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1. Voorwoord
27 maart 2021
Beste JOVD’er,
Voor je ligt het Bestuursverslag van 2020 van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie.
2020 zal werkelijk de boeken ingaan als een historisch jaar. Het jaar begon net als alle andere
jaren, maar halverwege maart ging heel Nederland op slot vanwege corona. De JOVD heeft
bewezen bestand te zijn tegen de pandemie en alle maatregelen die de regering daaromtrent
heeft genomen. Op 31 december 2020 stond de JOVD er even sterk voor als op 1 januari van
dat jaar.
Toen in maart het land op slot ging had dat uiteraard ook gevolgen voor de vereniging. Alle
activiteiten zijn niet, zoals men gewend is, in fysieke vorm doorgegaan, maar vonden in digitale
vorm plaats.
Later in de lente worden de maatregelen verzacht en vanaf 1 juli kunnen er weer fysieke
activiteiten plaatsvinden, waarbij men gepaste afstand van elkaar houdt en de handen
ontsmet. Deze activiteiten vinden vooral plaats op het niveau van de afdelingen. De eerste
landelijke activiteit die weer fysiek plaatsvindt is de introductiedag op 12 september.
Halverwege september treedt de ‘tweede golf’ in en worden de maatregelen weer verscherpt.
Alle activiteiten vinden weer digitaal plaats. Als op 14 december de minister-president een
toespraak houdt vanaf het torentje, belandt Nederland in de meest strikte lockdown ooit. Het
jaar 2020 wordt afgesloten met de hoop op een beter 2021. De JOVD heeft bewezen alle
maatregelen te kunnen doorstaan en zal er voor altijd zijn, zoals zij ook volop aanwezig was in
het jaar 2020.
Met vriendelijke groet,
Tim Sikkema
Landelijk Secretaris
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2. Verenigingsorganen
2.1 Algemene Vergaderingen
De Algemene Vergadering is in 2020 vier maal bijeengekomen. Alle vier de keren vond deze in
digitale vorm plaats.
Jaarlijkse Algemene Vergadering
De Jaarlijkse Algemene Vergadering (JAV) was fysiek gepland voor 6 april te Soest in het in het
Fletcher Hotel-Restaurant Het Witte Huis, Birkstraat 138, 3768 NH. Vanwege de pandemie kon
deze vergadering helaas niet doorgaan. Bij Wet was het bovendien op dat moment nog
verboden een digitale vergadering te organiseren. Om deze redenen was de JAV uitgesteld tot
20 juni, wanneer deze in digitale vorm plaatsvond.
Algemene Vergadering van Verkiezing
De Algemene Vergadering van Verkiezing (AVV) was gepland plaats te vinden op het
Zomercongres van 20 en 21 juni. Door corona was de AVV uitgesteld tot 11 juli, wanneer deze
in digitale vorm plaatsvond.
Voorbereidende Algemene Vergadering
De Voorbereidende Algemene Vergadering vond plaats op 23 en 26 september.
Algemene Vergadering van Afgevaardigden
De Algemene Vergadering van Afgevaardigden vond plaats op 12 december. Op deze
vergadering heeft de vereniging nieuwe statuten, een nieuw huishoudelijk reglement, een
nieuw reglement van orde, een nieuw financieel reglement en een nieuw model
afdelingsreglementen aangenomen. Het model afdelingsstatuten is uitgesteld tot de Jaarlijkse
Algemene Vergadering van 2021.

2.2 Het Hoofdbestuur
Het Hoofdbestuur kende in 2020 de volgende leden:
Van 1 januari tot en met 6 maart
Landelijk Voorzitter
Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille
Organisatie
Landelijk Secretaris
Landelijk Penningmeester
Algemeen Bestuurslid Politiek
Algemeen Bestuurslid Voorlichting
Algemeen Bestuurslid Marketing
Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training

Dhr. R.M. (Rick) Oudshoorn
Mej. H. (Hilde) Wendel
Dhr. T. (Tim) Sikkema
Dhr. M.S. (Marc) Uijen
Mej. A. (Anouk) van Brug
Dhr. W.E. (Wilbert) Frieling
Dhr. R.P.B. (Raoul) van de Moosdijk
Dhr. J.J. (Jochem) Stoeten
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Van 6 maart tot en met 10 oktober
Landelijk Voorzitter
Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille
Organisatie
Landelijk Secretaris
Landelijk Penningmeester
Algemeen Bestuurslid Voorlichting
Algemeen Bestuurslid Marketing
Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training
Van 10 oktober tot en met 31 december
Landelijk Voorzitter
Landelijk Vicevoorzitter, portefeuille
Voorlichting
Landelijk Secretaris
Landelijk Penningmeester
Algemeen Bestuurslid Politiek
Algemeen Bestuurslid Marketing
Algemeen Bestuurslid Opleiding en Training
Algemeen Bestuurslid Organisatie

