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1. Voorwoord

Beste JOVD’er,

Voor je ligt  het secretarieel  jaarverslag van 2019,  een legendarisch jaar
voor  de  Jongerenorganisatie  Vrijheid  en  Democratie  (JOVD).  De  JOVD  is
opgericht op 26 februari 1949 en vierde in 2019 haar zeventigjarig bestaan.

Het  hoofdthema  dit  jaar  was  ‘Legendarisch’.  Hoewel  dit  onlosmakelijk
verbonden is aan de legendes die onze vereniging in de afgelopen 70 jaar
heeft voortgebracht, deed de vereniging dit thema tevens eer aan middels
spectaculaire  activiteiten.  De  meest  zichtbare  activiteiten  waren
ongetwijfeld onze overname van de Eerste Kamer der Staten Generaal, het
zonovergoten  Zomercongres  en  vanzelfsprekend  de  Dies  Natalis.  Later
volgde nog meer feestvreugde met het Lustrumcongres en de uitreiking
van het Lustrumboek

Naast dit alles, is de leergierige ziel van onze vereniging ook dit jaar in ere
gehouden door de ontwikkeling van de regionale leerscholen en de door de
VVD  geaccrediteerde  leeromgeving.  Waardevolle  elementen  voor  een
leerschool dat door onze minister-president het “Harvard van de Politiek”
wordt genoemd.

Al met al een voortvarend en levendig jaar, gedrenkt in purper en decennia
aan  herinneringen.  Een  jaar  waar  wij  als  voortvarende  en  politiek
onafhankelijke vereniging trots op mogen zijn.

Van  deze  feestvreugde  is  al  eerder  verslag  gelegd.  Er  is  reeds  een
tussentijds  secretarieel  jaarverslag  verschenen  op  de  Voorbereidende
Algemene Vergadering en om eventuele onduidelijkheden te voorkomen is
geprobeerd zoveel mogelijk van het vorige verslag over te nemen en aan te
vullen. Hier en daar kon de nieuwe Landelijk Secretaris het niet laten een
eigen tint toe te voegen aan het verslag.

Met vriendelijke groet,

Tim Sikkema
Landelijk Secretaris
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2. Verenigingsorganen

2.1 Algemene Vergaderingen
De Algemene Vergadering is in 2019 drie maal bijeengekomen.

Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Jaarlijkse Algemene Vergadering vond plaats op 6 april te Soest in het
Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138, 3768 NH.

Algemene Vergadering van Verkiezing
De Algemene Vergadering van Verkiezing vond plaats op 22 en 23 juni te
Wageningen  in  het  Fletcher  Hotel-Restaurant  De  Wageningsche  Berg,
Generaal Foulkesweg 96, 6703 DS.

Voorbereidende Algemene Vergadering
De  Voorbereidende  Algemene  Vergadering  vond  plaats  op  21  en  28
september  te  Soest  in  het  Fletcher  Hotel-Restaurant  Het  Witte  Huis,
Birkstraat 138, 3768 NH.

2.2 Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur kende in 2019 de volgende leden:

Van 1 januari tot en met 12 oktober
Landelijk Voorzitter Dhr. S.T.A. (Splinter) Chabot
Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille
Marketing

Dhr. S.J. (Stijn) de Vreede

Landelijk Secretaris Dhr. T.J. (Dorus) Dijkstra
Landelijk Penningmeester Dhr. J. (Jorn) Lok
Algemeen Bestuurslid Politiek Dhr. H.G.C. (Hessel) Knippels
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Dhr. L.E. (Lars) Benthin
Algemeen Bestuurslid  Opleiding en
Training

Dhr. S.M. (Bas) Koster

Algemeen Bestuurslid Organisatie Mej. R. (Roos) Strating

Van 13 oktober tot en met 31 december
Landelijk Voorzitter Dhr. R.M. (Rick) Oudshoorn
Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille
Organisatie

Mej. H. (Hilde) Wendel

Landelijk Secretaris Dhr. T. (Tim) Sikkema
Landelijk Penningmeester Dhr. M.S. (Marc) Uijen
Algemeen Bestuurslid Politiek Mej. A. (Anouk) van Brug
Algemeen Bestuurslid Voorlichting Dhr. W.E. (Wilbert) Frieling
Algemeen Bestuurslid Marketing Dhr. R.P.B. (Raoul) van de Moosdijk
Algemeen Bestuurslid  Opleiding en
Training

Dhr. J.J. (Jochem) Stoeten

2.3 Driemaster
Wegens het ontbreken van een door de Algemene Vergadering Verkozen
Hoofdredacteur heeft het Hoofdbestuur een hoofdredacteur benoemd die
op zijn beurt een redactie heeft samengesteld.
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Op 23  juni  is  Dhr.  F.A.  (Floris)  Kooiman  door  de  Algemene  Vergadering
verkozen  tot  Hoofdredacteur  van  de  Driemaster.  Hij  trad  aan  op  21
september en benoemde op 31 november een redactie.

De redactie van de Driemaster kende in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 21 september
Hoofdredacteur Bram Roodhart
Redacteur Marco Nijweide
Redacteur Wilbert Frieling
Redacteur Rik Kranendonk
Redacteur Lola de Grunt
Redacteur Fleur Venner
Redacteur Hilde Wendel

Van 31 november tot en met 31 december
Hoofdredacteur Floris Kooiman
Adjunct-Hoofdredacteur Martijn Brands
Eindredacteur Melle Berg
Eindredacteur Susan Drenth
Eindredacteur Wim Hermans
Redacteur Ian van Loon
Redacteur Jari Luca
Redacteur Rik Kranendonk
Redacteur Floris Roggekamp
Redacteur Lola de Grunt
Redacteur Dirk Oostra

2.4 Afdelingen
De JOVD heeft over het jaar 2019 achttien afdelingen gekend: Amsterdam
e.o., Baronie van Breda, ’s-Hertogenbosch e.o., Den Haag e.o., Eindhoven,
Flevoland, Friesland, Groningen, Hart van Brabant, Kennemerland, Leiden
e.o., Limburg, Rijk van Nijmegen c.a., Rijnmond, Top van Holland, Twente,
Utrecht e.o. en Zwolle e.o..

De  afdelingen  Amsterdam  e.o.,  Groningen  en  Rijnmond  zijn  een  eigen
rechtspersoon.

2.5 Commissie van Beroep
De Commissie van Beroep had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 22 juni
Lid Jasper van Hilten
Lid Christiaan Kwint
Lid Inigo Beeker
Lid Jim van Mourik
Lid Roy van Run
Plaatsvervangend Lid Rosa d’Adelhart Toorop
Plaatsvervangend Lid Vijay Jitan
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Van 23 juni tot en met 12 oktober
Lid Christiaan Kwint
Lid Inigo Beeker
Lid Jim van Mourik
Lid Roy van Run
Lid Gerwin Wezelman
Plaatsvervangend Lid Rosa d’Adelhart Toorop
Plaatsvervangend Lid Vijay Jitan

Van 13 oktober tot en met 31 december
Lid Christiaan Kwint
Lid Inigo Beeker
Lid Jim van Mourik
Lid Roy van Run
Lid Gerwin Wezelman
Lid Jasper Koelewijn
Plaatsvervangend Lid Rosa d’Adelhart Toorop
Plaatsvervangend Lid Vijay Jitan
Plaatsvervangend Lid Hessel Knippels

2.6 Kascommissie
De Kascommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 22 juni
Lid Nick Derks
Lid Wytze Spoelstra
Lid Stefan Kimenai
Lid Jeroen Hendrikx
Lid Lex Janssen
Lid Bram van Dongen

Van 23 juni tot en met 31 december
Lid Wytze Spoelstra
Lid Stefan Kimenai
Lid Jeroen Hendrikx
Lid Lex Janssen
Lid Bram Danen
Lid Patrick Vollenbroek

2.7 Kandidaatstellingscommissie
De kandidaatstellingcommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 22 juni
Lid Benjamin Broekhuizen
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Lid Robin van der Wal
Lid Jort Kassies
Lid Ciska Scheidel
Lid Jasper van Hilten

Van 23 juni tot en met 12 oktober
Lid Irene Bauer
Lid Lex Janssen
Lid Rick Zagers

Van 13 oktober tot en met 31 december
Lid Irene Bauer
Lid Lex Janssen
Lid Rick Zagers
Lid Jeroen Hendrikx
Lid Marijke Neutgens
Lid Lars Benthin

2.8 Hoorcommissie
De hoorcommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 22 juni tot en met 31 december
Lid Emmy Duinkerke
Lid Lorenz van der Ven
Lid Jantine Rozenboom

2.9 Non-statutaire commissie
Privacycommissie
De Privacycommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 16 januari
Voorzitter Jasper van Hilten
Lid Pascal van Verseveld
Auditor Dorus Dijkstra

Van 16 januari tot en met 27 februari
Voorzitter Jasper van Hilten
Lid Jan Oosting
Auditor Dorus Dijkstra

Van 28 februari tot en met 12 oktober
Voorzitter Jasper van Hilten
Lid Jan Oosting
Lid Max Koehorst
Auditor Dorus Dijkstra

Van 13 oktober tot en met 21 november
Voorzitter Jasper van Hilten
Lid Jan Oosting
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Lid Max Koehorst
Auditor Anouk van Brug

Van 21 november tot en met 5 december
Lid Jan Oosting
Lid Henk-Jan de Bruin
Auditor Anouk van Brug

Van 5 december tot en met 31 december
Lid Jan Oosting
Lid Henk-Jan de Bruin
Lid Pascal van Verseveld
Lid Max Koehorst
Auditor Anouk van Brug

Websitecommissie
De Websitecommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 24 april
Voorzitter Daan Looij
Lid Jan Oosting
Lid Maurice Schurink
Lid Timo Martosatiman
Auditor Dorus Dijkstra

Van 24 april tot en met 10 oktober
Voorzitter Daan Looij
Lid Jan Oosting
Lid Maurice Schurink
Auditor Dorus Dijkstra

Van 5 december tot en met 31 december
Voorzitter Maurice Schurink
Lid Jan Oosting
Lid Timo Martosatiman
Lid Job Tijhuis
Lid Henk-Jan de Bruin
Auditor Tim Sikkema

Statutencommissie
De Statutencommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 2 januari tot en met 16 januari
Lid Wout Brouwer
Lid Rick Jager
Lid Jaimani Ladi
Lid Emma Romijn
Lid Niels van der Meer
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Auditor Dorus Dijkstra

Van 16 januari tot en met 27 maart
Voorzitter Lex Janssen
Lid Wout Brouwer
Lid Rick Jager
Lid Jaimani Ladi
Lid Emma Romijn
Lid Niels van der Meer
Auditor Dorus Dijkstra

Van 27 maart tot en met 3 juli
Voorzitter Lex Janssen
Lid Wout Brouwer
Lid Rick Jager
Lid Emma Romijn
Auditor Dorus Dijkstra

Van 3 juli tot en met 12 oktober
Voorzitter Lex Janssen
Lid Wout Brouwer
Lid Rick Jager
Lid Robin Schrantee
Auditor Dorus Dijkstra

Van 13 oktober tot en met 5 december
Voorzitter Lex Janssen
Lid Wout Brouwer
Lid Rick Jager
Lid Robin Schrantee
Auditor Tim Sikkema

Van 5 december tot en met 19 december
Lid Dorus Dijkstra
Lid Jasper Koelewijn
Lid Robin Schrantee
Auditor Tim Sikkema

Van 19 tot en met 31 december
Lid Dorus Dijkstra
Lid Jasper Koelewijn
Lid Robin Schrantee
Lid Hessel Knippels
Auditor Tim Sikkema

Archiefcommissie
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De Archiefcommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 24 april
Lid Lex Janssen
Lid Jasper van Hilten
Lid Jeroen Hendrikx
Auditor Dorus Dijkstra

Lustrumcommissie
De Lustrumcommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 12 oktober
Voorzitter Benjamin Broekhuizen
Vicevoorzitter, inhoud en sprekers Jasper van Hilten
Inhoud en sprekers Rutger de Ridder
Inhoud en sprekers Dennis van den Oever
Lustrumboek Anouk van Brug
Marketing en communicatie Bram Rooshart
Locatie en logistiek Riccardo Gunst
Locatie en logistiek Irene Bauer
Auditor Roos Strating

Van 13 oktober tot en met 31 december
Voorzitter Benjamin Broekhuizen
Vicevoorzitter, inhoud en sprekers Jasper van Hilten
Inhoud en sprekers Rutger de Ridder
Inhoud en sprekers Dennis van den Oever
Marketing en communicatie Bram Rooshart
Locatie en logistiek Riccardo Gunst
Locatie en logistiek Irene Bauer
Auditor Anouk van Brug

Notulencommissie
De Notulencommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

1 januari tot en met 19 juni
Lid Robin Schrantee
Lid Matthias Knijnenberg
Lid Luuk Ensing
Lid Eefke Deneer
Lid Eline Aarts
Auditor Dorus Dijkstra

Van 19 juni tot en met 10 oktober
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Lid Robin Schrantee
Lid Luuk Ensing
Lid Eefke Deneer
Lid Eline Aarts
Auditor Dorus Dijkstra

Van 10 oktober tot en met 12 oktober
Lid Robin Schrantee
Lid Renzo Koolhaas
Lid Luuk Ensing
Lid Eefke Deneer
Lid Eline Aarts
Auditor Dorus Dijkstra
Van 13 oktober tot en met 31 december
Lid Robin Schrantee
Lid Renzo Koolhaas
Lid Luuk Ensing
Lid Eefke Deneer
Lid Eline Aarts
Auditor Tim Sikkema

Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari  tot en met 12 oktober
Lid Irene Bauer
Lid David Kamp
Lid Juliette van Gilse
Auditor Dorus Dijkstra

Van 13 oktober tot en met 31 december
Lid Irene Bauer
Lid David Kamp
Lid Juliette van Gilse
Auditor Tim Sikkema

Generatiecommissie
De Generatiecommissie had in 2019 de volgende samenstelling:

1 januari tot en met 27 februari
Lid Alex Panhuizen
Lid Rutger de Ridder
Lid Simon Tol
Auditor Bas Koster

Van 27 februari tot en met 12 oktober
Lid Alex Panhuizen
Lid Rutger de Ridder
Auditor Bas Koster
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Van 13 oktober tot en met 24 oktober
Lid Alex Panhuizen
Lid Rutger de Ridder
Auditor Jochem Stoeten

Van 24 oktober tot en met 31 december
Lid Bas Koster
Lid Rutger de Ridder
Lid Pascal van Verseveld
Lid Noud Dumoulin
Auditor Jochem Stoeten

Commissie Trainerschap
De Commissie Trainerschap had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 16 januari tot en met 12 oktober
Lid Mariska van Delft
Lid Tom Leijte
Lid Rutger de Ridder
Lid Jim van Mourik
Auditor Bas Koster

Van 13 oktober tot en met 31 december
Lid Mariska van Delft
Lid Tom Leijte
Lid Rutger de Ridder
Lid Jim van Mourik
Auditor Jochem Stoeten

Schrijfteam
Het schrijfteam had in 2019 de volgende samenstelling:

Van tot 1 januari en met 13 februari
Voorzitter Niels Tol
Inhoud en didactiek Jochem Stoeten
Inhoud en didactiek Ian van Loon
Taal en omgeving Lisa Brugge
Taal en omgeving Eefke Deneer
Auditor Bas Koster

