrief samengevoegd met mediamomenten, input
van afdelingen en (gast)columns.
Social media is daarnaast hét platform geworden waar de JOVD in 2017
haar liberale boodschap op een laagdrempelige manier heeft
overgebracht. Niet alleen haar leden, maar ook (potentieel)
geïnteresseerden en de media zagen de JOVD op energieke en
interactieve wijze langskomen op Facebook, Twitter en Instagram. Hierop
zijn zowel op landelijk niveau, als door afdelingen het warme, sfeervolle en
tevens inhoudelijke karakter van de JOVD vanuit verschillende
invalshoeken naar buiten gebracht.

5.2 Mijn JOVD

In 2017 is de meeste interne communicatie verlopen via de interne
ledenomgeving. Sollicitaties, stukkenbundels en aanvullende informatie
zijn gedeeld via Mijn JOVD. Na de invoering van Wiegelweb, zijn hier ook de
hoofdbestuursbesluiten bij gekomen. Afdelingssecretarissen hebben via dit
platform inzicht gehouden in de ledenlijsten van de afdelingen. Van de
ticketshop is tevens intensief gebruik gemaakt. Hoewel deze niet altijd even
goed heeft meegewerkt, is de verkoop van tickets naar behoren verlopen.
In de eerste maanden van 2017 heeft de ledenadministratie problemen
ondervonden met de implementatie van het contributie-arrangement met
de VVD, het zogenaamde combi-lidmaatschap, dat op 1 januari 2017 af is
getrapt. Combi-leden hebben door deze problemen langere tijd niet
kunnen inloggen op de interne ledenomgeving. Halverwege 2017 zijn deze
technische problemen opgelost en sindsdien kan ieder JOVD lid volledig
gebruik maken van Mijn JOVD.

5.3 Reguliere post

Per 25 januari 2017 is de postbus opgezegd. De JOVD kan sindsdien enkel
nog post ontvangen op het Lange Voorhout. Het grootste deel van de in
2017 ontvangen post zijn facturen, rekeningafschriften en reclame.
Incidenteel zitten er uitnodigingen en afdelingspost tussen.
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6. Relaties met externen
6.1. VVD

Voor de JOVD is de VVD de natuurlijke partner in de Tweede Kamer.
Tegelijkertijd hebben we vaak ook gezonde kritiek op onze moederpartij.
Daarom liep ook in 2017 het contact met de VVD op twee manieren: op
organisatorisch en politiek vlak. Het dagelijks bestuur houdt veelvuldig
contact met de dagelijkse leiding van de VVD. De Landelijk Voorzitter heeft
dan ook verschillende hoofbestuursvergaderingen bijgewoond van de
VVD. Vanuit de politieke driehoek is tevens veelvuldig contact geweest met
de VVD als politieke partner in de volksvertegenwoordiging en het kabinet.
Op het voorjaarscongres van de VVD te Arnhem, heeft de Landelijk
Voorzitter Rutger de Ridder een toespraak gehouden over het belang van
duurzaamheid in het regeerakkoord. Dit na afloop van de Tweede
Kamerverkiezingen van 15 maart 2017. Tijdens de affaire Keizer heeft het
Hoofdbestuur, met name de Landelijk Voorzitter, contact onderhouden
met toenmalig partijvoorzitter Henry Keizer en later diens opvolger
Jeannette Baljeu. en waarnemend voorzitter Erik Wetzels. De JOVD is nauw
betrokken gebleven met het proces dat uiteindelijk heeft geleid tot de
verkiezing van Christianne van der Wal als nieuwe voorzitter van de VVD.

6.2. Politieke Jongerenorganisaties

Concurrerende politieke jongerenorganisaties zijn belangrijk voor de JOVD.
Aan hen kunnen wij ons liberale gedachtegoed afspiegelen en onze
collectieve politieke vaardigheden reflecteren. In onze krachtmetingen
vinden wij de mogelijkheid om een baken van realisme en positiviteit te zijn
tussen het pessimistische socialisme, kortzichtig populisme en vastgeroest
conservatisme. Vóór de Tweede Kamerverkiezingen is er veelvuldig contact
geweest met het CDJA, de JS, JD, DWARS, PINK, PerspectieF en de SGPJ. Na
de Tweede Kamer verkiezingen is het contact geïntensiveerd met het CDJA,
de JD en DWARS. Dit ten gevolge van de gezamenlijke doelstelling om de
formatie tussen de moederpartijen te ondersteunen. Nadat de formatie is
gefaald, is ook het contact met deze drie politieke jongerenorganisaties
(PJO’s) enigszins verwaterd.
De onderlinge verhoudingen met andere PJO’s blijft over het algemeen
bijzonder goed. Voorzitters weten elkaar te vinden zodra vorderingen
binnen de landelijke politiek dit stimuleren. Diepere politieke initiatieven tot
samenwerking worden tevens goed tot uitvoering gebracht. Een voorbeeld
hiervan is de ‘License to heal’ actie.

6.3. Rottumerberaad

Het Rottumerberaad is een onafhankelijke stichting voor oudHoofdbestuurders van de JOVD. Begin 2017 heeft de stichting een
generatiediner georganiseerd met ongeveer 30 deelnemers. Het
Hoofdbestuur was bij dit diner aanwezig. Tijdens dit diner is het
voorzitterschap van het Rottumerberaad overgedragen van Jan van Zanen
naar Johan Remkes. Het Hoofdbestuur onderhoudt contacten met deze
stichting. De JOVD was in 2017 in de stichting vertegenwoordig door Rutger
de Ridder en Koen Bokhorst. Na de Voorbereidende Algemene Vergadering
is dit contact overgedragen aan Splinter Chabot en Bram Roodhart.
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6.4. Overige externe relaties

De JOVD heeft in 2017 naast de gebruikelijke partners contacten
onderhouden met politieke partijen als D66 en GroenLinks. Tevens zijn
verscheidene maatschappelijke organisaties als ‘De Energiecommissie’ en
‘De Groene Zaak’ hebben een bijdrage geleverd aan het extern profileren
van de JOVD. De JOVD heeft vooral de kennis en know-how van deze
partijen gebruikt.
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7. Politiek
7.1. Politiek Commissariaat

De volgende personen hebben in 2017 deel uitgemaakt van het Politiek
Commissariaat (PC):
01 januari 2017 – 27 september 2017
Politiek Commissaris
Alexander de Bree
Simon van der Pol
Nick Derks
Floris van Zijp
Lex Cornelissen
Tess Meerding

Portefeuille
Scheiding Kerk en Staat
Medische Ethiek
Pensioenen
Internationale Betrekkingen
Immigratie en Integratie
Onderwijs

01 januari 2017 – 02 juni 2017
Politiek Commissaris
Jasper van Os

Portefeuille
Duurzaamheid

16 juni 2017 – 31 juli 2017
Politiek Commissaris
Milan van der Meulen

Portefeuille
Duurzaamheid

01 november 2017 – 31 december 2017
Politiek Commissaris
Portefeuille
Marike Abrahamse
Buitenlandse Zaken
Floris Kooiman
Duurzaamheid
Wim van den Bergh
Technologie
John Jacobs
Defensie
Pascal van Verseveld
Veiligheid en Privacy
Jorn Lok
Economie en Financiën
Juliëtte van Gilse
Verkeer en Infrastructuur
Theo Post
Immigratie en Integratie
Lars Benthin
Staatsinrichting
Roelof van Holthe tot Echten
Cultuur
Anna de Koning
Onderwijs
Rik Heiner
Wonen
Vital Houben
Zorg
Rens van der Pluijm
Werk en Pensioen