Dhr. R.M. (Rick) Oudshoorn
Mej. H. (Hilde) Wendel
Dhr. T. (Tim) Sikkema
Dhr. M.S. (Marc) Uijen
Dhr. W.E. (Wilbert) Frieling
Dhr. R.P.B. (Raoul) van de Moosdijk
Dhr. J.J. (Jochem) Stoeten

Mev. H. (Hilde) Wendel
Dhr. W.E. (Wilbert) Frieling
Dhr. T. (Tim) Sikkema
Dhr. P.F. (Pieter) van der Staak
Mev. W.E.H. (Willemijn) Krans
Dhr. R. (Roan) Smeets
Dhr. M. (Martijn) Brands
Mev. D.R. (Daphne) Lodder

2.3 Driemaster
Floris Kooiman was van 1 januari 2020 tot en met 10 oktober de hoofdredacteur van de
Driemaster, het verenigingsblad van de JOVD. Vanaf 10 oktober tot en met 31 december was
Melle Berg de hoofdredacteur.
De hoofdredacteur werd in zijn werkzaamheden ondersteund door zijn redactie.
De redactie van de Driemaster kende in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 10 oktober
Hoofdredacteur
Adjunct-Hoofdredacteur
Eindredacteur
Eindredacteur
Eindredacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur
Redacteur

Floris Kooiman
Martijn Brands
Melle Berg
Susan Drenth
Wim Hermans
Ian van Loon
Jari Luca
Rik Kranendonk
Floris Roggekamp
Lola de Grunt
Dirk Oostra

6

Van 10 oktober tot en met 31 december
Hoofdredacteur
Adjunct-Hoofdredacteur
Eindredacteur
Webredacteur

Melle Berg
Daniël Ellis
Susan Drenth
Reinmar van Goethem

2.4 Afdelingen
De JOVD heeft over het jaar 2020 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 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 11 juli
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Plaatsvervangend Lid
Plaatsvervangend Lid
Plaatsvervangend Lid

Christiaan Kwint
Inigo Beeker
Jim van Mourik
Roy van Run
Jasper Koelewijn
Rosa d’Adelhart Toorop
Vijay Jitan
Hessel Knippels

Van 11 juli tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Plaatsvervangend Lid
Plaatsvervangend Lid

Christiaan Kwint
Inigo Beeker
Jim van Mourik
Jasper Koelewijn
Rosa d’Adelhart Toorop
Vijay Jitan
Hessel Knippels

2.6 Kascommissie
De Kascommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
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Van 1 januari tot en met 11 juli
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Wytze Spoelstra
Stefan Kimenai
Jeroen Hendrikx
Lex Janssen
Bram Danen
Patrick Vollenbroek

Van 11 juli tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Jeroen Hendrikx
Bram Danen
Patrick Vollenbroek
Simon Tol
Jorn Lok
Coos Holwerda

2.7 Kandidaatstellingscommissie
De kandidaatstellingcommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 11 juli
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Irene Bauer
Lex Janssen
Rick Zagers
Jeroen Hendrikx
Marijke Neutgens
Lars Benthin

Van 11 juli tot en met 23 september
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Lex Janssen
Rick Zagers
Jeroen Hendrikx
Marijke Neutgens
Lars Benthin

Van 23 september tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid

Lex Janssen
Rick Zagers
Jeroen Hendrikx
Marijke Neutgens
Lars Benthin
Rutger de Ridder
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2.8 Hoorcommissie
De hoorcommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 11 juli
Lid
Lid
Lid

Emmy Duinkerke
Lorenz van der Ven
Jantine Rozenboom

Van 11 juli tot en met 23 september
Lid

Jantine Rozenboom

Van 23 september tot en met 31 december
Lid
Lid

Jantine Rozenboom
Robert-Jan Snitselaar

2.9 Overige non-statutaire commissies
Privacycommissie
De Privacycommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 6 maart
Lid
Lid
Lid
Auditor

Jan Oosting
Henk-Jan de Bruin
Pascal van Verseveld
Anouk van Brug

Van 6 maart tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Auditor

Jan Oosting
Henk-Jan de Bruin
Pascal van Verseveld
Tim Sikkema

Websitecommissie
De Websitecommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 31 december
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Maurice Schurink
Jan Oosting
Job Tijhuis
Timo Martosatiman
Henk-Jan de Bruin
Tim Sikkema
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Statutencommissie
De Statutencommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 17 september
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Dorus Dijkstra
Jasper Koelewijn
Robin Schrantee
Hessel Knippels
Tim Sikkema

Van 17 september tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Auditor

Dorus Dijkstra
Robin Schrantee
Hessel Knippels
Tim Sikkema

Lustrumcommissie
De Lustrumcommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 6 maart
Voorzitter
Vicevoorzitter, inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Marketing en communicatie
Locatie en logistiek
Locatie en logistiek
Auditor

Benjamin Broekhuizen
Jasper van Hilten
Rutger de Ridder
Dennis van den Oever
Bram Roodhart
Riccardo Gunst
Irene Bauer
Anouk van Brug