Van 13 februari tot en met 12 oktober
Voorzitter Niels Tol
Inhoud en didactiek Jochem Stoeten
Taal en omgeving Lisa Brugge
Taal en omgeving Eefke Deneer
Auditor Bas Koster
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Van 13 oktober tot en met 24 oktober
Voorzitter Niels Tol
Taal en omgeving Lisa Brugge
Taal en omgeving Eefke Deneer
Auditor Jochem Stoeten

21 november tot en met 31 december
Inhoud en didactiek Robert Jan Snitselaar
Taal en vormgeving Catherine Bleijs
Auditor Jochem Stoeten

Landelijk Sociale Media Team
Het Landelijk Sociale Media Team had in 2019 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 13 maart
Lid Loek Opdam
Lid Gino Koolman
Lid Mees Porschen
Lid Nena Buermans
Auditor Stijn de Vreede

Van 13 maart tot en met 12 oktober
Lid Loek Opdam
Lid Gino Koolman
Lid Mees Porschen
Auditor Stijn de Vreede

Van 13 oktober tot en met 5 december
Lid Loek Opdam
Lid Gino Koolman
Lid Mees Porschen
Auditor Raoul van de Moosdijk

Van 5 december tot en met  31 december
Lid Gino Koolman
Lid Mees Porschen
Lid Renske Makkinga
Lid Celine van der Stee
Lid Melle Berg
Lid Noumidia Massaoudi
Lid Fons Verloop
Lid Steven Braham
Auditor Raoul van de Moosdijk

Projectgroep Introductieweekend 1
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Het Introductieweekend 1 vond plaats op 30 en 31 maart. De Projectgroep
voor Introductieweekend 1 had de volgende samenstelling:

Voorzitter Jochem Stoeten
Inhoud en sprekers Emmy Duinkerke
Inhoud en sprekers Remo Oostdam
Marketing Raoul van de Moosdijk
Auditor Roos Strating

Projectgroep Zomercongres
Het zomer congres vond plaats op 22 en 23 juni. De Projectgroep voor het
Zomercongres had de volgende samenstelling:

Voorzitter Neville Nieuwenkamp
Inhoud en sprekers Kim Verijsdonk
Inhoud en sprekers Willemijn Krans
Marketing en communicatie Roan Smeets
Locatie en logistiek Erben-Douwe Houwer
Auditor Roos Strating

Projectgroep Introductieweekend 2
Het  Introductieweekend  2  vond  plaats  op  14  en  15  september.  De
Projectgroep voor Introductieweekend 2 had de volgende samenstelling:

Voorzitter Hilde Wendel
Inhoud en sprekers Noumidia Massaoudi
Inhoud en sprekers Robin de Jong
Marketing Kevin Hoorn
Auditor Roos Strating
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3. Ledenaantal

3.1 Algemeen
De  ledenadministratie  is  de  ruggengraat  van  de  JOVD.  Bij  de
ledenadministratie  worden  de  inschrijvingen  van  nieuwe  enthousiaste
JOVD’ers  verwerkt.  Tevens  worden  de  uitschrijvingen  verwerkt.  Mensen
worden uitgeschreven nadien zij  een schriftelijk verzoek daartoe hebben
ingediend bij de ledenadministratie of als zij de leeftijd van 31 jaren hebben
bereikt. Wie zich wil laten uitschrijven wordt in beginsel per 31 december
van het  kalenderjaar  uitgeschreven,  tenzij  anders  aangegeven.  Wanneer
iemand wenst per direct te worden uitgeschreven wordt iemand diezelfde
dag nog uitgeschreven. Dat verandert niks aan de plicht tot betaling van de
contributie. Deze blijft standhouden over het gehele jaar, daar de JOVD een
jaarlijkse contributie int.

In  de  onderstaande  tabel  is  per  maand  het  ledenaantal  te  vinden.
Belangrijke notitie hierbij is dat de meeste mensen aan het einde van het
jaar  worden  uitgeschreven.  Gedurende  het  hele  jaar  komen  er
inschrijvingen  en  opzeggingen  binnen.  Van  die  opzeggingen  wordt  de
overgrote  meerderheid  tijdens  de  jaarwisseling  uitgeschreven,  terwijl  de
inschrijvingen veel meer over het hele jaar verspreid zijn. Dat leidt ertoe
dat gedurende het jaar het ledenaantal stijgt en dit aan het einde van het
jaar keldert.

Maand Ledental
1 januari 2625
1 februari 2691
1 maart 2723
1 april 2801
1 mei 2841
1 juni 2878
1 juli 2913

1 augustus 2920
1 september 2943

1 oktober 2961
1 november 3067
1 december 3102

31 december 2598

In  de  onderstaande  tabel  is  het  aantal  inschrijvingen,  opzeggingen  en
uitschrijvingen te vinden. De meeste opzeggingen resulteren aan het einde
van het jaar in een uitschrijving. In uitzondering hierop worden mensen per
direct uitgeschreven indien zij de wens daartoe hebben uitgesproken.

Mensen die in januari 2019 hebben aangegeven uitgeschreven te worden
heeft het hoofdbestuur met terugwerkende kracht per 31 december 2018
uitgeschreven. Dit is gebeurd om de mensen te matsen voor de aanstaande
jaarlijkse contributie van 2019. Mensen die tussen 1 en 14 januari 2020 te
kennen  hebben  gegeven  zich  te  willen  laten  uitschrijven  heeft  het
hoofdbestuur  met  terugwerkende  kracht  per  31  december  2019
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uitgeschreven.  Dit  is  gebeurd  om  deze  mensen  te  matsen  voor  de
aanstaande contributie die in 2020 geïnd gaat worden.

Maand Inschrijvinge
n

Opzegginge
n

Uitschrijvinge
n

1 januari – 31 januari 69 24 3
1 februari – 28 februari 39 31 7

1 maart – 31 maart 79 24 1
1 april – 30 april 42 16 2
1 mei – 31 mei 38 18 1
1 juni – 30 juni 50 88 15
1 juli – 31 juli 15 35 8

1 augustus – 31
augustus

34 91 11

1 september – 30
september

21 40 3

1 oktober – 31 oktober 108 11 2
1 november – 30

november
43 46 8

1 december – 31
december

26 72 530

Totaal 564 496 568

3.2 Combi-leden
De Landelijk  Secretaris  heeft  twee  problemen geconstateerd  aangaande
het combi-lidmaatschap. Allereerst is er vastgesteld dat van combi-leden
de telefoonnummers ontbraken in de administratie. De Landelijk Secretaris
heeft vastgesteld dat deze telefoonnummers wel degelijk te achterhalen
zijn  en  heeft  van  alle  combi-leden  die  hij  geïmporteerd  heeft  (sinds
augustus) de telefoonnummers toegevoegd.

Ten tweede is het probleem dat de JOVD geen rekeningnummers krijgt van
de VVD. Het combi-lidmaatschap geld maar tot mensen tot en met 26 jaar.
Op  dit  moment  weet  de  Landelijk  Secretaris  nog  niet  hoe  groot  dit
probleem is en zal verder onderzoek blijven doen naar de ernst van deze
zaak.
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4. Algemeen Secretariaat

De  JOVD  is  gevestigd  in  hartje  Den  Haag,  huisnummer  12  aan  het
historische  Lange  Voorhout.  Het  pand  vormt  de  thuisbasis  voor  het
Hoofdbestuur  en  faciliteert  zodoende  primair  als  kantoorruimte.  Zowel
hoofdbestuursvergaderingen als de administratie van de vereniging vinden
plaats binnen de muren van dit prachtige pand.

Naast het Hoofdbestuur zijn er ook regelmatig commissies, projectgroepen
en politieke  denktanks die  het  secretariaat  benutten  voor  projectmatige
werkzaamheden.  In  het  pand  worden  tevens  vele  landelijke  activiteiten
georganiseerd,  waaronder  introductieweekenden,  Blauwe  Kamers,
bestuurdersdagen en de nieuwjaarsborrel.

In het afgelopen jaar is er ook aan het pand zelf gewerkt. In overleg met de
huisbaas is een stellage in de kelder gebouwd, waardoor alle opgeslagen
stukken nu efficiënter en droger opgeborgen kunnen worden. Tevens is de
kelder  geheel  opgeruimd,  het  gruis  weggezogen  en  is  het  grof  vuil
verwijderd.  Vertrouwelijke,  maar  verouderde  gegevens  die  in  de  kelder
opgeslagen  lagen  zijn  via  een  gecertificeerd  archiefvernietigingsbedrijf
verwijderd.

Het hoofdbestuur heeft in 2019 de deur op het Thorbecketerras verwijderd
en zo de tuin ontdekt. Daar groeit een grote verscheidenheid aan planten
en bomen. Deze verscheidenheid was dusdanig groot dat de huurbaas een
tuinman heeft ingeschakeld om de boom om te zagen. De huurbaas wenst
verder het groen zoveel mogelijk te bewaren en staat helaas niet open voor
‘asfalteren kan je leren’.

Het hoofdbestuur heeft duurzaamheid en een sobere bestuursstijl hoog in
het vaandel gehouden. Zo zijn de verwarmingen en lichten zoveel mogelijk
uitgelaten wanneer er geen gebruik van werd gemaakt. De verwarmingen
in de meeste ruimtes stonden het grootste deel van de tijd uit. 

4.1 Facilitering en Ondersteuning
De JOVD heeft voor 2019 een verlenging van de overeenkomst gesloten
met  Ka  Ching.  Namens  Ka  Ching  heeft  de  heer  Alper  Polat  in  2019
ondersteuning geboden aan het Hoofdbestuur op het gebied van financiën
en  administratie.  Dit  jaar  is  gebleken  dat  de  ondersteuning  tot  een
minimum beperkt kon worden, waardoor de kosten minimaal zijn gebleven.
De overeenkomst met Ka-Ching is geldig tot 31 december 2019. 

Naast  financiële  en  administratieve  dienstverlening  heeft  de  JOVD  ook
huishoudelijke  dienstverlening  gehad.  Net  als  in  voorgaande  jaren  heeft
DService  de  schoonmaakdiensten  geleverd.  Zij  kwamen  gemiddeld  één
keer per week het pand schoonmaken. De overeenkomst met DService is
dit jaar herzien, met als resultaat dat de tarieven voor dezelfde diensten
zijn verlaagd.
 
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, betrefende papier-, glas-
en restafval. Gebleken is dat Modus regelmatig gebeld moet worden om ze
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aan de afspraak te laten houden. Het Hoofdbestuur is verder tevreden over
het werk dat ze leveren.

4.2 Projecten
In 2019 zijn verschillende grote projecten verder in uitvoering gebracht,
waaronder de oplevering van een digitaal archief, het onderzoek naar de
hiaten in de nieuwe verenigingsstructuur, de implementatie van striktere
privacy  maatregelen  conform  de  Algemene  Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en de oplevering van een nieuwe website met
CRM systeem.

Ten behoeve van deze projecten is het Algemeen Secretariaat ondersteund
door  de  Archiefcommissie,  Statutencommissie,  Privacycommissie  en  de
Websitecommissie.

De Vertrouwenscommissie heeft een eigen contactenpagina op de website
en een eigen werkwijze opgesteld.  Naar verluid heeft de commissie nog
weinig meldingen gehad. Hoewel dit mogelijk een goed teken is, is de kans
groot  dat  men  de  commissie  niet  kent.  Bewustwordingssessies  zullen
ingesteld moeten worden om de leden van de vertrouwenspersonen op de
hoogte te brengen. Enkel zo kan de JOVD voor alle leden een veilige en
neutrale omgeving blijven bieden.

De verbeteringen in het privacybeleid van vorig jaar zijn in 2019 verder
doorgezet.  Onder  de  vele  afdelingen  van  de  JOVD.  is  gebleken  dat
bewustwording omtrent  de  nieuwe privacyreglementen een gefundeerde
voet  heeft  gekregen  binnen  de  vereniging.  Op  landelijk  niveau  is  het
privacyprotocol  voltooid.  Dit  beleid  dient  nu  een  gestructureerde  plek
binnen de vereniging te krijgen.

Op  30  september  2019  heeft  de  JOVD  de  overstap  gemaakt  naar  een
nieuwe website,  gebouwd door Adecon. De langgekoesterde wens kwam
daarmee eindelijk  in vervulling.  Tot  en met 31 december bleef  de oude
website nog toegankelijk om alle nodige stukken over te hevelen naar de
nieuwe  website.  Op  5  december  heeft  het  hoofdbestuur  een  nieuwe
websitecommissie benoemd om de puntjes op de i te zetten en het project
te voltooien.

Het inschrijformulier is onder andere verbeterd. Nieuwe leden hoeven niet
achteraf te betalen, maar worden na aanmelding direct doorverwezen naar
de internetkassa. Er is daarom ook voor gekozen om dit formulier al tijdens
het  Augustus-Ofensief  in  te  zetten.  Wie  op  een  infomarkt  hoort  hoe
fantastisch de JOVD is moet direct kunnen betalen, achteraf bevindt iemand
zich in een hele andere context.
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5. Algemene Communicatie

5.1 Digitaal
In 2019 is ten minste iedere 4 weken via de interne ledenomgeving een
update  naar  de  leden  gestuurd  betrefende  de  meest  recente
hoofdbestuursbesluiten.  Tevens  zijn  per  e-mail  en  via  de  interne
ledenomgeving  sollicitaties  voor  projectgroepen  en  commissies  kenbaar
gemaakt. Daarnaast werd via deze weg de ledenvergadering en politieke
vergadering aangekondigd.

Hoewel Wiegelweb oorspronkelijk de reguliere nieuwsbrief zou vervangen,
is gebleken dat een periodieke nieuwsbrief toch noodzakelijk is gebleven.
De JOVD stuurt zodoende gemiddeld eens per maand een nieuwsbrief met
de  laatste  nieuwtjes.  Wiegelweb  wordt  inmiddels  vooral  ingezet  voor
speciale gelegenheden, waarvoor het zich beter leent.

Social  media is  daarnaast  hét  platform gebleven waar  de JOVD in 2019
haar liberale boodschap op een laagdrempelige manier heeft verkondigd.
Niet alleen haar leden, maar ook geïnteresseerden en de media zagen de
JOVD op energieke en interactieve wijze langskomen op Facebook, Twitter
en  Instagram.  Wegens  het  lustrum  is  onze  doelgroep  dit  jaar  ook
verschoven naar  alumni.  Zodoende  is  er  tevens  voor  gekozen om onze
berichten regelmatig op LinkedIn te delen.

5.2 Mijn JOVD
In 2019 is veruit de meeste interne communicatie verlopen via de interne
ledenomgeving.  Hoofdbestuursbesluiten,  sollicitaties,  stukkenbundels  en
aanvullende informatie zijn gedeeld via Mijn JOVD. Afdelingssecretarissen
hebben  via  dit  platform  inzicht  gehouden  in  de  ledenlijsten  van  de
afdelingen. Hoewel de website hierbij soms tot problemen leidde, heeft de
Landelijk secretaris er zorg voor gedragen dat iedere secretaris toegang
behield tot zijn of haar ledenbestand. Van de ticketshop is tevens intensief
gebruik gemaakt. Hoewel deze nog altijd storingsgevoelig is, is de verkoop
van tickets door een goede samenwerking in de administratie naar behoren
verlopen. 