7.2. Politieke contacten

De belangrijkste politieke gebeurtenis in 2017 waren de Tweede
Kamerverkiezingen. In het kader van deze verkiezingen was de JOVD
veelvuldig uitgenodigd bij debatten. De JOVD werd hier vertegenwoordigd
door de leden van de politieke driehoek (Landelijk Voorzitter, Landelijk
Vicevoorzitter en Algemeen Bestuurslid Politiek). Na de verkiezingen heeft
de JOVD het initiatief genomen om in samenwerking met andere PJO’s een
concept-regeerakkoord te vormen. Helaas stonden niet alle PJO’s hiervoor
open. Met duurzaamheid als één van de speerpunten in het afgelopen jaar
is een nauwe samenwerking met het VVD-netwerk ‘Liberaal Groen’ opgezet.
Dit heeft uiteindelijk geleidt tot het organiseren van een symposium dat in
oktober 2017 heeft plaatsgevonden.
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8. Voorlichting
8.1. Algemeen

Een strategisch sterk en pienter persbeleid is noodzakelijk voor de JOVD om
haar politieke gedachtegoed publiciteit te bieden. In 2017 is de lijn van het
succesvol genereren van persberichten en media-aandacht goed
doorgezet. Intensieve contacten met journalisten en redacteuren heeft
ertoe geleid dat zowel Landelijk Voorzitter Rutger de Ridder als Landelijk
Voorzitter Splinter Chabot meerdere malen optredens hebben gemaakt op
de nationale radio en televisie. Tevens hebben we veel gepubliceerd in
gedrukte media en online. Middels onze social media kanalen zijn er tevens
vlogs gedeeld waarin actualiteiten aan de orde werden gesteld.

8.2 Overzicht landelijke media-activiteiten

Hieronder volgt een overzicht van media-optredens van de JOVD over het
kalenderjaar 2017.

Datum

Medium

Activiteit

07-jan

Persbericht

Sybe Schaap is Liberaal van het Jaar 2016

16-jan

Radio

Landelijk Voorzitter op NPO Radio 1 over PVV

22-jan

Televisie

Landelijk Voorzitter bij Nieuwsuur over de
formatie

24-jan

Persbericht

JOVD lanceert Nederlandse PolitiFact:
#NLcheckt

18-feb

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 over
verkiezingen

21-feb

Persbericht

Nederland viert feest! De ‘wietwet’ is een feit!

22-feb

Televisie

Landelijk Voorzitter bij De Wereld Draait Door
over het Terlouwmanifest

4-mrt

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 over Turkse
politieke inmenging in Nederland

11-mrt

Persbericht

Turkije definitief uitsluiten uit de EU

26-mrt

Televisie

Landelijk Voorzitter bij Buitenhof over
Klimaatbeleid

20-apr

Persbericht

Mastodonten van 75+ aan het woord over
GroenLinks

29-apr

Radio

Vicevoorzitter over verplichte vrije dag
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01-mei

Persbericht

JOVD fluit Schippers terug om schending
Privacy

19-mei

Televisie

Landelijk Voorzitter bij WNL over aftreden VVD
Voorzitter

19-mei

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 over het VVDcongres

23-mei

Radio

Landelijk Voorzitter bij BNR Nieuwsradio over
duurzaamheid

28-mei

Televisie

Landelijk Voorzitter bij Nieuwsuur over formatie

13-jun

Persbericht

Rutte moet beginnen met schrijven
regeerakkoord

25-jul

Persbericht

JOVD bezocht grootste vluchtelingenkamp in
het Midden-Oosten

03-aug

Persbericht

Is opvang in de regio de oplossing

18-aug

Televisie

Landelijk Voorzitter bij debatprogramma
Hollandse Zaken

03-okt

Persbericht

JOVD: “Laat opstappen Hennis wake-up call zijn
voor formerende partijen”

09-okt

Televisie

Landelijk Voorzitter geïnterviewd door
Nieuwsuur over plannen voltooid leven

11-okt

Televisie

JOVD #laatjenietkasten actie bij Powned

15-okt

Radio

Landelijk Voorzitter te gast bij Nachtkijkers

20-okt

Televisie

Landelijk Voorzitter tafelheer bij De Wereld
Draait Door.

23-okt

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 over
diversiteit in de politiek

24-okt

Radio

Landelijk Voorzitter bij BNR Nieuwsradio over
studiefinancering

26-okt

Persbericht

Landelijk Voorzitter samen met andere PJO’s
geïnterviewd door het Reformatorisch Dagblad

29-okt

Persbericht

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 2 over
wietteelt

06-nov

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 over het
sociaal leenstelsel
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25-nov

Radio

Landelijk Voorzitter bij NPO Radio 1 te gast bij
WNL Opiniemakers

28-nov

Persbericht

JOVD: Houd het uniform uniform

28-nov

Persbericht

Persbericht met het Interstedelijk Studenten
Overleg en andere PJO’s met betrekking tot
investeren in onderwijs

16 dec

Radio

Landelijk Voorzitter te gast bij Haagse Lobby
over referenda

23 dec

Radio

Landelijk Voorzitter, Landelijk Vicevoorzitter en
Jort Kassies bij Politieke Tijgers aflevering #1

29 dec

Radio

Landelijk Voorzitter en Landelijk Vicevoorzitter
bij Politieke Tijgers aflevering #2

29 dec

Televisie

Landelijk Voorzitter bij WNL op Zondag over de
JOVD, het liberalisme en het politieke jaar 2017
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9. Internationaal
9.1. Algemeen

De JOVD heeft ook in 2017 op internationaal gebied haar gezicht getoond.
Delegaties van de JOVD zijn naar congressen van koepelorganisaties
LYMEC en IFRLY afgereisd. Daarnaast heeft de JOVD een groep van de
jongeren van de Zweedse Centerpartiet op het Algemeen Secretariaat
ontvangen en zijn er twee internationale reizen georganiseerd. Eén reis had
de bestemming Brussel, met als doel JOVD’ers een kijkje te kunnen bieden
in de wereld van de Europese politiek. In de tweede reis trok een groep
JOVD’ers naar Jordanië. In deze reis is de complexe (politieke) situatie in de
Jordanese regio onder de loep genomen en een bezoek gebracht aan het
grootste vluchtelingenkamp in het Midden Oosten.

9.2. Activiteiten

Van 12 t/m 14 mei vond het LYMEC-congres plaats te Stockholm, Zweden. De
JOVD werd vertegenwoordigd door Marit van der Pol, Anouk van Brug, Mina
Hanna en Boudewijn Bisschop. Hoofdbestuurslid Politiek Joris Zevenbergen
was verhinderd deel te nemen wegens een bruiloft. In zijn plaats was Marit
van der Pol, vanwege haar kunde en ervaring, aangewezen als
delegatieleider.
Van 24 t/m 26 april heeft in het kader van het International Liberal
Traineeship een reis naar Brussel plaatsgevonden. Onder andere het
Europees Parlement en het ALDE-kantoor zijn gedurende de reis bezocht.
Een uitgebreide beschrijving van de reis vindt u in het projectverslag dat is
vastgesteld op de Voorbereidende Algemene Vergadering 2017.
Van 1 t/m 4 juni heeft het IFLRY-congres huisgehouden in het Griekse
Thessaloniki. De JOVD werd op dit congres vertegenwoordigd door Niels
Bos, Marijn de Pagter en Algemeen Bestuurslid Politiek Joris Zevenbergen.
Op het congres zijn nieuwe statuten omtrent lidmaatschapsmogelijkheden
gepresenteerd. De lidmaatschapskosten worden daardoor anders
berekend dan voorheen. Onder de gewijzigde berekening zouden de
lidmaatschapskosten voor een ‘full membership’ de JOVD minder kosten.
Als alternatief wordt onder de nieuwe mogelijkheden ook het goedkopere
‘associate lidmaatschap’ aangeboden, waaraan minder rechten
verbonden zijn dan aan een full membership. In 2016 heeft de Algemene
Vergadering van de JOVD een motie aangenomen waarin wordt gesteld
dat de JOVD enkel IFLRY-lid blijft als de lidmaatschapskosten onder de
€500 vallen. Omdat het associate membership hieraan voldoet, heeft het
Hoofdbestuur per brief aan IFLRY gecommuniceerd dat onze vereniging
een associate membership aangaat zodra de nieuwe statuten in 2018 van
kracht gaan.
Op dinsdag 6 juni heeft Algemeen Bestuurslid Politiek Joris Zevenbergen,
gezamenlijk met een groep geïnteresseerde JOVD’ers, een groep van de
jongeren van de Zweedse Centerpartiet ontvangen op het Algemeen
Secretariaat. De JOVD is hier voor benaderd door de VVD, de VVD heeft de
groep overdag begeleid. De jongeren zijn op het Algemeen Secretariaat
met de JOVD in gesprek geweest en hebben nadien gezamenlijk
gedineerd.