Van 6 maart tot en met 23 juni
Voorzitter
Vicevoorzitter, inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Marketing en communicatie
Locatie en logistiek
Locatie en logistiek
Auditor

Benjamin Broekhuizen
Jasper van Hilten
Rutger de Ridder
Dennis van den Oever
Bram Roodhart
Ricardo Gunst
Irene Bauer
Hilde Wendel

Notulencommissie
De Notulencommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
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1 januari tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Robin Schrantee
Renzo Koolhaas
Luuk Ensing
Eefke Deneer
Eline Aarts
Tim Sikkema

Vertrouwenscommissie
De Vertrouwenscommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 24 november
Lid
Lid
Lid
Auditor

Irene Bauer
David Kamp
Juliette van Gilse
Tim Sikkema

Van 24 november tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Auditor

Irene Bauer
David Kamp
Juliette van Gilse
Willemijn Krans

Generatiecommissie
De Generatiecommissie had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 10 oktober
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Auditor

Bas Koster
Rutger de Ridder
Pascal van Verseveld
Noud Dumoulin
Jochem Stoeten

Van 10 oktober tot en met 19 december
Voorzitter
Lid
Lid
Lid
Auditor

Bas Koster
Rutger de Ridder
Pascal van Verseveld
Noud Dumoulin
Martijn Brands

Van 19 december tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid

Bas Koster
Rutger de Ridder
Pascal van Verseveld
Noud Dumoulin
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Lid
Lid
Auditor

Floris Kooiman
Lavina Heesterbeek
Martijn Brands

Commissie Trainerschap
De Commissie Trainerschap had in 2020 de volgende samenstelling:
Van 1 januari tot en met 19 maart
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Mariska van Delft
Tom Leijte
Rutger de Ridder
Jim van Mourik
Jochem Stoeten

Van 19 maart tot en met 30 april
Lid
Lid
Auditor

Rutger de Ridder
Jim van Mourik
Jochem Stoeten

Van 30 april tot en met 10 oktober
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Bas Koster
Nina Sophie Vroom
Rutger de Ridder
Jim van Mourik
Jochem Stoeten

Van 10 oktober tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Bas Koster
Nina Sophie Vroom
Rutger de Ridder
Jim van Mourik
Martijn Brands

Schrijfteam
Het schrijfteam had in 2020 de volgende samenstelling:
Van tot 1 januari en met 30 mei
Inhoud en didactiek
Taal en vormgeving
Auditor

Robert Jan Snitselaar
Catherine Bleijs
Jochem Stoeten
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Van 30 mei tot en met 10 oktober
Inhoud en didactiek
Auditor

Robert Jan Snitselaar
Jochem Stoeten

Van 10 oktober tot en met 31 december
Inhoud en didactiek
Auditor

Robert Jan Snitselaar
Martijn Brands

Landelijk Sociale Media Team
Het Landelijk Sociale Media Team had in 2020 de volgende samenstelling:

Van 1 januari tot en met 10 oktober
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Gino Koolman
Mees Porschen
Renske Makkinga
Celine van der Stee
Melle Berg
Noumidia Massaoudi
Fons Verloop
Steven Braham
Raoul van de Moosdijk

Van 10 oktober tot en met 31 december
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Auditor

Gino Koolman
Mees Porschen
Renske Makkinga
Celine van der Stee
Melle Berg
Noumidia Massaoudi
Fons Verloop
Steven Braham
Roan Smeets

Projectgroep Dies Natalis
De Dies Natalis vond plaats op 15 februari. De projectgroep had de volgende samenstelling:
Locatie en logistiek
Talitha Duijn
Marketing
Fons Verloop
Auditor
Hilde Wendel
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Projectgroep Introductieweekend 1
Het Introductieweekend 1 zou plaatsvinden op 28 en 29 maart, maar is wegens
omstandigheden verplaatst naar 6 juni. De Projectgroep voor Introductieweekend 1 had de
volgende samenstelling:
Van 1 januari tot 7 augustus
Voorzitter
Inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Marketing
Auditor

Robin de Jong
Nick Hoekstra
Catherine Bleijs
Susan Drenth
Hilde Wendel

Van 7 augustus tot 10 oktober
Voorzitter
Inhoud en sprekers
Marketing
Auditor

Nick Hoekstra
Catherine Bleijs
Susan Drenth
Hilde Wendel

Van 10 oktober tot 31 december
Voorzitter
Inhoud en sprekers
Marketing
Auditor

Nick Hoekstra
Catherine Bleijs
Susan Drenth
Daphne Lodder

Projectgroep Zomercongres
Het zomercongres zou plaatsvinden op 20 en 21 juni, maar is wegens omstandigheden
verplaatst naar 27 juni. De Projectgroep voor het Zomercongres had de volgende
samenstelling:
Voorzitter
Inhoud en sprekers
Inhoud en sprekers
Locatie en logistiek
Locatie en logistiek
Marketing
Auditor