5.3 Reguliere post
De JOVD heeft voor enige jaren geen aparte postbus meer. De JOVD kan
sindsdien enkel nog post ontvangen op het Lange Voorhout. Het grootste
deel van de in 2019 ontvangen post zijn facturen, rekeningafschriften en
reclame.  Incidenteel  zitten  er  uitnodigingen en afdelingspost  tussen.  De
Landelijk  Secretaris  houdt  dit  nauwkeurig  bij  en  stelt  afdelingen  op  de
hoogte indien er post voor hen op het Algemeen Secretariaat arriveert.
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6. Relaties met externen

6.1 VVD
Voor de JOVD is de VVD de liberale partner in de Nederlandse politiek. In de
onderlinge relatie is er echter nog altijd ruimte voor gezonde kritiek en de
nodige  onderlinge  humor.  Dit  werkt  beide  richtingen  op.  Zo  blijft  de
vriendschappelijke  band  tussen  beide  organisaties  zowel  speels  als
opbouwend.

Wegens onze gewaardeerde onafhankelijkheid van de VVD, verliep net als
voorgaande jaren het contact met de partij op twee gescheiden manieren:
op organisatorisch en politiek vlak. Het dagelijks bestuur houdt veelvuldig
contact met de dagelijkse leiding van de VVD, waardoor organisatorisch
een gezonde samenwerking mogelijk blijft.  Dit heeft als resultaat dat de
VVD  de  JOVD  als  leerschool  blijft  erkennen,  en  regelmatig  intrigerende
sprekers levert voor onze activiteiten. De Landelijk Voorzitter heeft tevens
het merendeel van de hoofbestuursvergaderingen bijgewoond van de VVD,
zodat de integriteit van de samenwerking geborgd blijft.

Vanuit de politieke vierhoek is hard gewerkt naar een politieke richting die
de VVD, maar ook de rest van het kabinet scherp houdt. In onze liberale
gedachtegang lag de focus op de nuchtere kijk. Wij complimenteren de VVD
waar dit van toepassing is, maar willen ook het liberale geweten van de
partij aanzwengelen waar wij dit noodzakelijk achten. 

Op het VVD festival op 15 juni 2019 heeft de Landelijk Voorzitter Splinter
Chabot een toespraak gehouden over het belang van drijfveren, passie en
de persoonlijke invulling van het liberalisme en vrijheid. De speech is bij de
VVD in goede aarde gevallen. De minister-president, wie in het publiek zat,
heeft tevens aangegeven positief door de speech geraakt te zijn.

6.2 Politieke Jongerenorganisatie
Concurrerende politieke jongerenorganisaties zijn belangrijk voor de JOVD.
Aan  hen  kunnen  wij  ons  liberale  gedachtegoed  afspiegelen  en  onze
collectieve  politieke  vaardigheden  reflecteren.  Tevens  vinden  wij  hier
partnerschappen om politieke bewustwording onder jongeren te vergroten
en de verschillen in gedachtegoed bespreekbaar te maken.

De onderlinge verhoudingen met andere PJO’s was dit jaar wederom erg
goed. De onderlinge contacten tussen functie-equivalenten is constructief
en  leidt  meer  dan  eens  tot  gezamenlijke  initiatieven.  Hieronder  worden
tevens  politieke  initiatieven  in  daadkracht  omgezet.  Hieronder  vallen
verschillende  petities,  waarover  wij  ook  meermaals  via  social  media
berichten hebben verspreid.

Wat betreft gezamenlijke activiteiten sprongen zowel de liefdesconferentie
op  de  Technische  Universiteit  Delft  (naar  aanleiding  van  de  Nashville
verklaring) en het traditionele PJO-Parlement eruit.

6.3 Rotummerberaad
Het  Rottumerberaad  is  een  onafhankelijke  stichting  voor
oudHoofdbestuurders  van  de  JOVD.  Het  Hoofdbestuur  onderhoudt
contacten met deze stichting. De JOVD was in 2019 in de stichting tot 12
oktober vertegenwoordigd door Splinter Chabot en Stijn de Vreede en tot
het einde van het jaar door Rick Oudshoorn en Hilde Wendel. Het primaire
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contact met de stichting verloopt via Johan Remkes en Sabine Koebrugge.
Wat  betreft  de  toekomst  van  het  Rottumerberaad  is  tevens  door
donateursnetwerk Club ’49 kennis gegevens dat zij de banden wensen aan 
te halen voor het versterken van het alumniplatform.

6.4 Overige externe relaties
Met studentenvertegenwoordigers van het Interstedelijk Studenten Overleg
(ISO)  en  de  Landelijke  Studentenvakbond  (LSVb)  zijn  eveneens  goede
contacten onderhouden met betrekking tot  ontwikkelingen in de politiek
met gevolgen voor het (hoger) onderwijs.
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7.1 Politiek

7.1 Politiek Commissariaat
Het Politiek Commissariaat bestond in 2019 uit de volgende personen:

01 januari – 17 oktober
Floris Kooiman Duurzaamheid
Lavina Heesterbeek Europese Unie
Dennis Begheijn Infrastructuur en Waterstaat
Luca van Ballegooien Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Siem van Ostaden Internationaal
Hannah Hilberink Onderwijs
Willemijn Krans Cultuur, Immigratie en Intergratie
Rick Oudshoorn Economie en Belating
Erik Luijks Zorg

31 oktober – 31 december
Koen Meijering Internationale Betrekkingen
Guliver Noteborn Mobiliteit
Noumidia Massaoudi Medische Ethiek
Pascal van Verseveld Privacy
Irene Bauer Arbeidsmarkt en Pensioenen
Melle Berg Democratie
Martijn Brands Digitalisering en Innovatie
Jantine Rozenboom Onderwijs
Hannah Hilberink Zorg
Bas Peeters Bouw en Duurzaamheid

7.1 Politieke contacten
De eerste  helft  van  2019 zag een bestendig  kabinet  Rutte-III,  Europese
parlements-/ Provinciale Staten/ Waterschap verkiezingen en buitenlandse
perikelen. De JOVD heeft getracht deze bewegingen in een Liberaal kader
te plaatsen zoals bijvoorbeeld veelvuldig is gebeurd met het leenstelsel.
Ook zijn er veel JOVD’ers die zich gekandideerd hebben voor een van de
bovengenoemde verkiezingen. De vertegenwoordigende lichamen zijn weer
een aantal waarlijk liberale volksvertegenwoordigers rijker.
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8. Voorlichting

8.1 Algemeen
In het afgelopen jaar heeft het Algemeen Bestuurslid Voorlichting specifiek
gekeken naar de kwaliteit van het voorlichtingsbeleid. Het ging niet alleen
om de kwantiteit van de externe uitingen, maar ook om wat er inhoudelijk
staat. Door middel van een voorlichtingsagenda is er aan het begin van het
jaar in kaart gebracht waar we als JOVD uitspraken over zouden doen. Zo
werd  er  een  rode  lijn  zichtbaar  en  kon  het  Hoofdbestuur  daar  op
anticiperen.  Daarnaast  heeft  de  voorlichter  gelet  op  de  mensen  die  de
meningen uiten. De Landelijk Voorzitter van de JOVD heeft een prominente
plaats  in  het  mediabeleid  van de  vereniging,  maar  er  werd  ook  ruimte
gegeven aan andere bestuursleden van de ‘Politieke Vierhoek’. 

Dit heeft geresulteerd in een periode waar we bijzonder trots op mogen
zijn.  In het kader van kwantiteit,  kwaliteit  en diversiteit  zijn er bijzonder
goede resultaten geboekt. In onderstaande lijst kunnen de leden zien wat
er van het mediabeleid terecht is gekomen.

8.2 Overzicht landelijke media-activiteiten
Hieronder volgt een globaal overzicht van media-optredens van de JOVD
over het kalenderjaar 2019.

Datu
m

Medium Activiteit

05 jan Persbericht Persbericht omtrent onze ‘Liberaal van het Jaar’, 
Shirin Musa. Het is onder andere in Elsevier 
Weekblad terechtgekomen en op de site van The 
Post Online.
https://tpo.nl/2019/01/05/jonge-vvd-ers-roepen-
shirin-musa-uit-tot-liberaal-van-het-jaar/?
fbclid=IwAR15NfsOn9coxwiiwC62vKvwPYKaUF4W7G
Bk6b6a880fxv-pBNrMSgtd5K0

07 jan Persbericht Persbericht in samenwerking met de Jonge 
Democraten omtrent de Nashville-verklaring en 
onze ‘Liefdesconferentie’. 
https://www.jovd.nl/persberichten/liberale-
jongerenpartijen-jd-en-jovd-verwerpen-nashville-
verklaring-en-willen-een?fbclid=IwAR1F-
TuFd5BpQe7YhfNCGYjicJiOi_RH8RTwCXkUxOJLC4dMt
Ba6a97dlt4

08 jan Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Splinter Chabot in Metronieuws 
naar aanleiding van de Nashville verklaring.
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18 jan Multimedia Korte documentaire over het sociaal leenstelsel en 
de toekomst daarvan door journalist Brian Steur 
met Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel Knippels.
https://www.youtube.com/watch?
v=ZFo7pwhw_J0&feature=youtu.be&t=261&fbclid=
IwAR1dV_c-
TEhvsDMZmwBPjYcXZDtBRTfomixci7O1xPqRRumm
Sd4UWN6R9Mc

19 jan Krantenarti
kel

De visie van de JOVD (vertolkt door Landelijk 
Voorzitter Splinter Chabot) op de VVD en haar 
gedachtengoed (en het gebrek daaraan) in een 
reportage van Trouw.
https://www.trouw.nl/nieuws/wil-de-echte-vvd-
opstaan~b55cc324/

24 jan Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over Dijkhof en 
Drammersfenomeen 
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/01/24/de-stille-
krachten-die-het-cda-deden-kantelen-a3651562

29 jan Televisie De visie van de JOVD (vertolkt door Algemeen 
Bestuurslid Voorlichting Lars Benthin) op het 
Kinderpardon in het programma Na Het Nieuws .
https://www.npostart.nl/na-het-nieuws/30-01-
2019/BV_101392405?fbclid=IwAR2wpOprjX-
A6qVVI8fOYRDrv9D9qVv0oEC-FA8iTwJk7BfaG-
M5OGg56O4

12 feb Radio Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over de Eerste 
Kamer verkiezingen

14 feb Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Splinter Chabot onder andere 
over liberalisme, het individu, de VVD en de JOVD. 
https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/splinter-
chabot-mensen-die-afwijken-brengen-een-
samenleving-vooruit-en-geven-haar-
kleur~bd24aa28/

27 feb Opiniestuk Opiniestuk van de JOVD (vertolkt door Landelijk 
Vice-Voorzitter Stijn de Vreede en Algemeen 
Bestuurslid Voorlichting Lars Benthin) over de 
functie en de rol van de Eerste Kamer en hoe men 
die rol kan beschermen en verbeteren. 
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/politieke-
spelletjes-zijn-slecht-voor-de-rol-van-de-eerste-
kamer~bd948fda/?
utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaig
n=shared+content&utm_content=free&fbclid=IwAR
18mUbVx63r8nWizN4dUydjGfmf1HfVBSMmdkLfVFCl
Z1EU5UwBQE3ZZUw

11 mrt Manifest In samenwerking met andere jongerenorganisaties 
presenteert de JOVD (gerepresenteerd door 
Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel Knippels) een 
manifest in Nieuwspoort tegen kansenongelijkheid 
in het voortgezet onderwijs. 
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https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.655
124867867626/2145626608817437/?
type=3&theater

14 mrt Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot reageert 
namens de JOVD op de misstanden rondom het 
Haga Lyceym bij WNL. 
https://wnl.tv/2019/03/14/jetten-halsema-ouders-
haga-lyceum/ 

14 mrt Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot schuift aan bij 
Daphne van 5 Uur Live om te praten over het 
klimaatakkoord en de verkiezingen die eraan 
komen. https://www.koffietijd.nl/Donderdag-14-
maart1

16 mrt Televisie Bij De Wereld Draait Door reageert Landelijk 
Voorzitter Splinter Chabot op de doorberekening 
van het Klimaatakkoord en de klimaatplannen van 
het Kabinet. 
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/68610
4 

19 mrt Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot is te gast bij 
DWDD aan de vooravond van de Eerste Kamer 
verkiezingen met oproep aan de jongeren en 
analyse te doen. 
https://dewerelddraaitdoor.bnnvara.nl/media/68214
5

20 mrt Ludieke 
actie

Landelijk Vicevoorzitter portefeuille Marketing Stijn 
de Vreede presenteert namens de JOVD een nieuwe
stemwijzer voor de verkiezingen van de Provinciale 
Staten, genaamd de ‘Dramwijzer’. Op een ludieke 
manier wordt er gebruik gemaakt van de 
‘geuzennaam van Rob jetten’, klimaatdrammer.
http://dramwijzer.nl/ 

19 apr Radio Landelijk Voorzitter Splinter Chabot was namens de 
JOVD te gast bij NPO Radio 1. In de uitzending ging 
het over het plan van Dennis Wiersma (VVD) om 
uitkeringsgerechtigden vakken te laten vullen, 
aangezien het werk nu door Poolse werknemers 's 
nachts wordt gedaan. Ook waren de De 
Kiesmannen te gast om het met Splinter te hebben 
over het belang dat jongeren gaan stemmen de 
aankomende Europese verkiezingen
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers?
fbclid=IwAR049rt0_YmEPTdS0F7-
vigVxtTkszgcTXwVz2obVIb4iytyTrGZks-dUlY 

23 apr Opiniestuk Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over de 
politieke cultuur, liberalisme en de JOVD

27 apr Opiniestuk In De Telegraaf pleit de JOVD (vertolkt door 
Landelijk Voorzitter Splinter Chabot) voor het 
behoud van de Nederlandse constitutionele 
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monarchie en de voordelen ervan. 
https://www.telegraaf.nl/watuzegt/3504165/ons-
staatshoofd-is-er-voor-iedereen?
fbclid=IwAR1eqdQjqZoft8WubNqoWKce3TaB8xYmtE
hdk-V-OZaxiCy3Fc18rF_Mzsc 

28 apr Radio In het programma ‘Topix’ van radiozender FunX 
vertelt Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel 
Knippels namens de JOVD zijn visie op het gebruik 
van drugs (op festivals). 
https://www.funx.nl/radio/gemist/664994-2019 apr 
28-topix?
fbclid=IwAR2UpC0jVqJHVQ_zxskVqwnlBurhPVkZS2u
rwF4LSnbyvkioEIbdZBavkgk 

29 apr Radio Landelijk Voorzitter Splinter Chabot vertelt namens 
de JOVD zijn visie op de focus en het doel van de 
Dodenherdenking in de podcast ‘Met het Oog op 
Morgen’, van de NOS.
 https://nos.nl/artikel/2282567-podcast-oog-
vermaak-in-westerbork-en-een-dolfijn-in-het-
leger.html?fbclid=IwAR38DIB3CvVo-
oKouS3sevqfL5HVXtbl6qrdkfJacuf1v1_mFRd0BLAel8
kv 

apr/ 
mei

Campagne Landelijk Voorzitter Splinter Chabot werkt samen 
met EU organisatie om meer jongeren naar de 
stembus te krijgen

16 mei Stemwijzer In samenwerking met andere politieke 
jongerenorganisaties presenteert Algemeen 
Bestuurslid Politiek Hessel Knippels een stemwijzer 
voor jongeren voor de Europese verkiezingen. 
https://youngvoice.nl/home?
fbclid=IwAR3EQ9oFUnwqGkFTJBcGD4CJYojdxxy59-
10XN9no2yh9YxiV4BHYxKy_vs 

16 mei Televisie Oproep om te gaan stemmen tijdens de Europese 
Verkiezingen, door Landelijk Voorzitter Splinter 
Chabot (6inside).