18

Van 13 t/m 20 juni heeft in het kader van de International Liberal Traineeship
een politieke reis naar Jordanië plaatsgevonden. Gedurende de reis zijn de
Nederlandse ambassade, Heineken en het Zaatari vluchtelingenkamp
bezocht. Tevens zijn gesprekken gevoerd met NGO’s, jonge politici en een
parlementslid. De reis is goed ontvangen en bood de deelnemende
JOVD’ers een toegankelijke manier om kennis te maken met het MiddenOosten. Een uitgebreide beschrijving van de reis vindt u in het
projectverslag dat is vastgesteld op de Voorbereidende Algemene
Vergadering..
Van 14 t/m 17 december was het IFLRY-congres te Beiroet, Libanon. De
delegatie bestond uit Noud Dumoulin, Marijn de Pagter, Algemeen
Bestuurslid Politiek Lex Cornelissen en Landelijk Vicevoorzitter Bram
Roodhart. Op dit congres zijn onder andere de nieuwe statuten vastgesteld
die in het voorgaande IFLRY-congres zijn gepresenteerd.

9.3. Internationaal Secretariaat

In 2017 is er geen Internationaal Secretariaat geweest. Dit was een bewust
besluit van het Hoofdbestuur. Het resultaat hiervan is dat veel verschillende
JOVD’ers hebben kunnen participeren in internationale activiteiten. Hierbij
zijn open sollicitaties geweest waarna een selectie is gemaakt op basis van
motivatie en kunde.

9.4 International Liberal Traineeship

Op 2 november 2016 heeft het Hoofdbestuur een projectgroep International
Liberal Traineeship ingesteld. Deze groep heeft de reis naar Brussel en
Jordanië georganiseerd. Vanaf 22 november 2017 is de opvolgende
projectgroep benoemd.
De projectgroep International Liberal Traineeship was in 2017 als volgt
samengesteld:
01 januari 2017 – 01 oktober 2017
Anouk van Brug
Bram Roodhart
Juliëtte van Gilse

22 november 2017 – 31 december 2017
Bas Koster
Julia Blanken
Olav Abbring
Hessel Knippels
Luc Coenen
Valentijn Zoomers
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10. Organisatie
10.1. Congressen

In 2017 zijn er twee congressen georganiseerd. Hieronder vindt u globale
informatie over deze congressen. Specifieke informatie kunt u vinden in de
projectverslagen. Het projectverslag over het Voorjaarscongres is
vastgesteld op het Voorbereidende Algemene Vergadering 2017. Het
projectverslag over het Najaarscongres zal worden vastgesteld op de
Jaarlijkse Algemene Vergadering in 2018.
10.1.1. Voorjaarscongres
Het Voorjaarscongres vond plaats op zaterdag 8 en zondag 9 april in hotel
Van der Valk Tiel. Het thema van dit congres was ‘Into the Future’. Tijdens dit
congres spraken onder andere Jan Terlouw, voormalig JOVD-voorzitter Eric
Balemans, Erelid Frank de Grave en Jan Anthony Bruijn. Het congres kon
rekenen op ongeveer 250 deelnemers.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Riccardo Gunst
Locatie & Logistiek
Henk van Beek
Locatie & Logistiek
Jos Loock
Programma, sprekers & inhoud
Splinter Chabot
Programma, sprekers & inhoud
Maarten van Asten
Marketing & Communicatie
Rik Nijhuis
Auditor
Irene Bauer
10.1.2. Najaarscongres
Het Najaarscongres vond plaats op zaterdag 30 september en zondag 1
oktober in hotel De Ruwenberg, te Sint-Michielsgestel. Het thema van dit
congres was ‘Europese Unie’. Er waren ongeveer 275 deelnemers. Sprekers
waren onder andere Uri Rosenthal en Hans van Balen. Tevens vond op dit
congres een nieuw hoofdbestuur aan.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Bas Koster
Locatie & Logistiek
Partick Vollenbroek
Locatie & Logistiek
Marit Golverdingen
Programma, sprekers & inhoud
Duco Peeters
Programma, sprekers & inhoud
Pascal van Verseveld
Marketing & Communicatie
Koen Roelands
Auditor
Irene Bauer
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10.2 Introductieweekenden