Daphne Lodder
Dirk Oostra
Nick Hoogkamp
Hannah Hilberink
Sophie Swart
Noumidia Massaoudi
Hilde Wendel
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Projectgroep Najaarscongres
Het Najaarscongres vond plaats op 10 oktober. De Projectgroep had de volgende
samenstelling:
Voorzitter
Daphne Lodder
Inhoud en sprekers
Dirk Oostra
Inhoud en sprekers
Tijn Peters
Locatie en logistiek
Hannah Hilberink
Locatie en logistiek
Sophie Swart
Marketing
Noumidia Massaoudi
Auditor
Hilde Wendel
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3. Ledenaantal
3.1. Algemeen
Gedurende 2020 heeft de ledenadministratie vele inschrijvingen en opzeggingen mogen
verwerken. Wie het lidmaatschap wenst op te zeggen wordt in principe per 31 december 2020
uitgeschreven. Dit heeft ermee te maken dat de JOVD een jaarlijkse contributie int, dus
iedereen die al contributie heeft betaald over 2020 mag nog voor de rest van dat jaar lid zijn.
Tevens betekent het dat iedereen in 2020 verplicht is contributie te betalen, ook degenen die
zich tussentijds uitschrijven. Wie zich gedurende de eerste twee weken van 2020 heeft
uitgeschreven is met terugwerkende kracht per 31 december 2019 uitgeschreven, zodat deze
mensen worden gematst bij de contributie-inning. In 2020 is de contributie in mei geïnd, met
een relatief hoog aantal opzeggingen in de maand tot gevolg. Gedurende corona heeft de JOVD
een positief resultaat. Er worden meer mensen ingeschreven dan dat er mensen zijn die hun
lidmaatschap willen beëindigen. Naast degenen die te kennen hebben gegeven zich te willen
uitschrijven, zullen per 31 december alle leden met de leeftijd van 31 jaar worden
uitgeschreven. Ook is het zo dat degenen die in januari 2021 hun lidmaatschap hebben
opgezegd met terugwerkende kracht per 31 december 2020 zijn uitgeschreven. In de
onderstaande tabel zijn de cijfers over 2020 te zien. De cijfers zijn tevens verwerkt in een
grafiek. De rode lijn toont het bruto ledenaantal per maand, de blauwe lijn het netto
ledenaantal. Bij het bruto ledenaantal zijn alleen de uitschrijvingen meegenomen, bij het netto
aantal zijn alle opzeggingen meegenomen.

Maand

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Januari

Bruto
Ledental
1e van de
maand
2515
2552
2584
2609
2636
2660
2703
2728
2786
2840
2883
2935
2460

Netto
ledental
1e van
de
maand
2518
2521
2541
2550
2570
2512
2519
2531
2557
2575
2577
2606
2460

Inschrijvingen

35
35
30
29
35
44
29
53
64
47
58
41

Opzeggingen

32
14
19
10
93
37
17
25
46
45
29
122
65

Uitschrijvingen

1
1
3
2
12
3
1
2
3
4
6
516
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4. Algemeen Secretariaat
4.1. Algemeen
De JOVD heeft haar kantoor gevestigd in het politieke hart van Nederland: het centrum van
Den Haag. Vanuit hieruit opereert de vereniging door onder andere de administratie bij te
houden, vergaderingen te organiseren en evenementen te faciliteren.
In de eerste maanden van 2020 is het AS veel gebruikt om evenementen zoals de
nieuwjaarsborrel te organiseren, zijn er vergaderingen van het hoofdbestuur, commissies en
projectgroepen bijeengeroepen en heeft het hoofdbestuur het pand gebruikt als
kantoorruimte voor de dagelijkse bestuurlijke taken. Toen Nederland in maart op slot ging is
de bezettingsgraad van het pand enorm afgenomen. Enkel sommige hoofdbestuurders zijn nog
regelmatig in het pand te vinden voor het uitoefenen van hun functie. Het meeste werk wordt
thuis verricht en evenementen vinden online plaats.

4.2. Facilitering & ondersteuning
De JOVD heeft voor 2020 een verlenging van de overeenkomst gesloten met Ka Ching. Namens
Ka Ching heeft de heer Alper Polat in 2020 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 2020.
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.
Ten slotte heeft de JOVD een lopend contract met Modus Dienstverlening voor het ophalen
van het bedrijfsafval. Modus Dienstverlening haalt per twee weken de inhoud van de
vuilcontainer op, betreffende papier-, glas- en restafval. Waar in het verleden nog weleens
teveel afval te vinden was wat nog moest worden opgehaald door de vuilnisdienst, heeft de
lagere bezettingsgraad tijdens corona ervoor gezorgd dat er minder afval is dat moet worden
opgehaald.