17 mei Televisie Bij Hart van Nederland vertelt Algemeen Bestuurslid
Voorlichting Lars Benthin namens de JOVD zijn visie 
op het sociaal leenstelsel, studieschuld en de 
renteverhoging daarop. 
https://consent.talpanetwork.com/?
TN_REFERAL_URL=https:%2F
%2Fwww.hartvannederland.nl%2Fnieuws
%2F2019%2F1155509%2F 

20 mei Podcast In een podcast van De Kiesmannen zet Algemeen 
Bestuurslid Voorlichting Lars Benthin namens de 
JOVD uiteen of er zoiets bestaat als een ‘Europese 
identiteit’ in aanloop naar de Europese 
verkiezingen. 
https://open.spotify.com/episode/2ClRrHcpaVauBka
UzqQbrO?
si=GjB1ksUsQ1a2YRbxsTa1gg&fbclid=IwAR3W8Qe_
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zbvPv8I2ozssHnt4lHKb9J96EGzZdamEPl23HWuwIkA
Xj9cVSG4 

21 mei Kranten-
artikel

In de krant Metro betoogt Landelijk Voorzitter 
Splinter Chabot namens de JOVD waarom het 
noodzakelijk is dat jongeren gaan stemmen tijdens 
de Europese verkiezingen.
https://www.metronieuws.nl/in-het-
nieuws/2019/05/splinter-chabot-ook-brak-binnen-
de-lijntjes-kleuren

22 mei Opiniestuk In een opiniestuk op de website van Elsevier 
Weekblad betogen Landelijk Vice-Voorzitter Stijn de 
Vreede en Algemeen Bestuurslid Voorlichting Lars 
Benthin namens de JOVD dat de VVD de Europese 
liberale fractie ALDE (of een andere naam) moet 
hervormen en anders een andere groep moeten 
creëren.
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/achtergrond
/2019/05/jovd-vvd-moet-kiezen-wat-voor-alde-zij-
wil-688991/?fbclid=IwAR0RquEhns-
3c5ZY8lV5gOem8RUVFt-
eRaNUC6xFzhTzKGRF_7b1j3H9tZI 

23 mei Manifest Namens de JOVD overhandigt Algemeen Bestuurslid
Politiek Hessel Knippels een manifest over de 
Nederlandse uitgaven aan Defensie. In 
samenwerking met andere politieke 
jongerenorganisaties heeft Knippels dit manifest 
namens de JOVD geschreven. ‘Twee procent BBP 
aan Defensie is een must!’
https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.459
475240765924/2256529644393799/?
type=3&theater

24 mei Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over de uitslag 
van de Europese Verkiezingen bij Goedemorgen 
Nederland. https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-
nederland-201905240640/

24 mei Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot schuift aan bij 
talkshow M om te praten over de uitslag van de 
Europese Verkiezingen https://www.npostart.nl/m-
panel-is-nederland-gidsland-in-de-europese-
verkiezingen/24-05-2019/POMS_KN_15506170

03 jun Manifest Door onder andere een brandbrief vanuit de JOVD, 
in samenwerking met andere jongerenorganisaties, 
is de verhoging van de rente op studieschuld van de
baan. ‘De afgelopen weken hebben studentenclubs 
en jongerenorganisaties de druk opgevoerd op de 
Eerste Kamerleden. Met een brandbrief en een 
petitie probeerden ze duidelijk te maken dat de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van studeren in 
gevaar komt.’
https://nos.nl/artikel/2287445-verhoging-rente-
studielening-van-de-baan-van-engelshoven-trekt-
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wet-terug.html?
fbclid=IwAR1VSK6M0mzgRQZ1ggMGZioMKhlUS7t6c
H8cRpx2R_-Ix7bHNcPFuqlVpjw 

18 jun Opiniestuk In een opiniestuk in De Volkskrant betoogt Landelijk
Voorzitter Splinter Chabot namens de JOVD voor 
verandering bij de VVD. Het is tijd om minder bezig 
te zijn met de ‘dikke ik’, al zit die ‘dikke ik’ vooral bij
de VVD. Maar de VVD - en de politiek in bredere zin 
- kampt met een imagoprobleem, er is een gebrek 
aan integriteit en vertrouwen en daarin loopt de 
VVD, helaas, voorop. Dat vertrouwen moet worden 
hersteld. Hier lijdt niet alleen de partij aan, maar 
het hele democratisch instituut.’
https://www.volkskrant.nl/columns-
opinie/opinieblog-we-kijken-met-oude-ideeen-naar-
de-nieuwe-digitale-samenleving~b4b2629a/?
fbclid=IwAR2XJfr0Jbu_FCm20a3t00gVBrvakAbCLhj0
ZKh1Hz0j_eIhDNDVOF81CO4 

22 jun Opiniestuk In Het Financieele Dagblad betogen Talitha Muusse 
en Algemeen Bestuurslid Voorlichting Lars Benthin 
(namens de JOVD) voor een fundamentele 
verandering, verjonging en diverser wordend 
poldermodel. 
https://fd.nl/cookiewall?target=%2Fopinie
%2F1305616%2Fhet-poldermodel-is-een-zegen-
maar-stel-het-open-voor-iedereen 

24 jun Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over de nieuwe 
koers van de VVD naar aanleiding van de speech 
van Mark Rutte op het VVD festival.

02 jul Multimedia Op Debater.tv debatteert Algemeen Bestuurslid 
Voorlichting Lars Benthin tegen de voorzitter van 
JFVD Frederik Jansen over het Klimaatakkoord.
https://www.debater.tv/debate/het-klimaatakkoord-
is-onrechtvaardig-voor-de-burger?
fbclid=IwAR10qYCFAugzmR_uknM28xpaeN_O79RFlz
2z2bGfVD6coMd8jSXtAtgLiOA 

05 jul Multimedia De JOVD publiceert de speech die Landelijk 
Voorzitter Splinter Chabot names de JOVD heeft 
gegeven op het landelijk congres (festival) van de 
VVD.
https://www.youtube.com/watch?
v=JbayEvM0DCg&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3E
36NTGprlmzXHT2gkB_DfSaHfSuOREmLU9VUZTSATo
BjlvrKxhpzX74c 

25 jul Radio In het programma van NPO Radio 1 ‘De Nieuws BV’ 
vertelt Landelijk Vice-Voorzitter Stijn de Vreede 
namens de JOVD zijn visie op het gebruik van 
lachgas en een eventueel verbod daarop.
https://www.nporadio1.nl/de-nieuws-
bv/onderwerpen/508646-moeten-we-lachgas-
verbieden?fbclid=IwAR2rMvXAj-
xZfZK3zvHRvMFTT6nQ9uCoWgxB9G7q8saf9swnwa
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k4fLbnUZE 
5 aug Radio Landelijk Voorzitter Splinter Chabot schuift aan om 

te praten over onder andere het laatste nieuws en 
het belang van integriteit binnen de politiek. 
https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpe
n/509510-hoe-blijf-je-als-politicus-geloofwaardig-en-
integer

14 aug Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Splinter Chabot over het 
uitblijven van een jongerenpartij in de 
Grotemensenpolitiek. 
https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-
terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-
genoeg-heeft~b9d4d760/

14 aug Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot schuift aan bij 
Jinek om te praten over het belang van duurzamer 
eten en het belang van voedselverandering. 
https://evajinek.kro-ncrv.nl/gasten/vega-en-
vleeskenners-over-onze-veranderende-
vleesconsumptie

31 aug Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot doet mee aan 
Dit Was Het Nieuws. Naar aanleiding van de 
branden in het Amazonegebied geeft hij uitleg over 
het belang van duurzaamheid, een nieuwe 
generatie groene politici en het jongerenmanifest. 
https://www.avrotros.nl/dit-was-het-
nieuws/gemist/detail/item/dit-was-het-nieuws-
splinter-chabot-en-diederik-jekel-31-08-2019/

4 sep Multimedia Algemeen Bestuurslid Voorlichting Lars Benthin 
over het leenstelsel. 
https://www.youtube.com/watch?
v=sEphKUxr6TQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1s
As8Z8YwFeEmvs2iL-
17jEWedZk5jE9QMBYRldTEH3aICMj9kLhuVJwE

14 sep Multimedia Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel Knippels bij 
Brandpunt+ om te praten over dakloze jongeren: 
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/op-mijn-
negentiende-sliep-ik-in-een-kelderbox?
fbclid=IwAR0Y2znuRydRihUhIcgKCKot00KEYVcxBhly
DnkT8Z9oYZR_shjBBzMZ6jE

18 sep Televisie Landelijk Voorzitter Splinter Chabot bij de DWDD om
te praten over de Algemene Beschouwingen. 
https://www.bnnvara.nl/dewerelddraaitdoor/videos

20 sep Opiniestuk Landelijk Vicevoorzitter Stijn de Vreede over de 
bureaucratische rompslomp bij het CBR. 
https://www.nd.nl/opinie/opinie/519142/haal-de-
keuring-van-ouderen-weg-bij-het-cbr

8 nov Opiniestuk Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn en Algemeen 
Bestuurslid Politiek Anouk van Brug hebben naar 
aanleiding van het goedpraten van de doodstraf 
door de VVD een stuk geschreven over dat de VVD 
steeds verder afdwaalt van het liberale pad.
 https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/jovd-de-
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vvd-dwaalt-af-van-het-liberale-pad-en-wordt-steeds-
meer-een-law-and-order-partij~bf9333da/

17 nov Nieuwsberi
cht

Algemeen Bestuurslid Voorlichting Wilbert Frieling 
over het jongerenparlement. 
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2310877-politieke-
jongeren-kraken-plan-jongerenparlement-
schijnparticipatie.html 

26 nov Krantenarti
kel

Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn over de 
toekomst van de woningmarkt voor jongeren. 
https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.655
124867867626/2603200536393373/?
type=3&eid=ARBayFHsgiUsKhM0kOZ4Ns3amomKZ
uChfnDsDlpLphCpaE5lOrt25rpqPM-
5Kc4p8TqHaeecI4UCWTjT&__xts__
%5B0%5D=68.ARAJ5HhL10U0Ju1GfAejVgAZhjjqh1U
BI_eMDnTH9EUb3b3SnsrC6bei3nJAfg8gMVZxglvoLC
aiAS8fouSg34vXfKGbRi5ZnLdb9KC_rGF_ZVwx3w-
0vP7IWI8GmBj_-
RcAQWQ_PwmsgUNEdQiWDEczpU1gyRGcKx4YU9aO
9E4XY-
2VX1wpKf84OUtdCJATIjG5nYhsqS5fX5CEnv6mMUR
SWw55OlU-
pDafIGVXRZCedZn0sHWlPaArLYZ0Mu2A0ybEWd7Yh
l3_SrCGkWTpuXvrHsQCGjAKnP1CWGm67yB_EqcJca
XIE0o93PNmzBQHkMDuNPLkrsA0K48HFZhNzvwkg&
__tn__=EHH-R

9 dec Opiniestuk Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn en Algemeen 
Bestuurslid Politiek Anouk van Brug hebben naar 
aanleiding van de klimaattop in Madrid een stuk 
geschreven waarin opgeroepen wordt tot innovatie. 
https://www.volkskrant.nl/columns-
opinie/klimaattop-minder-praten-meer-
innoveren~b761be08/ 

13 dec Opiniestuk Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn en Algemeen 
Bestuurslid Voorlichting Wilbert Frieling hebben een 
stuk geschreven hoe het liberalisme Nederland er 
momenteel voorstaat en hoe het verder moet. 
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2019/
12/jovd-tijd-voor-een-liberale-herwaardering-
726756/ 
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9. Internationaal

9.1 Algemeen
De JOVD is  in  2019 vaak  te  zien  geweest  op  het  internationale  toneel.
JOVD’ers zijn naar IFLRY en LYMEC congressen en evenementen afgereisd
en ook is er met andere organisaties en instanties samengewerkt om een
liberaal geluid hoorbaar te maken, in Europa en ook wereldwijd.

9.2 Activiteiten
Op 22 februari heeft het Algemeen Bestuurslid Politiek een delegatie van de
Bulgaarse YMRF ontvangen op het Algemeen Secretariaat te Den Haag.  

Van 4 tot en met 8 maart hield IFLRY een Study Session getiteld: When
You(th) Need to Speak up: Enabling Expression and Speech in a Diverse
World. Siem van Ostaden nam deel aan de discussie.

Van 22 tot en met 24 maart hield IFLRY een General Assemblee in Sofia,
Bulgarije.  Bram  Roodhart  en  Koen  Meijering  hebben  de  JOVD  hier
vertegenwoordigd.  Er  waren  bestuursverkiezingen.  Ook  is  er  gesproken
over lidmaatschapskwesties en resoluties. 

Van  5  tot  en  met  7  april  hield  LYMEC een voorjaarscongres  in  Brussel,
België. Namens de JOVD waren Benjamin Broekhuizen, Anouk van Brug en
Rutger de Ridder aanwezig. Er is gesproken over lidmaatschapskwesties,
financiën en ook zijn er resoluties behandeld. 

Van 9 tot en met 14 juli was Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel Knippels
op uitnodiging van de Friedrich Naumann Foundation en het project ‘Europe
in  a  suitcase’  op  rondreis  door  Armenië.  Hier  heeft  hij  onder  meer
gesproken over ‘Freedom and Protection of copyright in digital space’. 

Op 27 augustus was Algemeen Bestuurslid Politiek Hessel Knippels bij de
Nederlandse ambassade in Nur-Sultan, Kazachstan. Hier is gesproken met
de deputy head of mission over Nederlands -  Kazachse betrekkingen en
Centraal-Aziatische verhoudingen.

9.3 JOVD Internationaal 
Dit jaar werd organisatie van JOVD internationaal gedeeld met de Politiek
Commissaris Internationale Betrekkingen. In samenwerking met de Politiek
Commissaris werden internationale activiteiten gepromoot onder de leden.
Dit  heeft  voor  verscheidene  internationale  activiteiten  goed  gevulde
delegaties opgeleverd. Deze delegaties bestond uit een gezonde mix van
leden die bekend waren met de internationale mogelijkheden en leden die
onervaren waren en graag meer wilden leren over de mogelijkheden op
internationaal gebied.

32



10. Organisatie

10.1 Congressen
In 2019 zijn er twee congressen georganiseerd, namelijk het zomer- en het 
lustrumcongres. Hieronder vindt u globale informatie over deze congressen.
Specifieke informatie kunt u vinden in de projectverslagen. Het 
projectverslag over het zomercongres is vastgesteld op de Voorbereidende 
Algemene Vergadering in 2019. Het lustrumcongres is verwerkt in het 
verslag over het lustrum en zal worden vastgesteld op de Jaarlijkse 
Algemene Vergadering in 2020.