In 2017 werden er twee introductieweekenden georganiseerd. De
projectverslagen bieden uitgebreidere informatie over deze evenementen.
Het verslag over Introductieweekend II en Introductieweekend III is reeds
vastgesteld op de Voorbereidende Algemene Vergadering 2017.
10.2.1. Introductieweekend I
Het eerste introductieweekend van 2017 plaats op zaterdag 4 en zondag 5
maart. Op het programma stonden onder andere de sprekers Han ten
Broeke en Ankie Broekers-Knol en de traditionele rondleiding in het Tweede
Kamergebouw. Er waren 30 deelnemers.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Bas Koster
Lid
Patrick Vollenbroek
Lid
Niels Tol
Lid
Jonah Kleijn
Auditor
Irene Bauer
10.2.1. Introductieweekend II
Het eerste introductieweekend van 2017 plaats op zaterdag 10 en zondag 11
juni. Het programma bestond onder andere uit een training door
voormalig Landelijk Voorzitter Matthijs van de Burgwal, sprekerssessies met
Dilan Yesilgöz-Zegerius en oud VVD-Kamerlid Ronald Vuijk de traditionele
rondleiding in het Tweede Kamergebouw. Er waren 30 deelnemers.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Patrick Vollenbroek
Lid
Mitchell Molenaar
Lid
Rafaël Lutchmann
Lid
Siem van Ostaden
Auditor
Irene Bauer
10.2.2. Introductieweekend III
Het tweede introductieweekend van 2017 vond plaats net na het Augustus
Offensief, namelijk in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september.
Het programma bestond onder andere uit de traditionele rondleiding in
het Tweede Kamergebouw en diverse trainingen door JOVD-trainers. Er
waren 30 deelnemers.
De projectgroep bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Mitchell Molenaar
Lid
Niels Tol
Lid
Rieuwert Lekkerkerker
Auditor
Irene Bauer
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10.3. Overige activiteiten
10.3.1. Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel vond plaats op zaterdag 7 januari 2017 op het
Algemeen Secretariaat aan het Lange Voorhout te Den Haag. Tijdens de
borrel werd Sybe Schaap uitgeroepen tot ‘Liberaal van het jaar 2016’. De
nieuwjaarsborrel mocht rekenen op ongeveer honderd gasten.
10.3.2. Benefietdiner
In 2017 heeft de JOVD op 24 februari voor de tweede keer het benefietdiner
georganiseerd om de 68ste dies te vieren. Het diner vond plaats in Hotel Des
Indes, op het Lange Voorhout te Den Haag. Maar liefst 75 JOVD’ers hebben
hieraan deelgenomen. Loek Hermans en Anouk van Eekelen fungeerden
als veilingmeesters en iedere tafel was voorzien van een speciale gast. Met
de veiling is €10.000 opgehaald voor het Zeldzame Ziektefonds.
10.3.3. Bestuurdersdag
Op 18 maart waren alle afdelingsbestuurders uitgenodigd een bezoek te
brengen aan het Algemeen Secretariaat te Den Haag voor de
bestuurdersdag. Op deze dag waren er verschillende sessies met
betrekking tot de portefeuilles van verschillende Hoofbestuurders. De dag
eindigde zoals gebruikelijk met een gezellige borrel.
10.3.4. House of Cards Première
Om de première van het vijfde seizoen van de politieke Netflix-serie House
of Cards te vieren, werd op 30 mei door een groep belangstellende
JOVD’ers onder het genot van pizza gezamenlijk gekeken naar de eerste
drie afleveringen van het nieuwe seizoen.
10.3.5. Vrienden van de JOVD
Op 26 augustus vond de jaarlijkse dankdag plaats Ongeveer tachtig
actieve JOVD’ers werden voor deze dag in het zonnetje gezet als bedankje
voor de steun die zij hebben geleverd aan landelijke JOVD evenementen.
10.3.6 Bestuurdersdag voor kandidaatsbestuursleden
Om de nieuwe lichting bestuursleden klaar te stomen op een bestuursjaar
bij de JOVD, werd op 2 september een bestuurdersdag ingepland speciaal
voor kandidaatsbestuurders. Op deze dag werden sessies met
hoofdbestuursleden gehouden, passende workshops gegeven en eindigde
de dag in een verbindende borrel.
10.3.7 Halloween party
Op 28 oktober opende het Algemeen Secretariaat haar deuren voor alle
politieke griezels en heksen om een avond te komen spoken op een
behekst Algemeen Secretariaat. Onder het genot van afgrijselijke drankjes
en bloedstollende versnaperingen, werd het een avond waar enkel de
griezeligste liberale nachtmerries zich aan kunnen meten.
10.3.8 Bestuurdersdag II
Op 4 november was de derde bestuurdersdag van het jaar. Alle
afdelingsbestuurders waren uitgenodigd om aan te schuiven bij functie
equivalente overlegsessies en om trainingen ter voorbereiding op de
gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De dag werd afgesloten
onder het genot van, hoe kan het ook anders, een borrel met bitterballen.
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11. Opleiding en Training
11.1. Trainers

In 2017 zijn er wederom nieuwe trainers toegevoegd aan het JOVD
trainersaanbod. Tijdens het Training –voor-Trainersweekend (TvT) hebben
Splinter Chabot, Bas Koster, Bram Roodhart, Jos Loock, Aileen de Witte en
Nicky Beckers een trainersdiploma ontvangen.
Naast het TvT is in 2017 ook de trainersdag geïntroduceerd. Een dag die
vereist is om trainer te blijven bij de JOVD. Slechts enkele trainers waren niet
in staat om één van de trainingsdagen te volgen.

11.2. Toptraining Speech

Om JOVD’ers nog beter te trainen in het speechen is in 2017 de Toptraining
Speech
geïntroduceerd.
Deze
training
fungeerde
tevens
als
selectiemoment voor toelating tot het TvT. De Toptraining Speech duurde
een hele dag en werd ook dit jaar gegeven op het Algemeen Secretariaat
te Den Haag.
De volgende trainers waren aanwezig:
Trainer
Trainer
Trainer
AB Opleiding & Training

Tom Leijte
Christiaan Kwint
Mariska van Delft
Rutger de Ridder

11.3. Training-voor-Trainersweekend

Het Training voor Trainersweekend vond plaats op 24, 25 en 26 maart 2017
in het Van der Valk Leusden. Het hotel bood de juiste faciliteiten voor de
training. In dit jaar is voor de tweede maal gebruik gemaakt van een
voorscholingsmoment om de deelnemers een voortraject te bieden
teneinde het beste resultaat mogelijk te maken.
De organisatie van het weekend lag in handen van:
Trainer
Tom Leijte
Trainer
Christiaan Kwint
Trainer
Mariska van Delft
AB Opleiding & Training
Rutger de Ridder

11.4. JOVD University

De JOVD University stond in 2017 in het teken van ‘De boze burger’. Voor dit
thema is gekozen wegens de strijd tussen populisme en het liberale
antwoord dat hierop geformuleerd moet worden. Dit onderwerp was
verdeeld in de sub-onderwerpen vluchtelingen, media en politiek. De JOVD
University vond plaats in NH Amersfoort op 26, 27 en 28 mei 2017.

11.5. PJO-Parlement

In 2017 heeft tevens het PJO-Parlement plaatsgevonden, ditmaal op 11 en 12
mei 2017. Het evenement is georganiseerd in samenwerking met het
Christen Democratisch Jongeren Appèl (CDJA), DWARS, de Jonge
Socialisten (JS), de Jonge Democraten (JD), PerspectieF, de SGP-Jongeren
(SGPJ) en Pink!. Dit zijn respectievelijk de politieke jongerenorganisaties van
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het CDA, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, D66, Christen-Unie, SGP en de
Partij voor de Dieren.

11.6. JOVD-Academy

De structuur van de JOVD-Academy is de afgelopen jaren stevig hervormd.
Zo bestaat de instaplaag op afdelingsniveau op uit reguliere hervormde
trainingen en workshops. Tevens is er op afdelingsniveau een verdiepend
trainingsaanbod. Dit verdiepende aanbod wordt georganiseerd op
landelijk niveau.
Op landelijk niveau is de JOVD Generatie de kers op de taart van de JOVDAcademy. Dit niveau is gericht op JOVD’ers die al veel trainingen hebben
gevolgd en de ambitie hebben om door te stromen naar de landelijke
politiek. De huidige structuur heeft een sterk fundament en zorgt voor
voldoende doorstroming vanuit de JOVD.

11.7.Accreditatie JOVD-trainingen

De langdurige samenwerking tussen de JOVD-Academy en de Haya van
Somerenstichting heeft haar vruchten afgeworpen. In 2017 hebben
trainingen van de JOVD zich opgewerkt naar een niveau waarop een VVDaccreditatie zeer dichtbij is gekomen. Generatie JOVD ontwikkeld zich op
deze manier tot het hoogst haalbare JOVD-opleidingsniveau dat mogelijk
is en zal hiermee op gelijke voet staan met de VVD Masterclass.
JOVD’ers zullen zich middels Generatie JOVD binnen onze vereniging
kunnen klaarstomen voor een eventuele doorstroming naar de VVD op
hoog niveau. Samenwerkingsverbanden als De Politieke Leerschool (DPL)
Noord-Holland en de Leerschool met een zachte G hebben tevens de
kwaliteit waarop trainingen gegeven worden bevorderd. De JOVD blijft zich
profileren als het gaat om kwalitatieve trainingen en blijft haar naam eer
aandoen als het “Harvard van de Nederlandse politiek”.
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12. Marketing & Campagne
12.1. Algemeen