4.3. Projecten
Ook in 2020 is er op het secretariaat hard gewerkt aan verscheidene projecten. Zo zijn er
stappen gezet met de nieuwe website, de privacy, de statuten en de vertrouwenspersoon. Ten
behoeve van deze projecten is het Algemeen Secretariaat ondersteund door de
Statutencommissie, Privacycommissie en de Websitecommissie.
De Landelijk Secretaris heeft de hulp ingeschakeld van de statutencommissie om de statuten
en reglementen van de JOVD te herzien. De commissie is hard aan de slag gegaan en het project
bevindt zich momenteel in de afrondende fase. Op de ledenvergadering van 15 mei aanstaande
kunnen de stukken worden vastgesteld.
Het hoofdbestuur heeft er in 2020 op ingezet dat de vertrouwenscommissie toegankelijk is
voor leden. Zo is ervoor gezorgd dat de vertrouwenscommissie aanwezig is geweest bij
belangrijke evenementen. Tevens is de vertrouwenscommissie voorgesteld aan
afdelingsbesturen, zodat alle afdelingen de vertrouwenscommissie weten te vinden, wanneer
nodig.
De JOVD heeft verdere stappen gemaakt op het gebied van privacy. Zo is er een
verwerkingsregister opgesteld waarmee in kaart is gebracht welke ledengegevens allemaal
worden verwerkt door welke (derde/externe) partijen en met welke motivering. De volgende
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stap die gezet moet worden is dat op basis van dit verwerkingsregister een risicoanalyse wordt
gemaakt.
In het najaar van 2019 werd de nieuwe website van de JOVD opgeleverd. Destijds bleek dat er
nog een aantal fouten waren die gecorrigeerd moesten worden. Begin 2020 zijn alle grote
fouten die de website kende opgelost. De Landelijk Secretaris is daarin bijgestaan door de
websitecommissie. Gedurende 2020 hebben Landelijk Secretaris en websitecommissie verder
gewerkt om in samenwerking met de websitebouwer, Adecon, verder te bouwen aan een
mooiere website.
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5. Algemene communicatie
5.1. Digitaal
Hoofdbestuursbesluiten moeten binnen vier weken naar de leden worden gecommuniceerd.
Zoals gebruikelijk worden deze besluiten allereerst via de interne ledenomgeving op de
website, Wiegelweb, bekendgemaakt. De Landelijk Secretaris heeft hierin extra regelmaat en
structuur aangebracht. De besluiten worden namelijk altijd aan het einde van de maand
gebundeld. Zo zijn de besluiten per maand gesorteerd en daardoor overzichtelijk voor de leden.
Tevens zijn alle besluiten meegenomen in de maandelijkse nieuwsbrief. Ook bij deze
nieuwsbrief is extra structuur bewerkstelligd. De nieuwsbrief wordt op de allerlaatste dag van
de maand om 23:00 uur verstuurd. Zo kunnen eventuele nieuwtjes van de laatste dag nog
worden meegenomen. In de nieuwsbrief staat alle belangrijke informatie die de leden moeten
kunnen weten. Naast de hoofdbestuursbesluiten worden de leden ook ingelicht over de
afgelopen en aankomende activiteiten, sollicitaties voor openstaande vacatures en de laatste
opiniestukken van de JOVD. Wiegelweb en de nieuwsbrief zijn tevens gebruikt om de leden te
informeren over de algemene ledenvergaderingen. Naast de formele kanalen van nieuwsbrief
en website heeft de JOVD ook actief gebruikt gemaakt van de sociale media om te
communiceren met de eigen leden en haar opinies inzake verscheidene thema’s te uiten.

5.2 Mijn JOVD
Zoals eerder vermeld is de website gebruikt om nieuws te delen met de leden. Daarnaast is de
website ook gebruikt om kaarten voor evenementen te verkopen en heeft de Landelijk
Secretaris afdelingen de mogelijkheid gegeven om met hun leden te communiceren. De
Landelijk Secretaris heeft de secretarissen van afdelingen toegang gegevens, middels de
achterkant van de website, tot de eigen leden, conform de AVG.

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 2020 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. We helpen elkaar waar mogelijk, maar durven ook zeker te zeggen waar
het op staat. 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. De
Landelijk Voorzitter onderhoudt actief contact met zowel het partijbureau als Tweede
Kamerleden. Hoewel er organisatorische problemen zijn rondom het combilidmaatschap
bestaat er goed onderling contact en zit de JOVD er ook goed bovenop dat dit zo snel mogelijk
wordt opgelost. 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 woont tevens de
hoofbestuursvergaderingen van de VVD bij en treedt daar op als adviseur.
Vanuit de politieke driehoek wordt hard gewerkt naar een politieke richting die de VVD, maar
ook de rest van het kabinet scherp houdt. Wij complimenteren de VVD waar dit van toepassing
is, maar willen ook het liberale geweten van de partij aanzwengelen waar wij dit noodzakelijk
achten. Maar de politieke onafhankelijkheid van de JOVD houdt in dat we niet alleen de VVD
scherp houden, maar alle politieke partijen van een gezonde dosis kritiek voorzien wanneer het
liberalisme zoek is.