10.1.1 Zomercongres
Het zomercongres vond plaats op zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 in
een zonovergoten Hotel De Wageningse Berg te Wageningen. Het thema
dat voor dit congres gekozen is luidde ‘Het huis van Thorbecke’ en omvatte
de  werking  en  tijdsbestendigheid  van  ons  huidige  gouvernementele
systeem. Het thema van het feest werd ‘Het strandhuis van Thorbecke’, dat
een relatie gaf aan het inhoudelijke thema, de locatie van het hotel aan het
water en natuurlijk de tijd van het jaar.

Tijdens dit congres spraken onder andere VVD partijvoorzitter Christianne
van der Wal, Liberaal van het Jaar 2018 Shirin Musa, opiniepeiler Maurice
de Hond, Annemarie Jorritsma, dr.  Jan Drentje en maar liefst vijf Tweede
Kamerleden.  Het  congres  faciliteerde  eveneens  de  tweede  Algemene
Vergadering van Verkiezing. Het congres was met 220 deelnemers volledig
uitverkocht. 

Het Hoofdbestuur spreekt tevens haar dank uit naar de heer Gino Koolman 
die de projectgroep meermaals ondersteund heeft.

10.1.2 Lustrumcongres
Voor meer informatie over het lustrumcongres, zie 10.4.2.

10.2 Introductieweekenden
In  2019  zijn  er  twee  introductieweekenden  georganiseerd.
Introductieweekend I vond plaats op 30 en 31 maart 2019. Op 14 en 15
september  2019  is  het  tweede  introductieweekend  georganiseerd.  De
projectverslagen bieden uitgebreidere informatie over deze evenementen.
Het  verslag  over  Introductieweekend  I  is  reeds  vastgesteld  op  de
Voorbereidende  Algemene  Vergadering  2019.  Het  projectverslag  van
Introductieweekend  II  wordt  u  aangeboden  op  de  Jaarlijkse  Algemene
Vergadering 2020.

10.2.1 Introductieweekend I
Op zaterdag 30 en zondag 31 maart heeft het eerste Introductieweekend
van  2019  plaatsgevonden.  Het  doel  van  dit  weekend,  net  zoals  elk
introductieweekend was om nieuwe leden op een laagdrempelige manier
kennis te laten maken met de JOVD en met leden van andere afdelingen.
Deze keer hadden wij ook een speciaal thema, namelijk de Brexit. Hoewel
de Brexit  uiteindelijk  werd  opgeschoven,  ging dit  weekend gelukkig wel
door. De projectgroep heeft zich zowel voorafgaand als tijdens het weekend
ingezet om mooi weekend neer te zetten voor leden die de JOVD graag wat
beter  leren  kennen.  Aan  het  weekend  hebben  40  nieuwe  leden
deelgenomen, waarvan 10 zaterdag-arrangementen waren. 
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Er  is  dit  jaar  wederom niet  gekozen  voor  een bestuurdersarrangement,
omdat het weekend specifiek op nieuwe leden gericht is. De bestuursleden
van  de  deelnemende  afdelingen  waren  tevens  welkom de  borrel  bij  te
wonen, zonder daaraan financieel bij te dragen. De nieuwe leden hebben
kennis kunnen maken met de JOVD, het Algemeen Secretariaat, de Tweede
Kamer der Staten Generaal, diverse sprekers waaronder oud-minister Ivo
Opstelten en Europarlementariër Caroline Nagtegaal. Naast een inhoudelijk
programma was er genoeg ruimte voor de leden om informeel op gezellige
wijze kennis te maken met andere aanwezigen.

10.2.2. Introductieweekend II
Op  zaterdag  14  en  zondag  15  september  werd  het  tweede  en  laatste
Introductieweekend van 2019 georganiseerd. Doelstelling van dit weekend
was niet anders dan alle voorgaande. Doel was dus ook om nieuwe leden
op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met de JOVD en met
leden  van  andere  afdelingen.  Net  zoals  tijdens  het  eerste
Introductieweekend is er gekozen voor een thema. Het thema was deze
keer  Royals,  Prinsjesdag.  De  timing  hiervoor  was  natuurlijk  perfect,
aangezien  het  introductieweekend  een  paar  dagen  voor  Prinsjesdag
plaatsvond en dit thema natuurlijk ook perfect bij onze Hofstad past. Aan
dit weekend hebben wederom 40 nieuwe leden deelgenomen, waarvan 10
zaterdagarrangementen.

Per  vertegenwoordigde  afdeling  waren  twee  bestuursleden  uitgenodigd
voor het diner en de borrel op de zaterdagavond. De nieuwe leden hebben
kennis  kunnen  maken  met  onze  prachtige  organisatie,  het  Algemeen
Secretariaat, de Tweede Kamer der Staten Generaal en diverse sprekers,
waaronder Anouk van Eekelen, Aukje de Vries, Martin Wörsdörfer en Sam
Hoevenaar. Naast een inhoudelijk programma was er genoeg ruimte voor
de  leden  om informeel  op  gezellige  wijze  kennis  te  maken  met  andere
aanwezigen.

10.3 Eerste Kamer simulatie
Voor het eerst heeft de JOVD een dag georganiseerd in de Eerste Kamer.
Een volledig  verzorgde  dag voor  leden  van de  JOVD,  met  Jan  Anthonie
Bruijn als gastheer. Het doel van deze dag was om leden van de JOVD op
interactieve  wijze  kennis  te  laten  maken  de  ins  en  outs  van  de  Eerste
Kamer. 

De dag begon met een rondleiding door de Eerste Kamer en een geheel
verzorgde lunch. Nadien hebben de bijna 70 deelnemers zelf een levendig
debat gevoerd in de Eerste Kamer.

10.4 Lustrum
In 2019 vierde de JOVD haar zeventigste verjaardag in een legendarisch
lustrumjaar.  Met  een  drietal  evenementen  en  een  lustrumboek  werd
uitgebreid  aandacht  besteed  aan  de  bijzondere  geschiedenis  van  onze
mooie  vereniging  en  de  personen  die  de  legendes  vormen  binnen  die
geschiedenis. Hieronder zullen de evenementen kort worden omschreven.
Voor meer informatie verwijs ik jullie graag door naar het projectverslag die
tijdens de Jaarlijkse Algemene Vergadering 2020 gepresenteerd wordt.

De auditor van de commissie was het Algemeen Bestuurslid Organisatie.
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10.4.1 Dies Natalis
Op zaterdag 23 februari werd de zeventigste verjaardag van de JOVD op
chique  wijze  gevierd  in  de  Koninklijke  Industrieele  Groote  Club  te
Amsterdam.

In totaal  150 aanwezigen,  waaronder  leden,  donateurs  van Club  ’49 en
natuurlijk ereleden, konden daar met uitzicht op de Dam genieten van een
galadiner  ter  ere  van  onze  mooie  vereniging,  met  onder  meer  een
videoboodschap van Mark Rutte en een speech van ons aller erevoorzitter
Hans Wiegel.

Na het diner was het tijd naar de feestzaal te gaan om aldaar goed door te
feesten. Na afloop van het formele programma is een aanzienlijk deel van
de aanwezigen ook doorgegaan voor een officieus afzakkertje.

10.4.2 Lustrumcongres
Als  hoogtepunt  van  het  lustrumjaar  vond  op  12  en  13  oktober  het
lustrumcongres plaats in Amersfoort.  Dit Lustrumcongres kenmerkte zich
door een aantal van ruim 300 aanwezigen en meer dan vijftig sprekers. Ook
waren leden van liberale zusterorganisaties uit Europa aanwezig, die ook
konden meemaken hoe de JOVD een congres met lustrumfeest bouwt.

Feestelijk was het zeker, met een plenaire opening door onder meer Mark
Rutte,  plenaire  gesprekken  met  Khadija  Arib  en  Rob  Jetten  en  diverse
sessies  met  ereleden  en  hoogwaardigheidsbekleders,  waaronder  de
ambassadeur van de Verenigde Staten. In de avond was het uiteraard tijd
om nog eens terug te kijken op de JOVD in de afgelopen jaren, te huldigen
en daarna om te feesten tot in de kleine uurtjes.

10.4.3 Boekpresentatie
De afsluiting van het lustrumjaar werd gevormd door de presentatie van
het lustrumboek op 7 december, gecombineerd met de huldiging van het
nieuwe Erelid Ciska Scheidel. Dit alles was aansluitend op de politieke kick-
of en vond plaats op Stadskasteel Oudaen te Utrecht.

10.5 Blauwe Kamer
In 2019 heeft de Blauwe Kamer twee maal plaatsgevonden.

10.5.1 Blauwe Kamer 1
Op vrijdag 3 mei werd de eerste Blauwe Kamer van 2019 gehouden. De
Europese Unie en Duurzaamheid waren de onderwerpen die we bespraken
met  Hans  van  Baalen  en  Talitha  Muusse.  Nadat  van  11:00  tot  17:00
gesproken werd over deze actuele zaken en er ook een moment was voor
de lunch is de dag traditiegetrouw afgesloten met een borrel.

10.5.2 Blauwe Kamer II
De  tweede  Blauwe  Kamer  van  2019  is  georganiseerd  op  zaterdag  7
september.  Daarbij  zijn  de  thema’s  Medische  ethiek  en  Onderwijs
behandeld.

10.6 Politieke Kick-of
Op zaterdag 7 december vond de Politieke kick-of plaats in Kasteel Oudaen
te Utrecht. Deze eerste Vrijdenkersdag was een samenkomst voor liberale
jongeren en stond in het teken van politieke inhoud in alle  facetten.  Er
waren  5  verschillende  sessies  verdeeld  onder  verschillende  tijdvakken
waardoor  deelnemers  zelf  keuzes  konden  maken  voor  het  al  dan  niet
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bijwonen van bepaalde sessies. Naast deze sessies was er een inloop waar
deelnemers een drankje kregen en was er lunch inbegrepen. Er zijn voor
deze dag 47 tickets verkocht.

10.7 Overige activiteiten
10.7.1 Bestuurdersdag I
Op 5 januari 2019 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 met de Nieuwjaarsborrel.

10.7.2 Nieuwjaarsborrel
De Nieuwjaarsborrel vond na de bestuurdersdag (geheel in lustrumthema)
plaats  op  5  januari  2019  op  het  Algemeen Secretariaat  aan  het  Lange
Voorhout te Den Haag. Tijdens de borrel werd Shirin Musa uitgeroepen tot
‘Liberaal  van  het  jaar  2018’.  De  nieuwjaarsborrel  mocht  rekenen  op
ongeveer 100 gasten.

10.7.3 Bestuurdersdag II
Op 29 juni 2019 vond de tweede bestuurdersdag plaats, die ondanks de
beperkte  bereikbaarheid  door  de  Veteranendag  goed  bezocht  werd.  Op
deze  bestuurdersdag  is  er  met  name  ingegaan  op  specifieke  thema’s,
waaronder de voortgang van het websiteproject, waarbij de aanwezigen de
kans kregen vragen te stellen aan Adecon. Afsluitend aan de dag konden de
aanwezigen genieten van een heerlijke BBQ. 

10.7.4 Vrijwilligers Verwen dag
Op 6 juni 2019 vond de traditionele dankdag plaats voor alle vrijwilligers
die in landelijke projecten of anderzijds ondersteunend actief zijn geweest.
Ongeveer 25 actieve JOVD’ers werden voor deze dag in het zonnetje gezet
als  bedankje voor de steun die zij  hebben geleverd aan landelijke JOVD
evenementen en projecten.

10.7.5 Bestuurdersdag III
Op 22 september 2019 vond de kandidaat bestuurdersdag van 2019 plaats.
Het Hoofdbestuur en het Gekozen Hoofdbestuur ontvingen gezamenlijk alle
kandidaat afdelingsbestuurders. Er zijn verschillende sessies geweest over
o.a.  de  website,  marketing/organisatie  en  de  welbekende  functie-
equivalentieoverleggen.  Deze  dag werd  afgesloten  onder  het  genot  van
een drankje tijdens de borrel.
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11. Opleiding en Training

11.1. Algemeen
In  2019  zijn  veel  trainingen  door  het  hele  land  gegeven.  We  zien  dat
afdelingen en lokale commissies steeds vaker trainingen organiseren en
trainers over het hele land bereid zijn om trainingen te komen geven.

Ook  is  er  dit  jaar  vooruitgang  geboekt  met  het  vernieuwen  van  de
trainershandleidingen met als doel de accreditatie door de VVD.
In tegenstelling tot 2018 is het in 2019 wel gelukt om Generatie JOVD en
het  Training  voor  Trainersweekend te  organiseren en ook zagen we ons
jaarlijkse PJO-parlement terugkomen.

Als laatste vernieuwing is dit jaar de inhoud van de bestuurdersdagen ook
onder  gebracht  bij  de  portefeuille  Opleiding  en  Training.  Na  de  eerste
bestuurdersdag is ook een enquête uitgezet onder afdelingsbestuurders om
te vragen hoe ze deze ervaren hebben of waarom ze niet aanwezig waren.
De resultaten hiervan zijn meegenomen naar de organisatie van volgende
bestuurdersdagen.

11.2. PJO-Parlement
In 2019 heeft tevens het PJO-parlement plaatsgevonden. Op 27 en 28 juni
2019 zijn de bezigheden van de Tweede Kamer op realistische wijze met
alle politieke jongerenorganisaties gesimuleerd. Met een delegatie van 15
fractieleden  en  4  organisatieleden  was  de  JOVD  een  van  de  grootste
delegaties. Ondanks een uitgebreide voorbereiding en strenge selectie is
het helaas dit jaar wederom niet gelukt om in de prijzen te vallen.

Het PJO-parlement vond plaats in samenwerking met CDJA, DWARS, JS, JD,
PerspectieF, SGPJ, PINK!, JFvD en Oppositie.

11.3. Regionale leerscholen
In  2019  zijn  er  door  regionale  leerscholen  in  het  hele  land  trainingen
georganiseerd. Bij het overgrote deel van deze leerscholen werd ook het
talenttraject aangeboden. Dit traject bestaat uit de volgende onderdelen:

 Training Liberalisme II
 Training Spreken voor gevorderden
 Training Onderhandelingstactieken
 Training Gemeentepolitiek
 Assessment

Voorafgaand aan deze trainingen werd van deelnemers verwacht dat zij de
trainingen Liberalisme I en Speech al gevolgd hadden.

11.4. Herstructurering leerlijnen en accreditatie
Eind  2018  is  er  een  schrijfteam  geïnstalleerd  met  als  doel  om  meer
trainingshandleidingen  te  schrijven  en  bestaande  handleidingen  te
perfectioneren  voor  het  accreditatieproces  bij  de  Haya  van
Somerenstichting, het opleidingsinstituut van de VVD. In het voorjaar van
2019 heeft dat er voor gezorgd dat acht handleidingen zijn geaccrediteerd
van de VVD. De accreditatie geldt voor de trainingen uit het talenttraject
inclusief de voorbereidende trainingen. Ook geldt het voor de trainingen
debatteren en politieke economie.
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Na de eerste accreditatieronde heeft het schrijfteam al een begin gemaakt
met  een  nieuwe  accreditatieronde.  Hiervoor  zijn  oude  handleidingen
herschreven en nieuwe trainingen ontwikkeld.  Met deze voorbereidingen
kan in 2020 opnieuw een aantal nieuwe trainingen geaccrediteerd worden.