Campagnevoeren doen je niet alleen op bepaalde momenten in het jaar,
en zeker niet alleen. De JOVD is heel 2017 door actief geweest met het
werven, binden en activeren van (nieuwe) leden. Het bereiken van de
ledengrens van 3000 was het hoogtepunt. In jaren is het ledenbestand van
de JOVD niet zo groot geweest. Een positieve ontwikkeling met grote dank
aan alle afdelingen, bestuursleden en leden die hier actief aan hebben
bijgedragen.
Om de campagne(s) te coordineren is een landelijk Campagneteam in het
leven geroepen. Namens iedere afdeling is er één bestuurslid dat in het
Campagneteam bijdraagt aan promotie, ledenwerving, marketing en/of
campagnes. Dit team komt op momenten bijeen om te brainstormen en
strategisch te overleggen over de koers en methoden van ledenwerving.
Middels social media is actief ingezet om interactie met zowel leden als
geïnteresseerden te bevorderen. Onderdeel hiervan zijn stellingen die op
de JOVD Facebookpagina worden geplaatst waarop bezoekers op basis
van reacties kunnen stemmen op een stelling. Daarnaast zijn er vlogs
gemaakt waarin de Landelijk Voorzitter gepubliceerd die het bereik, mede
door het adverteren op Facebook, verder hielpen uitbreiden. Om het
gebruik van social media verder te optimaliseren zijn er tevens plannen
gepresenteerd voor een toekomstig Social Media Team.
De JOVD: nu, straks en in de toekomst . Onder deze titel lanceerde de JOVD
een nieuwe promotievideo waarin JOVD’ers centraal staan. Met deze
nieuwe video is getracht de JOVD een gezicht te geven, namelijk dat van
haar leden. Middels de video is tevens getracht de diversiteit van onze
leden verder uit te lichten. De boodschap: iedereen kan op een
laagdrempelige manier dichter bij de politiek komen door lid te worden
van de JOVD.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezingen is actief ingezet om jongeren naar
de stembus te trekken. Oderdeel van deze campagne was een video
waarin de JOVD liet zien hoe belangrijk hen stem is voor de toekomst van
ons land. De oproep luidde om liberaal te stemmen. Naast deze video is
ook tijdens de campagne ook #NLcheckt gelanceerd, een website waarop
politieke uitspraken op waarheid getoetst zouden worden. Helaas
functioneerde de website niet optimaal en is onvoldoende rekening
gehouden met de in- en output van gegevens.
Halverwege 2017 is de traditionele nieuwsbrief vervangen door Wiegelweb,
een openbaar online platform waarin verschillende aspecten van de JOVD
en met name ook de afdelingen op verschillende manieren worden belicht.
In Wiegelweb staan columns van gastschrijvers, JOVD’ers, videos en
berichten over de laatste activteiten binnen de JOVD. Met Wiegelweb is het
statische uit de nieuwsbrief gehaald en een modern en toegankelijk middel
geboden om ook geïnteresseerden een kijkje in de keuken van de JOVD te
geven.
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12.2. Augustus Offensief

Tijdens het Augustus Offensief (AO) is in 2017 het AOtootje geïntroduceerd.
Een Citroën 2CV is getransformeerd tot JOVD-mobiel, conform de huisstijl.
Onder de hashtag #jovdontour ging Landelijk Vicevoorzitter Voorlichting
en Marketing Koen Bokhorst langs een groot tal afdelingen in
studentensteden om nieuwe leden te werven. Twee leden werden
benoemd tot lid van het landelijk promoteam: Jaric Wiegman en Esther van
Essen. Deze twee leden assisteerden in het campagnevoeren tijdens het
AO. Daarnaast werden Splinter Chabot, Daan de Kort en Klaas Jumelet
benoemd tot campagnecoördinatoren. In samenwerking met de Landelijk
Vicevoorzitter waren zij verantwoordelijk voor de uitvoering van het AO.
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13. HB-besluiten
Hoofdbestuursbesluit

HB-besluit 3778

HB-besluit 3779

HB-besluit 3780

HB-besluit 3781

HB-besluit 3782

HB-besluit 3783

Omschrijving
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van Top Training Speech ter waarde van 300
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van Trainers-voor-Trainersweekend ter
waarde van 2.000
Het Hoofdbestuur stelt het beleidsplan van Club ’49
vast.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Bredemerijer Group ten behoeve van Club ’49 speldjes
ter waarde van 1355,20 inclusief BTW
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Arjen
Koomen als lid van het Landelijk Campagneteam
Het Hoofdbestuur benoemt Berend van den Bosch tot
lid van het Landelijk Campagneteam

HB-besluit 3786

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het resterende
bedrag van de offerte van Onsweb ten behoeve van
Cherry-T koppeling met VVD ter waarde van 430,50
inclusief BTW
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Univé Verzekeringen ten behoeve van meerdere
verzekeringen ter waarde van 565,17 inclusief BTW.
Het Hoofdbestuur wijst de statutenwijziging van
afdeling Leiden e.o. af.

HB-besluit 3787

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de overeenkomst
van Ka Ching ten behoeve van medewerkersbeleid.

HB-besluit 3788

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de bijdrage ten
behoeve van De Vrije Student ter waarde van 4.500,-

HB-besluit 3789

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de vernieuwde
offerte van Twinfield ten behoeve van de financiële
administratie ter waarde van 1386,72

HB-besluit 3784
HB-besluit 3785

HB-besluit 3790
HB-besluit 3791

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Very Italian Pizza ten behoeve van Introweekend I 2017
ter waarde van 1.046,04 inclusief BTW
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
SHAKE IT! ter waarde van € 600 inclusief btw.
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HB-besluit 3792

Het Hoofdbestuur stelt het projectverslag van
Introductieweekend II 2016 vast.

HB-besluit 3795

Het Hoofdbestuur stelt het projectverslag van
Najaarscongres 2016 vast.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Van der Valk Tiel ten behoeve van Voorjaarscongres
2017 ter waarde van € 31.105,80 inclusief BTW.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Bas
Koster als lid van de Projectgroep Najaarscongres
2016

HB-besluit 3796

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Julia
Nijhoff als lid van de Projectgroep Najaarscongres
2016

HB-besluit 3793
HB-besluit 3794

HB-besluit 3797
HB-besluit 3798
HB-besluit 3799

HB-besluit 3800
HB-besluit 3801
HB-besluit 3802
HB-besluit 3803

HB-besluit 3804

HB-besluit 3805

HB-besluit 3806

HB-besluit 3807

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Maarten van Asten als voorzitter van de Projectgroep
Introductieweekend II 2016
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Rik
Nijhuis als lid van de Projectgroep Introductieweekend
II 2016
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Elisa
Strikwerda als lid van de Projectgroep
Introductieweekend II 2016
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Juliëtte van Gilse als lid van de Projectgroep
Introductieweekend II 2016
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Riccardo Gunst als lid van de Projectgroep
Internationale Reis 2016
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van
Club '49 ter waarde van € 10.100,Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Het Videolab ten behoeve van 5 videoproducties ter
waarde van € 4.719,00 inclusief BTW
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
HDI ten behoeve van een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ter waarde
van € 484,- per jaar.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
januari 2016 ter waarde van € 1257,25 euro inclusief
BTW.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
februari 2016 ter waarde van € 1675,25 euro inclusief
BTW.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
maart 2016 ter waarde van € 1891,75 euro inclusief
BTW.
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HB-besluit 3811

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
november 2016 ter waarde van € 763,75 euro inclusief
BTW.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
december 2016 ter waarde van € 1551,00 euro inclusief
BTW.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Cabelman ten behoeve van aanleggen van een
netwerkinstallatie ter waarde van € 510,00 inclusief
BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka Ching ten behoeve van administratieve taken
januari 2017 ter waarde van € 1057,50 inclusief BTW

HB-besluit 3812

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Centre Vincent Van Gogh ten behoeve van ILT Brussel
ter waarde van € 1962,- inclusief BTW

HB-besluit 3813

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voor ILT Brussel ter waarde van € 2992,-

HB-besluit 3814

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voorGeneratie JOVD ter waarde van € 3000,-

HB-besluit 3815

Het hoofdbestuur benoemt Tess Meerding als
voorzitter van de projectgroep JOVD University

HB-besluit 3816

Het hoofdbestuur benoemt Bram Roodhart in de
Projectgroep JOVD University

HB-besluit 3817

Het hoofdbestuur benoemt Splinter Chabot in de
Projectgroep JOVD University

HB-besluit 3818

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ter
waarde van € 1050,-.