6.2. Politieke Jongerenorganisaties
Concurrerende politieke jongerenorganisaties zijn belangrijk voor de JOVD. Aan hen kunnen wij
ons liberale gedachtegoed afspiegelen en onze collectieve politieke vaardigheden reflecteren.
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. Hierdoor 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 zijn in 2020 de organisatorische samenwerkingen richting
de verkiezingen in 2021 al aangehaald.

6.3. Rottumerberaad
Het Rottumerberaad is een onafhankelijke stichting voor oud-Hoofdbestuurders van de JOVD.
Het Hoofdbestuur onderhoudt contacten met deze stichting. De JOVD was in 2020 in de
stichting vertegenwoordigd door Rick Oudshoorn en Hilde Wendel. Het primaire 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 gegeven dat zij de banden
wensen aan te halen voor het versterken van het alumniplatform.
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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. Politiek
7.1. Politiek Commissariaat
Het Politiek Commissariaat bestond in 2020 uit de volgende personen:
01 januari – 14 maart
Bas Peeters
Guliver Noteborn
Martijn Brands
Irene Bauer
Koen Meijering
Jantine Rozenboom
Melle Berg
Noumidia Massaoudi
Hannah Hilberink
Pascal van Verseveld

Bouw en Duurzaamheid
Mobiliteit
Digitalisering en Innovatie
Arbeidsmarkt en Pensioenen
Internationale Betrekkingen
Onderwijs
Democratie
Medische Ethiek
Zorg
Privacy

14 maart – 10 oktober
Bas Peeters
Martijn Brands
Irene Bauer
Koen Meijering
Jantine Rozenboom
Melle Berg
Noumidia Massaoudi
Hannah Hilberink
Pascal van Verseveld

Bouw en Duurzaamheid
Digitalisering en Innovatie
Arbeidsmarkt en Pensioenen
Internationale Betrekkingen
Onderwijs
Democratie
Medische Ethiek
Zorg
Privacy

28 oktober – 31 december
Mauk Bresser
Jesse Mollema
Robbert Verheul
Maurice Schurink
Rik Heiner
Brittany Freling
Diana Al-Sarayfi

Democratie
Duurzaamheid en Innovatie
Internationale Betrekkingen
Economie
Onderwijs
Sociale Zaken
Zorg

7.2. Politieke contacten
Door de corona-epidemie vonden de politieke activiteiten digitaal plaats. In juli was er onder
leiding van Politiek Commissaris Internationale Betrekkingen een online discussieavond met de
Amerikaanse ambassadeur. Ook heeft deze Politiek Commissaris in mei een opiniestuk
geschreven in de Volkskrant over de vluchtelingencrisis op Lesbos.
De Politiek Commissaris Bouw en Duurzaamheid heeft met het PJO-duurzaamheidsoverleg
DOPJ een manifest opgesteld over elektronisch afval. Dit manifest is door alle PJO’s
ondertekend. Helaas is dit manifest uiteindelijk niet gepubliceerd.
De Politiek Commissaris Zorg heeft in samenwerking met License to Heal in september een
opinieartikel gepubliceerd in de Volkskrant over de toegankelijkheid van medicijnen.

7.3. Politieke Subcommissies
Iedere Politiek Commissaris geeft leiding aan een politieke subcommissie. In het najaar is hier
nieuw leven ingeblazen. Sinds november heeft iedere politieke subcommissie minimaal één

23

keer per maand een digitale activiteit. Deze activiteiten reiken van trainingen tot aan
sprekersavonden tot aan motieschrijfavonden. Sommige subcommissies hebben per maand
meerdere sessies. Internationale Betrekkingen heeft bijvoorbeeld een Europese en een
mondiale avond. Onderwijs deelt avonden in op onderwijslaag.

7.4. Politieke Vergadering
De Politieke Vergadering zou in mei plaatsvinden, wegens corona was deze afgelast. Als
vereniging streven wij ernaar ieder jaar een politieke vergadering te organiseren. Daarom is
deze alsnog in digitale vorm gehouden op 21 november 2020. Hier zijn 53 moties en één
resolutie ingediend. Hiervan zijn 37 moties en één resolutie aangenomen.
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8. Voorlichting
8.1. Algemeen
In het afgelopen jaar heeft het Algemeen Bestuurslid Voorlichting gepoogd de JOVD zichtbaar
te laten zijn in de media door al het crisesnieuws heen. Het primaire doel was de kwantiteit te
verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit inhoudelijk en qua beeldvorming hoogstaand te houden.
Daarnaast wilden we richting de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 meer kleur laten
zien en onze rol van politieke jongerenwaakhond tot uiting laten komen. Vanaf de wisseling
van het Hoofdbestuur in oktober van dit jaar is de focus komen te liggen op de positie van
jongeren en starters en is gepoogd een realistisch liberaal geluid te laten horen in het
jongerendebat.
In de media-uitingen is primair gekozen om de Landelijk Voorzitter naar voren te schuiven. Met
als doel om zoveel mogelijk naamsbekendheid op te bouwen in aanloop naar de verkiezingen
en om aan haar politieke profiel te werken. Door de groeiende hoeveelheid aan
mediaoptredens in de laatste maanden van dit jaar ontstond er ook ruimte voor andere
bestuursleden van de ‘Politieke Driehoek’ om hun mediamomenten te grijpen.
Het eerste gedeelte van 2020 was moeizaam, maar in de laatste maanden van dit jaar heeft de
JOVD weer de stijgende lijn te pakken met betrekking tot de mediaoptredens en dit willen we
vanzelfsprekend voortzetten in 2021.