11.5. Trainers
In maart  2019 zijn acht kandidaat-trainers uitgenodigd voor het Training
voor Trainersweekend. Dit heeft geresulteerd in zes nieuwe trainers. Onze
vereniging mag de volgende nieuwe trainers verwelkomen:
• Niels Tol
• Jochem Stoeten
• Floris Kooiman
• Koen Meijering
• Loek Opdam
• Rik Heiner

11.6. Generatie JOVD
In het eerste halfjaar van 2019 is het Traject Generatie JOVD georganiseerd.
Hiervoor zijn elf deelnemers gestart en hebben uiteindelijk tien deelnemers
het  gehele  traject  gevolgd.  Het  programma  bestond  uit  zes  intensieve
trainingsdagen met trainers uit  de VVD-top. Ook kregen alle deelnemers
een  persoonlijke  mentor  toegewezen  die  ze  hielp  met  persoonlijke
doelstellingen en hun toekomstige carrière. 

11.7. Wildcardsysteem
In 2019 is ook begonnen met het Wildcardsysteem. Dit systeem is er op
gericht om mensen actief uit te nodigen voor de trajecten Generatie JOVD,
het  Training  voor  Trainersweekend  en  PJO-parlement.  Trainers  en
afdelingsbestuurders  is  gevraagd  om  leden  te  nomineren  voor  deze
Wildcard. 

Bij  de  eerste  twee trajecten zijn  er  geen nominaties  ingediend voor  de
Wildcards.  Daarom  is  er  geëvalueerd  hoe  dit  proces  rondom  de
Wildcardnominatie  beter  afgestemd  kan  worden  met  de
sollicitatietermijnen. Voor PJO-parlement editie 2019 is wel een nominatie
ontvangen en gehonoreerd door het Hoofdbestuur.  Ook is aan het einde
van 2019 een wildcard toegekend voor een deelnemer aan PJO-Parlement
editie 2020. Daarnaast zijn er twee nominaties ingediend voor een wildcard
voor  deelname  aan  Generatie  JOVD  2020,  waarvan  één  nominatie  is
gehonoreerd.  Hieruit  constateert  het  Hoofdbestuur  dat  de  evaluatie
succesvol is gebleken en het wildcardsysteem daadwerkelijk efect heeft.
 2019 is  ook begonnen met het Wildcardsysteem.  Dit  systeem is  er  op
gericht om mensen actief uit te nodigen voor de trajecten Generatie JOVD,
het  Training  voor  Trainersweekend  en  PJO-parlement.  Trainers  en
afdelingsbestuurders  is  gevraagd  om  leden  te  nomineren  voor  deze
Wildcard. 
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12. Marketing en Campagne

12.1 Algemeen
In 2019 is de focus op Social Media beleid voortgezet. De jongere generatie
gebruikt  tegenwoordig  meer  Instagram  dan  Facebook.  Er  is  hier  ook
geëxperimenteerd met advertenties om zo het aantal volgers te boosten.
Mede dankzij  het Social  Media team is  geprobeerd om op verschillende
manieren en met verschillende kanalen (nieuwe) leden te bereiken en te
enthousiasmeren.  Ook informele  en losse  content  is  hier  onderdeel  van
geworden, met als uiteindelijke doel op een nieuwe manier extra volgers te
trekken.

Om  evenementen  te  presenteren  en  te  promoten  worden  nog  steeds
Facebook  evenementen  gebruikt,  omdat  hier  gemakkelijk  updates  in  te
plaatsen zijn. Nu wordt er wel meer gebruik gemaakt van andere kanalen
om evenementen aan te kondigen, voor de mensen die minder actief zijn
op  Facebook.  Zo  is  de  Instagram  storyfunctie  regelmatig  gebruikt  om
updates, aankondigen en reminders vorm te geven. Ook wordt er steeds
meer  gebruik  gemaakt  van  videocontent,  oudere  aftermovies  worden
gerecycled voor aankondigingen van gelijksoortige evenementen. Met de
overige videocontent omtrent evenementen wordt er op een enthousiaste
manier  leden en geïnteresseerden aan te  spreken tot  het  bijwonen van
evenementen.
 
Wiegelweb  is  eind  2017  opgericht  met  als  doel  een  aantrekkelijk
nieuwsbulletin te bieden naast de reguliere nieuwsbrief. In 2018 is de kopij
wat teruggelopen. Hiervoor is besloten om Wiegelweb vanaf aanvang van
het  nieuwe bestuursjaar  te  gebruiken om evenementen te  promoten en
meer informatie te geven. Het kanaal is ook gebruikt om de kandidaten
voor de PS verkiezingen te promoten. Per oktober 2019 is ervoor gekozen
om  het  concept  Wiegelweb  op  te  zeggen  omdat  er  in  2020  geen
verkiezingen zijn en het abonnement op de software jaarlijks vrij prijzig is.
Wel is er rekening mee gehouden om in de toekomst eenmalige uitgaves te
faciliteren.

12.2 Augustus Ofensief
Het  bestuursjaar  2019  was  het  Augustus  Ofensief  een  van  de
slotstukken. Duizenden  nieuwe  studenten  en  scholieren  maakten  kennis
met hun nieuwe stad, een uitgelezen kans om deze groep kennis te laten
maken met de JOVD.

In  2018  waren  er  veel  klachten  van  afdelingen  vanwege  de
inschrijfmethode: Iedereen die zich wil inschrijven kan zijn inschrijving pas
afmaken als de betaling vanuit een e-mail wordt gedaan. Helaas wordt dit
nauwelijks  gedaan  na  zo’n  introductieweek.  In  samenwerking  met  de
Landelijk  Secretaris  en  Landelijk  Penningmeester  is  er  dit  jaar  begin
augustus een nieuw inschrijformulier opgeleverd, zodat ook via telefoons
kan  worden  ingeschreven.  De  inschrijving  kan  nu  ter  plekke  voltooid
worden via iDeal. 

Door dit jaar geen gebruik meer te maken van het AOtootje, kwam er meer
geld vrij  voor andere zaken: Er is een lange termijn investering gedaan,
namelijk de leeuwenmascotte. Deze is dit AO op 8 plaatsen in Nederland te
zien geweest, en zorgde voor veel exposure in de nieuwe studentensteden.
In  totaal  heeft  het  Augustus  Ofensief  voor  ongeveer  70  inschrijvingen
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gezorgd,  en natuurlijk  bijgedragen aan de landelijke  bekendheid van de
JOVD. De lange termijn investeringen komen ook op andere momenten van
het  jaar  van  pas.  Zo  worden  de  attributen  op  regelmatige  momenten
gebruikt bij landelijke evenementen.
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13. HB-Besluiten
In het jaar 2019 heeft het hoofdbestuur de nodige besluiten genomen.

Datum Nummer HB-Besluit
02-01-
2019

4351 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Adecon inzake de ontwikkeling van de 
website i.c.m. CRM ter waarde van € 57.372,15 
voor eenmalige opstartkosten (met 
inachtneming van een reserve van € 3.630,-) en 
€ 348,18 per maand voor het beheer van de 
website en CRM*.

02-01-
2019

4352 Het Hoofdbestuur benoemt de heer J. Ladi als lid 
van de Statutenscommissie.

02-01-
2019

4353 Het Hoofdbestuur benoemt de heer R.J.H. Jager 
als lid van de Statutenscommissie.

02-01-
2019

4354 Het Hoofdbestuur benoemt de heer W. Brouwer 
als lid van de Statutenscommissie.

02-01-
2019

4355 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw E. Romijn
als lid van de Statutenscommissie.

02-01-
2019

4356 Het Hoofdbestuur benoemt de heer N. van der 
Meer als lid van de Statutenscommissie.

16-01-
2019

4357 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
verekening van de 3% BTW-verhoging in de 
oferte van de locatie van het Zomercongres 
2019, resulterend in een totaalwaarde van. € 
26.544,-*.

16-01-
2019

4358 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis 
inzake de locatie voor de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering 2019 ter waarde van € 1.610,-*.

16-01-
2019

4359 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. Loock 
onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4360 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer R. 
Vollenbroek onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4361 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. 
Zevenbergen onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4362 Het Hoofdbestuur ontslaat mevrouw M. 
Diepenmaat - Van der Pol onder dankzegging als 
trainer.

16-01-
2019

4363 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. 
Diepenmaat onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4364 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw M. van 
Delft onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4365 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer T. Leijte 
onder dankzegging als trainer.

16-01-
2019

4366 Het Hoofdbestuur benoemt de heer T. Leijte als 
lid in de commissie Trainerschap van de JOVD 
Academy-stuurgroep.

16-01-
2019

4367 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw M. van 
Delft als lid in de commissie Trainerschap van de
JOVD Academy-stuurgroep.

16-01-
2019

4368 Het Hoofdbestuur benoemt de heer R. de Ridder 
als lid in de commissie Trainerschap van de JOVD
Academy-stuurgroep.

16-01- 4369 Het Hoofdbestuur benoemt de heer J. van Mourik
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2019 als lid in de commissie Trainerschap van de JOVD
Academy-stuurgroep.

16-01-
2019

4370 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer C. Kwint 
onder dankzegging uit de commissie 
Trainerschap.

16-01-
2019

4371 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake de administratieve 
ondersteuning op het Algemeen Secretariaat ter 
waarde van €716,75*.

16-01-
2019

4372 Het Hoofdbestuur benoemt de heer L. Janssen 
als voorzitter van de Statutencommissie.

16-01-
2019

4373 Het Hoofdbestuur benoemt de heer J. Oosting als
lid van de Privacycommissie.

16-01-
2019

4374 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer P. van 
Verseveld onder dankzegging uit de 
Privacycommissie.

23-01-
2019

4375 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
begroting voor het Training voor 
Trainersweekend ter waarde van €3.000,-*.

30-01-
2019

4376 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van de Eerste Kamer der Staten-Generaal inzake
de faciliteiten voor de Eerste Kamersimulatie ter 
waarde van € 1.795,75*.

30-01-
2019

4377 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met begroting 
van Introductieweekend I ter waarde van 
€3.550,-*.

30-01-
2019

4378 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Budget Tie voor de aanschaf van lustrum-
merchandise ter waarde van  €1.685,77*.

30-01-
2019

4379 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Soque voor de aanschaf van lustrum-
merchandise ter waarde van €1.572,94*.

30-01-
2019

4380 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de eerste termijn van de 
opstartkosten voor de nieuwe website en CRM 
ter waarde van € 11.474,43*.

30-01-
2019

4381 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Onsweb voor de SLA van de website ter 
waarde van € 925,65*.

13-02-
2019

4382 Het Hoofdbestuur ontslaat Mej. M. van 
Wagtendonk uit de projectgroep Zomercongres 
2019.

13-02-
2019

4383 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Fletcher Landgoedhotel Huis inzake de 
overnachtingsfaciliteiten voor het Training voor 
Trainersweekend ter waarde van €1.841,80*.

13-02-
2019

4384 Het Hoofdbestuur ontslaat Ian van Loon onder 
dankzegging uit het Schrijfteam.

13-02-
2019

4385 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Gemeente Den Haag inzake OZB en WOZ 
2019 ter waarde van € 787,60*.

13-02-
2019

4386 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het 
vernieuwde contract van DService inzake de 
verlaagde tarieven voor de 
schoonmaakfaciliteiten voor het Algemeen 
Secretariaat ter waarde van € 143,99* per 
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maand.
13-02-
2019

4387 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
voorgestelde overeenkomst met Ka-Ching inzake
administratieve ondersteuning op het Algemeen 
Secretariaat voor het boekjaar 2019 in acht 
nemende een honorarium ter waarde van € 
23,50* per uur inclusief reiskostenvergoeding.

27-02-
2019

4388 Het Hoofdbestuur stelt het thema van het 
Zomercongres 2019 vast.

27-02-
2019

4389 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer S. Tol onder 
dankzegging uit de Generatiecommissie van de 
JOVD Academy stuurgroep. 

27-02-
2019

4390 Het Hoofdbestuur beëindigd de schorsing van 
het lid met lidnummer 109057 per 1 maart 
2019.

27-02-
2019

4391 Het Hoofdbestuur benoemt de heer B.M. 
Roodhart als deelnemer in de delegatie voor de 
45e General Assembly van IFLRY.

27-02-
2019

4392 Het Hoofdbestuur benoemt de heer K. Meijering 
als deelnemer in de delegatie voor de 45e 
General Assembly van IFLRY.

27-02-
2019

4393 Het Hoofdbestuur benoemt de heer B. 
Broekhuizen als deelnemer in de delegatie voor 
de Spring Congress 2019 van LYMEC.

27-02-
2019

4394 Het Hoofdbestuur benoemt de heer R. de Ridder 
als deelnemer in de delegatie voor de Spring 
Congress 2019 van LYMEC.

27-02-
2019

4395 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw A. van 
Brug als deelnemer in de delegatie voor de 
Spring Congress 2019 van LYMEC.

27-02-
2019

4396 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het 
Financieel Jaarverslag 2018.

27-02-
2019

4397 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Worrell & Jetten Accountants & Adviseurs 
inzake de eerste betaling voor de 
accountantscontrole ter waarde van €6.413,-*.

27-02-
2019

4398 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake administratieve 
ondersteuning ter waarde van €869,50.

27-02-
2019

4399 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van The Law Firm inzake advocaatdiensten ter 
waarde van €780,45*.

27-02-
2019

4400 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
declaratie van de JOVD afdeling Rijnmond inzake
de afdelingsreis ter waarde van €643,07*.

27-02-
2019

4401 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Sadjad Frogh voor de eerste aanbetaling 
voor de film inzake de JOVD in het jaar 2019 ter 
waarde van €793,84*.

27-02-
2019

4402 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Sadjad Frogh voor de tweede aanbetaling 
voor de film inzake de JOVD in het jaar 2019 ter 
waarde van €765,-*.

27-02-
2019

4403 Het Hoofdbestuur benoemt de heer M. Koehorst 
als lid van de Privacycommissie.

13-03- 4404 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer

43



2019 L. Opdam als trainer.
13-03-
2019

4405 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer
N. Tol als trainer.

13-03-
2019

4406 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer
F. Kooiman als trainer.

13-03-
2019

4407 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer
R. Heiner als trainer.

13-03-
2019

4408 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer
K. Meijering als trainer.

13-03-
2019

4409 Het Hoofdbestuur benoemt en feliciteert de heer
J.J. Stoeten als trainer.

13-03-
2019

4410 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
factuur van Promo Condoom inzake 
promotiecondooms ter waarde van €703,05*. 

13-03-
2019

4411 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van de Koninklijke Industrieele Groote 
Club inzake de afrekening van de Dies Natalis 
2019 ter waarde van €1.070,50*. 

13-03-
2019

4412 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Restaurant De Poentjak inzake de 
Nieuwjaarssaté 2018 voor een bedrag van 
€763,75*. 

13-03-
2019

4413 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake administratieve 
ondersteuning ter waarde van €611,-*. 

13-03-
2019

4414 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake administratieve 
ondersteuning ter waarde van €940,-*. 

13-03-
2019

4415 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake administratieve 
ondersteuning ter waarde van €1.280,75*. 