HB-besluit 3819

Het hoofdbestuur ontslaat Leander de Vlieger als lid
van de projectgroep international liberal traineeship.

HB-besluit 3820

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Slobbe premiums & gifts ten behoeve van
promotiemateriaal ter waarde van € 640,09

HB-besluit 3821

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte voor
Jay Jones ten behoeve van het voorjaarscongres ter
waarde van € 423,50 inclusief BTW.

HB-besluit 3822

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte voor
Van der Valk Leusden ten behoeve van TvT-weekend
ter waarde van € 1980,- inclusief BTW.

HB-besluit 3823

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Easy Hotel Den Haag ten behoeve van het PJO
Parlement ter waarde van € 3346,50 inclusief BTW.

HB-besluit 3808

HB-besluit 3809

HB-besluit 3810
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HB-besluit 3824

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Van der Valk ten behoeve van licht en geluid ter
waarde van € 1625,40 inclusief btw.

HB-besluit 3825

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Onsweb ten behoeve van het contributiearrangement
ter waarde van 795,58 euro inclusief BTW.

HB-besluit 3826

Het hoofdbestuur gaat niet akkoord met de
statutenwijziging van afdeling Utrecht e.o.

HB-besluit 3827

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van JOVD University ter waarde van € 7.895,-

HB-besluit 3828

Het hoofdbestuur benoemt Bram Roodhart als trainer

HB-besluit 3829

Het hoofdbestuur benoemt Splinter Chabot als trainer

HB-besluit 3830

Het hoofdbestuur benoemt Nicky Beckers als trainer

HB-besluit 3831

Het hoofdbestuur benoemt Aileen de Witte als trainer

HB-besluit 3832

Het hoofdbestuur benoemt Bas Koster als trainer

HB-besluit 3833

Het hoofdbestuur benoemt Jos Loock als trainer
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Tom
Leijte als lid van de Commissie Herziening
Verenigingsstructuur.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Christiaan Kwint als voorzitter van de Commissie
Herziening Verenigingsstructuur.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Julia
Nijhoff als lid van de Commissie Herziening
Verenigingsstructuur.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Nicky
Derks als lid van de Commissie Herziening
Verenigingsstructuur.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Benjamin Broekhuizen als lid van de Commissie
Herziening Verenigingsstructuur.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Robotverhuur.nl ten behoeve van het
voorjaarscongres ter waarde van € 1.597,20 inclusief
btw.

HB-besluit 3834
HB-besluit 3835
HB-besluit 3836
HB-besluit 3837
HB-besluit 3838

HB-besluit 3839
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HB-besluit 3840

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de hernieuwde
begroting voor ILT Brussel ter waarde van €

HB-besluit 3841

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voor PJO Parlement ter waarde van € 1.500,-.

HB-besluit 3843

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Beau
Vinkesteijn als lid van het Landelijk Campagneteam.
Het hoofdbestuur benoemt het lid dat
verantwoordelijk is voor ledenwerving tot lid van het
Landelijk Campagneteam.

HB-besluit 3844

Het hoofdbestuur benoemt Patrick Vollenbroek als
voorzitter van de Projectgroep Introweekend II.

HB-besluit 3845

Het hoofdbestuur benoemt Mitchell Molenaar in de
Projectgroep Introweekend II.

HB-besluit 3846

Het hoofdbestuur benoemt Rafaël Lutchman in de
Projectgroep Introweekend II.

HB-besluit 3842

HB-besluit 3847
HB-besluit 3848
HB-besluit 3849

Het hoofdbestuur benoemt Siem van Ostaden in de
Projectgroep Introweekend II.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Ka-Ching ter waarde van € 646,25 inclusief btw ten
behoeve van werkzaamheden in april.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Onsweb ten behoeve van uitbreiding opslag ter
waarde van € 1.234,20 inclusief btw.

HB-besluit 3852

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van
Introweekend II ter waarde van € 6150,00.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van NH
Hotel Den Haag ten behoeve van het Introweekend
ter waarde van € 2831,40 inclusief btw.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van NH
Hotel Amersfoort ten behoeve van JOVD University ter
waarde van € 6580,00 inclusief btw.

HB-besluit 3853

Het hoofdbestuur benoemt Klaas Jumelet als
campagnecoördinator.

HB-besluit 3854

Het hoofdbestuur benoemt Splinter Chabot als
campagnecoördinator.

HB-besluit 3855

Het hoofdbestuur benoemt Daan de Kort als
campagnecoördinator.

HB-besluit 3856

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Lex
Janssen als lid van de projectgroep Benefietdiner.

HB-besluit 3857

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jasper
van Os als lid van de projectgroep Benefietdiner.

HB-besluit 3858

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jasper
van Hilten als lid van de projectgroep Benefietdiner.

HB-besluit 3850
HB-besluit 3851

HB-besluit 3859
HB-besluit 3860

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Duco
Peeters als lid van de projectgroep Benefietdiner.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van ILT Internationale Reis ter waarde van €
15.795,00.
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HB-besluit 3861

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
British Airways ten behoeve van ILT Internationale Reis
ter waarde van € 9.034,06 inclusief btw.

HB-besluit 3866

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jasper
van Os als politiek commissaris.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Van Der Valk Amersfoort ten behoeve van de
motiedag ter waarde van € 1.020,00 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van JOVD'ers op de lijst ter waarde van €
1.500,-.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling van
Very Important Pizza ten behoeve van het PJOParlement ter waarde van € 1046,20 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling ten
behoeve van alumnibeleid ter waarde van € 601,inclusief btw.

HB-besluit 3867

Het hoofdbestuur benoemt Milan Melvis als politiek
commissaris duurzaamheid. (foutief)

HB-besluit 3868

Het hoofdbstuur benoemt Bas Koster als voorzitter in
de projectgroep najaarscongres 2017.

HB-besluit 3869

Het hoofdbestuur benoemt Marit Golverdingen in de
projectgroep najaarscongres.

HB-besluit 3870

Het hoofdbestuur benoemt Koen Roelands in de
projectgroep najaarscongres.

HB-besluit 3871

Het hoofdbestuur benoemt Patrick Vollenbroek in de
projectgroep najaarscongres 2017.

HB-besluit 3872

Het hoofdbestuur benoemt Duco Peeters in de
projectgroep najaarscongres 2017.

HB-besluit 3862
HB-besluit 3863
HB-besluit 3864
HB-besluit 3865

HB-besluit 3875

Het hoofdbestuur benoemt Pascal Verseveld in de
projectgroep najaarscongres 2017.
Het hoofdbestuur rectificeert hoofdbestuursbesluit
3874 inzake benoeming politieke commisaris.
Abusievelijk is de verkeerde naam gecommuniceerd.
Het hoofdbestuur benoemt Milan van der Meulen als
politiek commissaris duurzaamheid.
Het hoofdbestuur gaat akkooord met de offerte van
Gerasa Hotel ten behoeve van ILT Internationale Reis
ter waarde van € 3.215,52 inclusief BTW.

HB-besluit 3876

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Lion Air ten behoeve van Club '49 ter waarde van €
1.498,00 inclusief BTW.