8.2 Overzicht landelijke media-activiteiten
Hieronder volgt een globaal overzicht van media-optredens van de JOVD over het kalenderjaar
2020.

Datum

Medium

Activiteit

11 jan

Persbericht

Prins Constantijn Liberaal van het Jaar:
https://jovd.nl/nieuws/prins_constantijn_liberaal_van_het_jaar

14 jan

Persbericht

Persbericht omtrent vuurwerkverbod
https://tpo.nl/2020/01/14/liberaal-schisma-vvd-jeugd-wilalgeheel-verbod-op-vuurwerk-terwijl-klaas-dijkhoffsiervuurwerk-wil-behoudenvvd-jeugd-wil-algeheel-verbod-opvuurwerk-terwijl-klaas-dijkhoff-siervuurwerk-wil-behouden/

14 jan

Radio

Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn te gast bij Radio 1: Nieuws
& Co over vuurwerkverbod: https://www.nporadio1.nl/nieuwsen-co

11
februari

Opinieartikel

Opinieartikel in de Trouw over de hervorming van het
kiesstelsel:
https://www.trouw.nl/nieuws/geef-de-kiezer-een-dubbelestem-om-het-vertrouwen-in-de-democratie-teversterken~bab51a3e/
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28
februari

Panel

Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn paneldeelnemer bij panel
over het boek De Liberale Leegte in Pakhuis de Zwijger:
https://dezwijger.nl/programma/de-liberale-leegte

4 maart

Opinieartikel

4 maart

Radio

13 maart

Opinieartikel

Opinieartikel in Elsevier Weekblad over het Randstedelijke
rijksbeleid:
https://jovd.nl/server/tracklink/?link=https%3A%2F%2Fwww.els
evierweekblad.nl%2Fopinie%2Fopinie%2F2020%2F03%2Fjovdhet-rijksbeleid-is-te-randstedelijk740970%2F%3Ffbclid%3DIwAR2CAByYr0dmmRhzeBa0zWDbNtywNnBQceJy4eNihMAV4y7F8rxl9XLZ_A&hash=caf8d26dfdce59e
d85de68cf384a1e7ee751dc6ce01f4866ed84b36615c500d2
Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn bij Ask me Anything op BNR
Nieuwsradio over mogelijke linkse samenwerking:
https://www.bnr.nl/player/audio/10147337/10404073?fbclid=I
wAR2jXunPraOfD9yPUrF0Frqoij1y4CaaEczt3cuc17tWh3FvnkBjJU
qTMA0
Opinieartikel over hervorming van het formatieproces:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/03/13/hoe-de-democratie-tevernieuwen-drie-ideeena3993720?fbclid=IwAR2vgPjixw_TsrpohJ7QZgiIRwkrIB0KpfTjfEB2LsxFgwGg-xsqdoJqeg

3 april

Persbericht

13 april

Radio

15 april

Opinieartikel

29 april

Radio

1 mei

Petitie

6 mei

Opinieartikel

Persbericht in Elsevier Weekblad over het stilstaan van de
democratie door Corona:
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/04/teluit-je-klimaatwinst-minister-wiebes-748247/
Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn bij Kwesties op Radio 1 over
compensatie studenten:
https://www.nporadio1.nl/kwesties/uitzendingen?fbclid=IwAR0
zO_LZKA5xCphvNoRf4BvHylMTAHKCKbrbP7CRPEgfYY0Vmxoam
Gm_5zo
Opinieartikel in het AD over de hervorming van arbeidsmarkt:
https://www.ad.nl/opinie/coronacrisis-toont-hoe-scheefarbeidsmarktis~ac6f7d7a/?referrer=https://jovd.nl/nieuws/jovd_coronacrisis
_toont_hoe_scheef_arbeidsmarkt_is
Voorlichter Wilbert Frieling bij Dit is de Dag op Radio 1 over
studentencompensatie door Corona:
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/578642020-04-29-groenlinks-wil-studenten-helpen-met-tijdelijkeuitkering
Petitie met andere PJO’s over studentenhuishoudens en Corona:
https://petities.nl/petitions/eerlijke-behandelingstudentenhuizen-ondercoronamaatregelen?locale=nl&fbclid=IwAR1e0FS8FPO2gW54C2
RXgC8YdDHfPd7pSho-GBJX4e-yJZh9cHvB5eURrkc
Opinieartikel in het Parool over de vluchtelingen crisis op
Lesbos: https://www.parool.nl/nieuws/regering-voorkom-eenramp-oplesbos~b994ebf29/?referrer=https%3A%2F%2Fjovd.nl%2Fnieuw
s%2Fjovd_haal_de_vluchtelingen_op_lesbos_naar_het_griekse_
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13 mei