13-03-
2019

4416 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Marsh B.V. inzake de 
aansprakelijkheidsverzekering ter 
waarde van €653,40*. 

13-03-
2019

4417 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van IFLRY inzake de contributie 2018 ter 
waarde van €1.547,50*. 

13-03-
2019

4418 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Meneer de Vormgever inzake het ontwerp 
van de site voor JOVD-kandidaten ter 
waarde van €1.815,-*. 

13-03-
2019

4419 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van KingKool inzake de overnachtingsfaciiteiten 
van Introweekend III ter waarde van €922,-*. 

13-03-
2019

4420 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Carlton Ambassador de  inzake de locatie 
voor het Benefietdiner ter waarde 
van €6.612,25*. 

13-03-
2019

4421 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Bistro Deux la Place inzake het alumni diner 
ter waarde van €590,-*. 

13-03-
2019

4422 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ben Kei Den Haag inzake het alumni diner 
voor ter waarde van €500,-*. 

13-03- 4423 Het Hoofdbestuur gat akkoord met de factuur 
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2019 van The Law Firm inzake advocaatdiensten ter 
waarde van €1.809,56*. 

13-03-
2019

4424 Het Hoofdbestuur gat akkoord met de factuur 
van The Law Firm inzake advocaatdiensten ter 
waarde van €531,80*. 

13-03-
2019

4425 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Tonino & Partners inzake advocaatdiensten 
ter waarde van €1.067,95*. 

13-03-
2019

4426 Het Hoofdbestuur ontslaat Mejufrouw N. 
Buermans onder dankzegging uit het Social 
Media Team.

13-03-
2019

4427 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Fletcher Hotel Huis te Eerbeek inzake de 
overnachtingsfaciliteiten van het Training voor 
Trainersweekend ter waarde van €2.636,40*.

13-03-
2019

4428 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
begrotingswijziging van het Zomercongres 2019.

27-03-
2019

4429 Het Hoofdbestuur benoemt de heer E. Luijks als 
Politiek Commissaris met de portefeuille Zorg.

27-03-
2019

4430 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Worrel & Jetten inzake accountantsdiensten 
voor een bedrag van €1.210,-.

27-03-
2019

4431 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met het 
Secretarieel Jaarverslag 2018

27-03-
2019

4432 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. Ladi onder 
dankzegging uit de Statutencommissie.

03-04-
2019

4433 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van OSP Zakelijke Horeca inzake de catering van
de Eerste Kamersimulatie ter waarde van 
€2.057,64.

03-04-
2019

4434 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van de Koninklijke Industrieele Groote Club 
inzake de afrekening van Club ‘49 ter waarde 
van €691,25

03-04-
2019

4435 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Sadjad Frogh voor de derde aanbetaling 
voor de film inzake de JOVD in het jaar 2019 ter 
waarde van €793.84*.

24-04-
2019

4436 Het Hoofdbestuur besluit dat de deelname van 
de heer R. Jager aan Generatie JOVD, na eerdere 
toelating aan het leertraject, vroegtijdig wordt 
beëindigd.

24-04-
2019

4437 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Onsweb inzake website hosting ter waarde 
van € 925,65*.

24-04-
2019

4438 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de tweede termijn van de 
opstartkosten voor de nieuwe website en CRM 
ter waarde van € 11.474,43*.

24-04-
2019

4439 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van The Law Firm inzake advocaatdiensten ter 
waarde van € 684,26*.

24-04-
2019

4440 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Irish Pub O’Caseys inzake het diner voor 
Introweekend I ter waarde van € 1.125,-*.

24-04- 4441 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
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2019 van Fletcher Hotel Het Witte Huis inzake de 
faciliteiten van de Jaarlijkse Algemene 
Vergadering ter waarde van € 1.762,56*.

24-04-
2019

4442 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J.P.E. van 
Hilten onder dankzegging uit de 
Archiefcommissie.

24-04-
2019

4443 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer L. Janssen 
onder dankzegging uit de Archiefcommissie.

24-04-
2019

4444 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. Hendrikx 
onder dankzegging uit de Archiefcommissie.

24-04-
2019

4445 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer T. 
Martosatiman onder dankzegging uit de 
Websitecommissie.

24-04-
2019

4446 Het Hoofdbestuur promoveert mej. I. Bauer tot 
voorzitter van de Vertrouwenscommissie.

24-04-
2019

4447 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van iMediaStars inzake de overeenkomst voor de
evenementen-applicatie ter waarde van 
eenmalige ontwikkelingskosten van € 240,79 en 
bijkomende maandelijkse kosten van € 48,34.*

08-05-
2019

4448 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van iMediaStars inzake de event app ter waarde 
van € 820,86*.

08-05-
2019

4449 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van OnsWeb inzake de hostingkosten ter waarde
van € 1.234,20*.

08-05-
2019

4450 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Flyeralarm inzake de aanschaf van een JOVD
banner ter waarde van €592,22*.

22-05-
2019

4451 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw H. 
Wendel als voorzitter van de projectgroep 
Introductieweekend II.

22-05-
2019

4452 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw N. 
Massaoudi als lid van de projectgroep 
Introductieweekend II.

22-05-
2019

4453 Het Hoofdbestuur benoemt de heer K. Hoorn als 
lid van de projectgroep Introductieweekend II.

22-05-
2019

4454 Het Hoofdbestuur benoemt de heer R. de Jong 
als lid van de projectgroep Introductieweekend 
II.

22-05-
2019

4455 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
begroting van het PJO-Parlement 2019 ter 
waarde van €1.520,-*.

22-05-
2019

4456 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer N. van der 
Meer uit de Statutencommissie.

05-06-
2019

4457 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
begroting van Introductieweekend II ter waarde 
van € 3.550,-*.

05-06-
2019

4458 Het Hoofdbestuur stelt de delegatie voor het 
PJO-Parlement vast.

05-06-
2019

4459 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Stayokay Den Haag ten behoeve van de 
overnachtingsfaciliteiten voor het PJO-Parlement 
ter waarde van € 2.884,-*.

05-06-
2019

4460 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van easyHotel Den Haag ten behoeve van de 
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overnachtingsfaciliteiten voor het PJO-Parlement 
ter waarde van € 1.958,-*.

05-06-
2019

4461 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
verlenging van de overeenkomst met Onsweb 
tot oktober 2019 ter ondersteuning van de 
transitie naar en implementatie van de nieuwe 
website.

19-06-
2019

4462 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Bonnema inzake de huur van DJ apparatuur 
ten behoeve van het zomercongresfeest ter 
waarde van € 649,74*.

19-06-
2019

4463 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de derde deelfactuur voor de 
ontwikkeling van de website ter waarde van € 
11.474,43*.

19-06-
2019

4464 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Onsweb inzake de SLA voor het derde 
kwartaal ter waarde van € 925,65*.

19-06-
2019

4465 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer M. 
Knijnenberg onder dankzegging uit de 
Notulencommissie.

19-06-
2019

4466 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van de locatie van het Lustrumcongres inzake de
locatievoorziening en overnachtingsfaciliteiten 
ten behoeve van het Lustrumcongres ter waarde
van € 41.032,-*.

23-06-
2019

4467 Het Hoofdbestuur schorst het lid met lidnummer 
112812 per 24 juni 2019 voor een periode van 4 
maanden.

23-06-
2019

4468 Het Hoofdbestuur schorst het lid met lidnummer 
113271 per 24 juni 2019 voor een periode van 4 
maanden.

03-07-
2019

4469 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Promobears inzake het ontwerp van de JOVD
knufels en het JOVD mascottepak ter waarde 
van € 2.700,-*.

03-07-
2019

4470 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Promobears inzake een aanbetaling ten 
behoeve van de productie van het JOVD 
mascottepak ter waarde van € 1.633,50*.

03-07-
2019

4471 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw E. Romijn 
onder dankzegging uit de Statutencommissie.

05-07-
2019

4472 Het Hoofdbestuur schorst het lid met lidnummer 
116449 per 7 juli 2019 op voorlopige basis.

14-08-
2019

4473 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. Stoeten 
onder dankzegging uit de projectgroep 
Introductieweekend I.

14-08-
2019

4474 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer R.P.B. van de 
Moosdijk onder dankzegging uit de projectgroep 
Introductieweekend I.

14-08-
2019

4475 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw E. 
Duinkerke onder dankzegging uit de 
projectgroep Introductieweekend I.

14-08-
2019

4476 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer R. Oostdam 
onder dankzegging uit de projectgroep 
Introductieweekend I.
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14-08-
2019

4477 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de vierde deelfactuur voor de
ontwikkeling van de website ter waarde van € 
11.474,43*.

14-08-
2019

4478 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Promobears inzake de afrekening van het 
mascottepak ter waarde van € 1.633,50*.

14-08-
2019

4479 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van The Law Firm inzake advocaatdiensten ter 
waarde van € 566,28*.

14-08-
2019

4480 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Fletcher hotel De Wageningsche Berg inzake
de afrekening voor het Zomercongres ter waarde
van € 14.635,90*.

14-08-
2019

4481 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Fletcher hotel De Wageningsche Berg inzake
kosten organisatie van het Zomercongres ter 
waarde van € 855,75*.

14-08-
2019

4482 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Kingkool inzake overnachtingsfacitliteiten 
ten behoeve van Introweekend I ter waarde van 
€ 1.198,-*.

14-08-
2019

4483 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van VIP inzake het diner van het PJO-Parlement 
ter waarde van € 1.605,-*.

14-08-
2019

4484 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Buckaroo inzake de transactiekosten van juli
ter waarde van € 872,75*.

14-08-
2019

4485 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
declaratie van de heer S.J. de Vreede inzake de 
aanschaf van promotiemateriaal ter waarde van 
€ 1.102,16*.

14-08-
2019

4486 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
declaratie van de heer S.J. de Vreede inzake de 
aanschaf van promotiemateriaal ter waarde van 
€ 1.621,73*.

14-08-
2019

4487 Het Hoofdbestuur besluit wegens de onvoorziene
statutaire mogelijkheid voor een tussentijdse 
invulling van vacatures in statutaire commissies 
om op de Voorbereidende Algemene Vergadering
aanvullende leden voor de statutaire commissies
op basis van voordracht te benoemen.

07-09-
2019

4488 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van encadreur R.M. Schippers & Zn. ten behoeve
van het behoud en bescherming van het portret 
van de Erevoorzitter der JOVD ter waarde van € 
650,-*.

07-09-
2019

4489 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de hosting van de 
domeinnamen van afdelingen ter waarde van € 
538,69*.

07-09-
2019

4490 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de ontwikkeling van de 
aanmeldpagina ter waarde van € 946,83*.

07-09-
2019

4491 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de 
declaratie van de heer S.J. de Vreede inzake de 
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aanschaf van JOVD-banners voor een bedrag van
€ 1.085,35*.

07-09-
2019

4492 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Adecon inzake de facilitering van aliassen 
voor e-mailadressen ten behoeve van afdelingen
ter waarde van € 89,10* per maand en eenmalig
€ 85,-* ten behoeve van configuratie-
werkzaamheden.

07-09-
2019

4493 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer N. 
Nieuwenkamp onder dankzegging uit de 
projectgroep Zomercongres 2019.

07-09-
2019

4494 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw K. 
Verlijsdonk onder dankzegging uit de 
projectgroep Zomercongres 2019.

07-09-
2019

4495 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw W.E.H. 
Krans onder dankzegging uit de projectgroep 
Zomercongres 2019.

07-09-
2019

4496 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer E. Huijer 
onder dankzegging uit de projectgroep 
Zomercongres 2019.

07-09-
2019

4497 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer R. Smeets 
onder dankzegging uit de projectgroep 
Zomercongres 2019.

10-10-
2019

4498 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer B.M. 
Roodhart onder dankzegging uit de 
Driemastercommissie.

10-10-
2019

4499 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer D.J. Looij 
onder dankzegging uit de Websitecommissie.

10-10-
2019

4500 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer M. Schurink  
onder dankzegging uit de Websitecommissie.

10-10-
2019

4501 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer J. Oosting 
onder dankzegging uit de Websitecommissie.

10-10-
2019

4502 Het Hoofdbestuur benoemt de heer R. Koolhaas 
als lid van de Notulencommissie.

10-10-
2019

4503 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de vierde deelfactuur ten 
behoeve van de ontwikkeling van de website ter 
waarde van € 11.474,43*

10-10-
2019

4504 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake de vijfde deelfactuur ten 
behoeve van de ontwikkeling van de website ter 
waarde van € 11.474,43*

10-10-
2019

4505 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake  de ontwikkeling van de 
aanmeldpagina ter waarde van € 946,83*.

10-10-
2019

4506 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake  de herstelling van 
domeinnamen van afdelingen ter waarde van € 
1234,20*.

10-10-
2019

4507 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake  de registratie van 
domeinnamen van afdelingen ter waarde van € 
538,69*.

10-10-
2019

4508 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Adecon inzake diverse ontwikkelprocessen 
inzake domeinen en API's ter waarde van € 
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2856,08*.
10-10-
2019

4509 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Ka-Ching inzake de administratieve 
ondersteuning op het Algemeen Secretariaat ter 
waarde van € 575,75*.

10-10-
2019

4510 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van San Telmo Restaurant inzake het diner voor 
Introductieweekend II ter waarde van € 1000,-*.

10-10-
2019

4511 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van de Tweede Kamer der Staten Generaal 
inzake lunchfaciliteiten  tijdens het PJO-
Parlement ter waarde van € 3,489.30*.

10-10-
2019

4512 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Fletcher Hotel Het Witte Huis inzake de 
faciliteiten van de Voorbereidende  Algemene 
Vergadering ter waarde van € 1.524,90*.

10-10-
2019

4513 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van 8Track Entertainment inzake de band voor 
het lustrumcongres ter waarde van € 2874,40*.

10-10-
2019

4514 Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Allround DJ Service inzake de DJ voor het 
feest op het lustrumcongres ter waarde van € 
995,-*.

10-10-
2019

4515 Het hoofdbestuur besluit het genomen 
hoofdbestuursbesluit 4275 in te trekken.

17-10-
2019

4516 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw H. 
Wendel als Landelijk Vicevoorzitter.

17-10-
2019

4517 Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Marketing 
toe aan de heer R.P.B. Van de Moosdijk.

17-10-
2019

4518 Het Hoofdbestuur kent de portefeuille 
Voorlichting  toe aan de heer W.E. Frieling.

17-10-
2019

4519 Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Politiek 
toe aan mejufrouw A. Van Brug.

17-10-
2019

4520 Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Opleiding 
& Training toe aan de heer J. Stoeten.

17-10-
2019

4521 Het Hoofdbestuur kent de portefeuille 
Organisatie toe aan mejufrouw H. Wendel.

17-10-
2019

4522 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
de Landelijk Voorzitter, deze wordt vervangen 
door de Landelijk Vicevoorzitter.

17-10-
2019

4523 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
de Landelijk Vicevoorzitter, deze wordt 
vervangen door de Landelijk Secretaris.

17-10-
2019

4524 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
de Landelijk Secretaris, deze wordt vervangen 
door de Landelijk Penningmeester.

17-10-
2019

4525 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
de Landelijk Penningmeester, deze wordt 
vervangen door de Landelijk Secretaris.

17-10-
2019

4526 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, deze 
wordt vervangen door het Algemeen Bestuurslid 
Politiek.