HB-besluit 3873

HB-besluit 3874

HB-besluit 3877
HB-besluit 3878

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van De
Ooievaart ten behoeve van Club '49 ter waarde van €
925,- inclusief BTW.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Bas
Koster als voorzitter van de projectgroep
introweekend I 2017.
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HB-besluit 3879

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Niels
Tol als lid van de projectgroep introweekend I 2017.

HB-besluit 3883

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jonah
Kleijn als lid van de projectgroep introweekend I 2017.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Patrick
Vollenbroek als lid van de projectgroep introweekend
I 2017.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met betaling aan
JOVD Groningen ten behoeve van declaraties
afdelingen ter waarde van € 520,00 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Go
Fast Scheveningen ten behoeve van Vrienden van de
JOVD ter waarde van € 1.000,00 inclusief BTW.

HB-besluit 3884

Het hoofdbestuur benoemt Mitchell Molenaar als
voorzitter in de projectgroep introweekend III

HB-besluit 3885

Het hoofdbestuur benoemt Niels Tol in de
projectgroep introweekend III.

HB-besluit 3880
HB-besluit 3881
HB-besluit 3882

HB-besluit 3886

HB-besluit 3887

HB-besluit 3888

HB-besluit 3889

HB-besluit 3890
HB-besluit 3891
HB-besluit 3892
HB-besluit 3893

HB-besluit 3894
HB-besluit 3895

Het hoofdbestuur benoemt Rieuwert Lekkerkerker in
de projectgroep introweekend III.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Könings Bouw en Advies ten behoeve van
werkzaamheden aan het Algemeen Secretariaat ter
waarde van €2.390,96 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka-Ching ten behoeve van administratieve
werkzaamheden in juni ter waarde van €728,50
inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
The Martians Bedoeine Camp ten behoeve van
International Liberal Traineeship ter waarde van €
561,00 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Bars on Sight ten behoeve van Vrienden van de JOVD
ter waarde van € 999,39 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van Introweekend III ter waarde van €
4390,00.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
KingCool ten behoeve van Introweekend III ter waarde
van € 1.590,20 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van de
Ruwenberg ten behoeve van het najaarscongres ter
waarde van € 2.7312,50 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van het AOoootootje ter waarde van €
3.000,-.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Procis ten behoeve van privacycheck ter waarde van
€ 1.694,-. Inclusief BTW.
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HB-besluit 3896
HB-besluit 3897

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de betaling aan
Ka-Ching ten behoeve van administratieve
werkzaamheden in juli ter waarde van €611,- inclusief
BTW.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Tess
Meerding als voorzitter van de projectgroep JOVD
University.

HB-besluit 3899

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Bram
Roodhart als lid van de projectgroep JOVD University.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Splinter Chabot als lid van de projectgroep JOVD
University

HB-besluit 3900

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van De
Rechtbank ten behoeve van de VAV ter waarde van €
675,- inclusief BTW

HB-besluit 3898

HB-besluit 3901
HB-besluit 3902
HB-besluit 3903
HB-besluit 3904
HB-besluit 3905
HB-besluit 3906
HB-besluit 3907
HB-besluit 3908
HB-besluit 3909
HB-besluit 3910
HB-besluit 3911
HB-besluit 3912
HB-besluit 3913

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voor het najaarscongres ter waarde van € 36.735,00.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van De
Ruwenberg ten behoeve van het najaarscongres ter
waarde van € 27.411,50 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voor het symposium Duurzaamheid ter waarde van €
2.200,-.
Het hoofdbestuur ontslaat Rieuwert Lekkerkerker als
lid uit de projectgroep Najaarscongres
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte ten
behoeven van het JOVD logo ter waarde van € 626,18
inclusief BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Königs Bouw en Advies ten behoeve van het AS ter
waarde van € 1355,20 inclusief BTW.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jasper
Smit als trainer van de JOVD (correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de
statutenwijziging van de afdeling Hart van Brabant
(correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de
statutenwijziging van de afdeling Leiden e.o
(correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de
statutenwijziging van de afdeling Groningen
(correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
Dudok ten behoeve van het PJO Parlement ter waarde
van € 690,00 inclusief btw (correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van de
Tweede Kamer ten behoeve van het PJO Parlement ter
waarde van € 2.880,00 inclusief btw (correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting ten
behoeve van ILT Brussel ter waarde van € 4.307,40
(correctiebesluit).
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HB-besluit 3915

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
NUL36 Productions ten behoeve van het
najaarscongres ter waarde van € 868,48 inclusief BTW.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Riccardo Gunst als voorzitter in de Projectgroep
Voorjaarscongres.

HB-besluit 3916

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Maarten van Asten uit de Projectgroep
Voorjaarscongres.

HB-besluit 3917

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Splinter Chabot uit de Projectgroep Voorjaarscongres.

HB-besluit 3918

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Henk
van Beek uit de Projectgroep Voorjaarscongres.

HB-besluit 3919

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jos
Loock uit de Projectgroep Voorjaarscongres.

HB-besluit 3914

HB-besluit 3920
HB-besluit 3921
HB-besluit 3922

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Rik
Nijhuis uit de Projectgroep Voorjaarscongres.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Patrick
Vollenbroek als voorzitter van de Projectgroep
Introweekend II.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Mitchell Molenaar uit de Projectgroep Introweekend II.
Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Rafaël
Lutchman uit de Projectgroep Introweekend II.

HB-besluit 3923

HB-besluit 3924
HB-besluit 3925
HB-besluit 3926

HB-besluit 3927

HB-besluit 3928

Het hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Siem
van Ostaden uit de Projectgroep Introweekend II.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de herziene
begroting voor de ILT Reis ter waarde van € 15.795,(correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de herziene
begroting voor de JOVD University ter waarde van €
7.400,- (correctiebesluit).
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Albert Hein ten behoeve van het introweekend ter
waarde van € 541,98 inclusief BTW.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Aileen
de Witte, Berend van den Bosch, Caroline van de Loo,
Coosje Veldhuis, Gabriella Dzierzak, Jesper Doosje,
Jonah Kleijn, Klaas Jumelet, Koen Roelands, Lisa
Brugge, Milan Mevis, Simone Haarman, Stefi Gubbels,
Stijn Horlings, Tim Brinkman, Wilco van Egmond uit het
Landelijk Campagneteam.

HB-besluit 3929

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Alexander de Bree als Politiek Commissaris

HB-besluit 3930

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Simon
van der Pol als Politiek Commissaris

HB-besluit 3931

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Nick
Derks als Politiek Commissaris
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HB-besluit 3932

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Floris
van Zijp als Politiek Commissaris

HB-besluit 3933

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Lex
Cornelissen als Politiek Commissaris

HB-besluit 3934

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Tess
Meerding als Politiek Commissaris

HB-besluit 3935

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Milan
van der Meulen als Politiek Commissaris

HB-besluit 3936

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Joris
Gelmers als intervieuwer/redacteur voor de landelijke
permanente campagne

HB-besluit 3937

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Lex
Janssen uit de commissie Archivering

HB-besluit 3938

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Jim
van Mourik uit de Scoutingscommissie

HB-besluit 3939

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Thomas van Gemert uit de Scoutingscommissie

HB-besluit 3940

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Benjamin Broekhuizen uit de Scoutingscommissie

HB-besluit 3941

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Klaas
Jumelet als campagnecoördinator

HB-besluit 3942

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Splinter Chabot als campagnecoördinator

HB-besluit 3943

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Daan
de Kort als campagnecoördinator

HB-besluit 3944

Het Hoofdbestuur besluit de portefeuille Opleiding &
Training toe te kennen aan Bram Roodhart.

HB-besluit 3945

Het Hoofdbestuur besluit de portefeuille Voorlichting
& Marketing toe te kennen aan Splinter Chabot.

HB-besluit 3946

Het Hoofdbestuur besluit de portefeuille Organisatie
toe te kennen aan Siem van Ostaden.

HB-besluit 3947

Het Hoofdbestuur besluit de portefeuille Politiek toe te
kennen aan Lex Cornelissen.

HB-besluit 3948

Het Hoofdbestuur benoemt Lex Cornelissen als
Landelijk Secretaris ad interim.

HB-besluit 3949
HB-besluit 3950
HB-besluit 3951

Het Hoofdbestuur benoemt Splinter Chabot als
Landelijk Voorzitter ad interim.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Bram
Roodhart uit de projectgroep International Liberal
Traineeship.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Anouk
van Brug uit de projectgroep International Liberal
Traineeship.
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HB-besluit 3959

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Julliëtte van Gilse uit de projectgroep International
Liberal Traineeship.
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Bas
koster als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2017
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Marit
Golverdingen als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2017
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Koen
Roelands als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2017
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Patrick
Vollenbroek als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2017
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Duco
Peeters als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2021
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Pascal
van Verseveld als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres 2022
Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging
Mitchell Molenaar als voorzitter projectgroep
introweekend III

HB-besluit 3960

Het Hoofdbestuur ontslaat onder dankzegging Niels
Tol als voorzitter projectgroep introweekend III

HB-besluit 3961

Het Hoofdbestuur benoemt Jeroen Hendrikx in de
commissie Archivering

HB-besluit 3962

Het Hoofdbestuur benoemt Milan van der Meulen als
Politiek Commisaris

HB-besluit 3952
HB-besluit 3953
HB-besluit 3954
HB-besluit 3955
HB-besluit 3956
HB-besluit 3957
HB-besluit 3958

HB-besluit 3963

HB-besluit 3964
HB-besluit 3965
HB-besluit 3966

HB-besluit 3967

HB-besluit 3968

Het Hoodfbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
de waarnemend Landelijk Voorzitter, deze wordt
vervangen door de waarnemend Landelijk Secretaris.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
de Landelijk Vicevoorzitter Voorlichting & Marketing,
wordt deze wat betreft ‘Vicevoorzitter’ vervangen door
de waarnemend Landelijk Secretaris en betreft
‘Voorlichting & Marketing’ wordt vervangen door het
Algemeen Bestuurslid Politiek
Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
de waarnemend Landelijk Secretaris, deze wordt
vervangen door de Landelijk Penningmeester
Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
de Landelijk Penningmeester, deze wordt vervangen
door de waarnemend Landelijk Secretaris
Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Politiek, deze wordt
vervangen door de Landelijk Vicevoorzitter Marketing
& Voorlichting
Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training, deze
wordt vervangen door het Algemeen Bestuurslid
Organisatie

37

HB-besluit 3969
HB-besluit 3970
HB-besluit 3971

Het Hoofdbestuur besluit dat bij de ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Organisatie, deze wordt
vervangen door het Algemeen Bestuurslid Opleiding &
Training
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de declaraties
van de afdeling Zwolle t.w.v. €514,00 t.b.v. het
promotiemateriaal en het AO.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur voor
de portokosten voor de Driemaster eerste editie t.w.v.
€599,45.

HB-besluit 3973

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur NUL36
DJ NACO t.w.v. €868,48.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Meneer de Vormgever voor de logo update t.w.v.
€626,18.

HB-besluit 3974

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Ka
Ching t.w.v. €857,75

HB-besluit 3972

HB-besluit 3976

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
de Ruwenberg voor het NaCo t.w.v. €28.335,25.*
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
de Ruwenberg voor de consumptiebonnen t.w.v.
€535,00.

HB-besluit 3977

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van de
accountant van Wolter & Jetten t.w.v. €7.260,00

HB-besluit 3978

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de declaraties
van de heer J. Hendrikx t.w.v. €733,21 t.b.v. de VAV

HB-besluit 3975

HB-besluit 3980

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
TextArt t.w.v. €2.745,00 excl. BTW t.b.v. WiegelWeb
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
C.H. Elsink - Schonmakers t.b.v. van de service kosten
van het AS t.w.v. €1.104,77

HB-besluit 3981

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur voor
het lidmaatschap van IFLRY t.w.v. €2.075,54

HB-besluit 3982

Het Hoofdbestuur benoemt R. Jager in de commissie
herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3983

Het Hoofdbestuur benoemt W. Brouwer in de
commissie herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3984

Het Hoofdbestuur benoemt R. van Run in de
commissie herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3985

Het Hoofdbestuur benoemt R. de Ridder in de
commissie herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3986

Het Hoofdbestuur benoemt J. Koelewijn in de
commissie herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3987

Het Hoofdbestuur benoemt I. Beeker in de commissie
herziening verenigingsstructuur

HB-besluit 3988

Het Hoofdbestuur benoemt P. van Verseveld in de
commissie website

HB-besluit 3979
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HB-besluit 3989

Het Hoofdbestuur benoemt K. Bokhorst in de
commissie website

HB-besluit 3990

Het Hoofdbestuur benoemt J. Hendrikx in de
commissie website

HB-besluit 3991

Het Hoofdbestuur benoemt N. Eberson in de
commissie website

HB-besluit 3992

Het Hoofdbestuur benoemt L. van den Nieuwenhuijsen
in de commissie ondersteuning hoofdbestuur

HB-besluit 3993

Het Hoofdbestuur benoemt D. Dijkstra in de
commissie ondersteuning hoofdbestuur

HB-besluit 3994

Het Hoofdbestuur benoemt N. Beckers in de
commissie ondersteuning hoofdbestuur

HB-besluit 3995

Het Hoofdbestuur benoemt S. de Vreede in de
commissie ondersteuning hoofdbestuur

HB-besluit 3996

Het Hoofdbestuur benoemt A. de Witte in de
commissie liberaal activisme

HB-besluit 3997

Het Hoofdbestuur benoemt J. Loock in de commissie
liberaal activisme

HB-besluit 3998

Het Hoofdbestuur benoemt J. Loock in de commissie
liberaal activisme

HB-besluit 3999

Het Hoofdbestuur benoemt P. van Verseveld in de
privacy commissie

HB-besluit 4000
HB-besluit 4001
HB-besluit 4002
HB-besluit 4003

Het Hoofdbestuur benoemt F. Venner in de commissie
website
Het Hoofdbestuur benoemt J. van Hilten in de privacy
commissie
Het hoofdbestuur benoemt J. Hendrikx in de privacy
commissie
Het Hoofdbestuur benoemt R. Heiner als politiek
commissaris Wonen

HB-besluit 4006

Het Hoofdbestuur benoemt P. van Verseveld als
politiek commissaris Veiligheid en Privacy
Het Hoofdbestuur benoemt F. Kooiman als politiek
commissaris Duurzaamheid
Het Hoofdbestuur benoemt L. Benthin als politiek
commissaris Staatsinrichting

HB-besluit 4007

Het Hoofdbestuur benoemt R. van Holthe als politiek
commissaris Cultuur

HB-besluit 4008

Het Hoofdbestuur benoemt W. van den Bergh als
politiek commissaris Technologie

HB-besluit 4009

Het Hoofdbestuur benoemt J. Lok als politiek
commissaris Economie en Financiën

HB-besluit 4004
HB-besluit 4005
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HB-besluit 4010

Het Hoofdbestuur benoemt V. Houben als politiek
commissaris Zorg

HB-besluit 4011

Het Hoofdbestuur benoemt J. Jacobs als politiek
commissaris Defensie

HB-besluit 4012

Het Hoofdbestuur benoemt J. Jacobs als politiek
commissaris Defensie

HB-besluit 4013

het hoofdbestuur benoemt A. de Koning als politiek
commissaris Onderwijs
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