17-10-
2019

4527 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Marketing, deze wordt 
vervangen door het Algemeen Bestuurslid 
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Voorlichting.

17-10-
2019

4528 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Politiek, deze wordt 
vervangen door het Algemeen Bestuurslid 
Voorlichting.

17-10-
2019

4529 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Opleiding & Training, 
deze wordt vervangen door het Algemeen 
Bestuurslid Organisatie.

17-10-
2019

4530 Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van
het Algemeen Bestuurslid Organisatie, deze 
wordt vervangen door het Algemeen Bestuurslid 
Opleiding & Training.

17-10-
2019

4531 Het Hoofdbestuur benoemt de heer J.J. Stoeten 
als regiocoördinator van de regio Noord-Oost.

17-10-
2019

4532 Het Hoofdbestuur benoemt de heer W.E. Frieling 
als regiocoördinator van de regio Midden.

17-10-
2019

4533 Het Hoofdbestuur benoemt de heer M.S. Uijen  
als regiocoördinator van de regio Zuid.

17-10-
2019

4534 Het Hoofdbestuur benoemt de heer T. Sikkema 
als regiocoördinator van de regio Noord-Holland.

17-10-
2019

4535 Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw H. 
Wendel als regiocoördinator van de regio Zuid-
Holland.

17-10-
2019

4536 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer F. Kooiman 
onder dankzegging als Politiek Commissaris met 
de portefeuille Duurzaamheid.

17-10-
2019

4537 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw L. 
Heesterbeek onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Europese Unie.

17-10-
2019

4538 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer D. Begheijn 
onder dankzegging als Politiek Commissaris met 
de portefeuille Infrastructuur en Waterstaat.

17-10-
2019

4539 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer L. van 
Ballegooien onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

17-10-
2019

4540 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer S. van 
Ostaden onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Internationaal.

17-10-
2019

4541 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw H. 
Hilberink onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Onderwijs.

17-10-
2019

4542 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw W.E.H. 
Krans onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Cultuur, 
immigratie en integratie.

17-10-
2019

4543 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer R.M. 
Oudshoorn onder dankzegging als Politiek 
Commissaris met de portefeuille Economie en 
Belasting.

17-10-
2019

4544 Het Hoofdbestuur ontslaat de heer E. Luijks 
onder dankzegging als Politiek Commissaris met 
de portefeuille Zorg.

17-10-
2019

4545 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw H. Wendel
onder dankzegging als Voorzitter van de 
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projectgroep Introductieweekend 2.

17-10-
2019

4546 Het Hoofdbestuur ontslaat mejufrouw A. van 
Brug onder dankzegging als lid van de 
Lustrumcommissie.

24-10-
2019

4547 Het hoofdbestuur benoemt de heer P. van 
Verseveld als lid van de JOVD-Academy 
stuurgroep in de Generatiecommissie.

24-10-
2019

4548 Het hoofdbestuur benoemt de heer N. Dumoulin 
als lid van de JOVD-Academy stuurgroep in de 
Generatiecommissie.

24-10-
2019

4549  Het hoofdbestuur benoemt de heer S.M. Koster 
als lid van de JOVD-Academy stuurgroep in de 
Generatiecommissie.

24-10-
2019

4550 Het hoofdbestuur herbenoemt mevrouw M. van 
Delft als lid van de JOVD-Academy stuurgroep in 
de Commissie Trainerschap.

24-10-
2019

4551 Het hoofbestuur herbenoemt de heer T. Leijte als
lid van de JOVD-Academy Stuurgroep in de 
Commissie Trainerschap.

24-10-
2019

4552 Het hoofdbestuur ontslaat de heer J.J. Stoeten 
onder dankzegging uit het schrijfteam.

24-10-
2019

4553 Het hoofdbestuur ontslaat de heer N. Tol onder 
dankzegging uit het schrijfteam.

24-10-
2019

4554 Het hoofdbestuur ontslaat mejufrouw L. Brugge 
onder dankzegging uit het schrijfteam.

24-10-
2019

4555 Het hoofdbestuur ontslaat mejufrouw E. Deneer 
onder dankzegging uit het schrijfteam.

24-10-
2019

4556 Het hoofdbestuur ontslaat de heer A. Panhuizen 
onder dankzegging als lid van de JOVD Academy 
stuurgroep uit de Generatiecommissie.

31-10-
2019

4557 Het hoofdbestuur gaat Akkoord met de factuur 
van Van Kleef ter waarde van 514,80 euro.*

31-10-
2019

4558 Het Hoofdbestuur benoemt de heer K. Meijering 
als politiek commissaris Internationale 
Betrekkingen.

31-10-
2019 4559

Het Hoofdbestuur benoemt de heer G. 
Notenborn als politiek commissaris Mobiliteit.

31-10-
2019 4560

Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw N. 
Massaoudi als politiek commissaris Medische 
Ethiek.

31-10-
2019 4561

Het Hoofdbestuur benoemt de heer P. van 
Verseveld als politiek commissaris Privacy.

31-10-
2019 4562

Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw I. Bauer 
als politiek commissaris Arbeidsmarkt en 
Pensioenen.

31-10-
2019 4563

Het Hoofdbestuur benoemt de heer M.L. Berg als
politiek commissaris Democratie.

31-10-
2019 4564

Het Hoofdbestuur benoemt de heer M. Brands 
als politiek commissaris Digitalisering en 
Innovatie.

31-10-
2019 4565

Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw J. 
Rozenboom als politiek commissaris Onderwijs.

31-10-
2019 4566

Het Hoofdbestuur benoemt mejufrouw H. 
Hilberink als politiek commissaris Zorg.

31-10-
2019 4567

Het Hoofdbestuur benoemt de heer B. Peeters 
als politiek commissaris Bouw en Duurzaamheid.
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14-11-
2019 4568

Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van stadskasteel Oudaen ter waarde van 
5.020,75 euro voor de politieke kick-of en de 
Lusttrumboekuitreiking.*

21-11-
2019 4569

Het hoofdbestuur benoemt dhr. R. de Jong als 
voorzitter van de projectgroep 
Introductieweekend I.

21-11-
2019 4570

Het hoofdbestuur benoemt dhr. N. Hoekstra als 
lid van de projectgroep Introductieweekend I.

21-11-
2019 4571

Het hoofdbestuur benoemt mej. C. Bleijs als lid 
van de projectgroep Introductieweekend I.

21-11-
2019 4572

Het hoofdbestuur benoemt mej. S. Drenth als lid 
van de projectgroep Introductieweekend I.

21-11-
2019 4573

Het hoofdbestuur benoemt mej. D. Lodder als 
voorzitter van de projectgroep Zomercongres 
2020.

21-11-
2019 4574

Het hoofdbestuur benoemt dhr. D. Oostra als lid 
van de projectgroep Zomercongres 2020.

21-11-
2019 4575

Het hoofdbestuur benoemt dhr. N. Hoogkamp als
lid van de projectgroep Zomercongres 2020.

21-11-
2019 4576

Het hoofdbestuur benoemt mej. H. Hilberink als 
lid van de projectgroep Zomercongres 2020.

21-11-
2019 4577

Het hoofdbestuur benoemt mej. N. Massaoudi 
als lid van de projectgroep Zomercongres 2020.

21-11-
2019 4578

Het hoofdbestuur benoemt mej. S.B. Swart tot lid
van de projectgroep Zomercongres 2020.

21-11-
2019 4579

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting
voor Generatie JOVD ter waarde van 1.800 
euro.*.

21-11-
2019 4580

Het hoofdbestuur benoemt mejufrouw C. Bleijs 
tot lid van het Schrijfteam.

21-11-
2019 4581

Het hoofdbestuur benoemt de heer R. Snitselaar 
tot lid van het Schrijfteam.

21-11-
2019 4582

Het hoofdbestuur ontslaat dhr. J. van Hilten als 
lid van de privacycommissie.

21-11-
2019 4583

Het hoofdbestuur ontslaat dhr. J. Oosting van 
Hilten als lid van de privacycommissie.

21-11-
2019 4584

Het hoofdbestuur ontslaat dhr. M. Koehorst als 
lid van de privacycommissie.

21-11-
2019 4585

Het hoofdbestuur benoemt dhr. J. Oosting als lid 
van de privacycommissie.

21-11-
2019 4586

Het hoofdbestuur benoemt dhr. H.J. de Bruin als 
lid van de privacycommissie.

21-11-
2019 4587

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Allround DJ service ter waarde van 
995,00 euro ten behoeve van het 
lustrumcongres.*

21-11-
2019 4588

Het hoofdbestuur gaat akkoord met factuur van 
C.H. Elsink – Schomakers ter waarde van 
2984,00 euro ten behoeve van het Algemeen 
Secretariaat.*

21-11-
2019 4589

Het hoofdbestuur gaat akkoord met factuur van 
Kingkool van 1198,00 euro ten behoeve van het 
introductieweekend 1.*

21-11-
2019

4590 Het hoofdbestuur gaat akkoord met factuur van 
Marsh van 653,40 euro ten behoeve van de 
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bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.*
5-12-
2019 4591

Het hoofdbestuur benoemt mejufrouw T. Duijn 
als lid van de projectgroep Diës Natalis 2020.

5-12-
2019 4592

Het hoofdbestuur benoemt de heer F. Verloop als
lid van de projectgroep Diës Natalis 2020.

5-12-
2019 4593

Het hoofdbestuur ontslaat de heer R. de Jong, 
onder dankzegging, uit de projectgroep 
Introductieweekend 2 2019.

5-12-
2019 4594

Het hoofdbestuur ontslaat mejufrouw N. 
Massaoudi, onder dankzegging, uit de 
projectgroep Introductieweekend 2 2019.

5-12-
2019 4595

Het hoofdbestuur ontslaat de heer K. Hoorn, 
onder dankzegging, uit de projectgroep 
Introductieweekend 2 2019.

5-12-
2019 4596

Het hoofdbestuur verstrekt een wildcard aan 
mejufrouw L. Heesterbeek met betrekking tot 
deelname aan Generatie JOVD.

5-12-
2019 4597

Het hoofdbestuur benoemt mejufrouw R. 
Makkinga tot lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4598

Het hoofdbestuur benoemt mejufrouw C. Van 
der Stee tot lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4599

Het hoofdbestuur benoemt de heer M.L. Berg tot
lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4600

Het hoofdbestuur benoemt mejufrouw N. 
Massaoudi tot lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4601

Het hoofdbestuur benoemt de heer F. Verloop tot
lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4602

Het hoofdbestuur benoemt de heer S. Braham 
tot lid van het Sociale Media Team.

5-12-
2019 4603

Het hoofdbestuur ontslaat de heer L. Opdam, 
onder dankzegging, als lid van het Sociale Media
Team.

5-12-
2019 4604

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Sadjad Frogh ter waarde van €697,69 
inclusief BTW ten behoeve van de politieke kick-
of en de lustrumboeken.

5-12-
2019 4605

Het hoofdbestuur benoemt de heer P. van 
Verseveld tot lid van de privacycommissie.

5-12-
2019 4606

Het hoofdbestuur benoemt de heer M. Koehorst 
tot lid van de privacycommissie.

5-12-
2019 4607

Het hoofdbestuur benoemt de heer M. Schurink 
tot voorzitter van de websitecommissie.

5-12-
2019 4608

Het hoofdbestuur benoemt de heer T. 
Martosatiman tot lid van de websitecommissie.

5-12-
2019 4609

Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Oosting tot
lid van de websitecommissie.

5-12-
2019 4610

Het hoofdbestuur ontslaat de heer R.J.H. Jager, 
onder dankzegging, als lid van de 
statutencommissie.

5-12-
2019 4611

Het hoofdbestuur ontslaat de heer L. Janssen, 
onder dankzegging, als lid van de 
statutencommissie.

5-12-
2019 4612

Het hoofdbestuur ontslaat de heer W. Brouwer, 
onder dankzegging, als lid van de 
statutencommissie.

5-12- 4613 Het hoofdbestuur ontslaat de heer R.T.P. 
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Schrantee, onder dankzegging, als lid van de 
statutencommissie.

5-12-
2019 4614

Het hoofdbestuur benoemt de heer T.J. Dijkstra 
tot lid van de statutencommissie.

5-12-
2019 4615

Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Koelewijn 
tot lid van de statutencommissie.

5-12-
2019 4616

Het hoofdbestuur benoemt de heer R.T.P. 
Schrantee tot lid van de statutencommissie.

19-12-
2019 4617

Het hoofdbestuur ontslaat de heer M. Wiggers 
onder dankzegging als trainer.

19-12-
2019 4618

Het hoofdbestuur ontslaat mejufrouw M. 
Neutgens onder dankzegging als trainer.

19-12-
2019 4619

Het hoofdbestuur ontslaat de heer M. van de 
Burgwal onder dankzegging als trainer.

19-12-
2019 4620

Het hoofdbestuur ontslaat de heer K. Bokhorst 
onder dankzegging als trainer.

19-12-
2019 4621

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Sadjad Frogh ter waarde van 697,69 euro 
incl. BTW ten behoeve van de politieke kick-of 
en lustrumboeken.

19-12-
2019 4622

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Orangebook ter waarde van 1.888,97 euro 
incl. BTW ten behoeve van de lustrumboeken.

19-12-
2019 4623

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van Van der Valk Amersfoort ter waarde van 
8.443,32 euro incl. BTW ten behoeve van het 
lustrumcongres.

19-12-
2019 4624

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 
van stadskasteel Oudaen tet waarde van 
2.179,67 euro incl. BTW ten behoeve van de 
politieke kick-of en lustrumboeken.

19-12-
2019 4625

Het hoofdbestuur benoemt de heer H.G.C. 
Knippels tot lid van de statutencommissie.

19-12-
2019 4626

Het hoofdbestuur benoemt de heer J.S. Tijhuis 
tot lid van de Websitecommissie.

19-12-
2019 4627

Het hoofdbestuur benoemt de heer H.J. de Bruin 
tot lid van de Websitecommissie.

19-12-
2019 4628

Het hoofdbestuur benoemt de heer R. van Run 
tot lid van de onderzoekscommissie.

19-12-
2019 4629

Het hoofdbestuur benoemt de heer J. van Mourik
tot lid van de onderzoekscommissie.

19-12-
2019 4630

Het hoofdbestuur benoemt de heer B. 
Broekhuizen tot lid van de 
onderzoekscommissie.

19-12-
2019 4631

Het hoofdbestuur ontslaat de heer M. van de 
Burgwal onder dankzegging uit het bestuur van 
Club’49.

19-12-
2019 4632

Het hoofdbestuur ontslaat de heer N. Derks 
onder dankzegging uit het bestuur van Club’49.

19-12-
2019 4633

Het hoofdbestuur ontslaat de heer R. Zagers 
onder dankzegging uit het bestuur van Club’49.

19-12-
2019 4634

Het hoofdbestuur benoemt de heer S.M. Koster 
in het bestuur van Club’49.

19-12-
2019 4635

Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Lok in het 
bestuur van Club’49.

19-12- 4636 Het hoofdbestuur benoemt de heer M. Jonk in 
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2019 het bestuur van Club’49.

19-12-
2019 4684

Het hoofdbestuur gaat akkoord met de oferte 
van Company7 ter waarde van 978,99 euro incl. 
BTW ten behoeve van het Lustrum.
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