Opinieartikel

11 juni

Nieuwsartikel

13 juni

Nieuwsartikel

15 juni

Opinieartikel

24 juni

Multimedia

1 juli

Artikel

28
augustus

Multimedia

1
septemb
er

Opinieartikel

3
septemb
er

Artikel

29
septemb
er

Opinieartikel

6
oktober

Multimedia

vasteland&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social
&utm_source=copylink
Opinieartikel in Trouw over de privacy van studenten:
https://www.trouw.nl/nieuws/sol-niet-met-privacy-vanstudenten~b17db167/?utm_campaign=shared_earned&utm_m
edium=social&utm_source=copylink
In een stuk van Nieuwsuur over diversiteit in het parlement pleit
Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn voor de beste persoon op
de beste plaats:
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2336971-politieke-jongerenwillen-meer-kleur-in-de-tweede-kamer.html
Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn in een stuk van RTL Nieuws
over het lijsttrekkerschap van de VVD:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5151446/vvdprominenten-willen-rutte-weer-als-lijsttrekker-gewoon-blijven
Opinieartikel in Elsevier Weekblad over biomassa:
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/opinie/2020/06/jovdtijd-voor-een-rationeel-klimaatbeleid-761424/
Landelijk Vicevoorzitter Hilde Wendel in een online debat van
Jouw Idee & Leer:
https://www.youtube.com/watch?v=FfTWpDlTj_E&fbclid=IwAR
2lWHUC94uH_TQIqS4IxtcX7T0wVZEU8AiSFfji9e9Tj0khPPw8z2u2io
Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn opgenomen in de lijst
Elsevier Weekblad met daarin de smaakmakers van de komende
decennia:
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2020/
07/smaakmakers-van-de-komende-decennia206066w/?fbclid=IwAR0FXxMMYbzZm8eMC4x9yEVxr5AomR7N
_0eqILw604aPOudEmOYfQEkNKZk
Landelijk Vicevoorzitter Hilde Wendel te gast bij het grote online
PJO-debat:
https://www.facebook.com/JOVDonline/videos/749444012561
538
Opinieartikel in de Volkskrant van License to Heal ondersteund
door de JOVD: https://www.volkskrant.nl/columnsopinie/opinie-als-er-straks-een-covidvaccin-is-dan-graag-vooriedereen~b6ab9fe7/
Artikel in het Nederlands Dagblad over de opgezette Oeigoeren
campagne door de JOVD en acht andere jongerenorganisaties:
https://www.nd.nl/nieuws/politiek/990350/kijk-niet-weg-bijonderdrukking-oeigoeren
Opinieartikel van Landelijk Voorzitter Rick Oudshoorn en
Landelijk Vicevoorzitter Hilde Wendel in de Trouw over de
Troonrede en de oplopende staatsschuld:
https://www.trouw.nl/opinie/laat-de-nieuwe-generatie-niethet-kind-van-de-rekeningworden~b9ae1c21/?utm_campaign=shared_earned&utm_medi
um=social&utm_source=copylink
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel te gast bij het digitale Rutgers
Dialoog: https://www.rutgers.nl/wie-wij-zijn/johannes-rutgersdialoog/2020-het-politieke-voorspel
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7
oktober

Radio

10
oktober

Radio

12
oktober

Radio

21
oktober

Radio

22
oktober

Multimedia

31
oktober

Radio

2
novemb
er

Multimedia

7
novemb
er

Multimedia

10
novemb
er

Multimedia

17
novemb
er
23
novemb
er

Multimedia

Opinieartikel

Landelijk Voorzitter Hilde Wendel bij Radio 1 EenVandaag over
het Rutgers Dialoog: https://www.nporadio1.nl/radioeenvandaag/onderwerpen/65976-2020-10-07-jongeren-willenles-krijgen-in-het-aangeven-van-eigen-grenzen
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel te gast bij Radio 2 Spijkers met
Koppen over het 10K plan van GroenLinks:
https://www.nporadio2.nl/spijkersmetkoppen/gemist/video/19
848/2020-10-10-een-debat-tussen-hilde-wendel-jovd-en-sabinescharwachter-dwars-over-het-plan-van-gl-om-elke-18-jarigetienduizend-euro-te-geven
Landelijk Vicevoorzitter Wilbert Frieling in debat bij Radio 1 Dit is
de Dag over de compensatie van studenten:
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/662332020-10-12-is-het-huidige-leenstelsel-aan-vervanging-toe
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel bij de Ochtendspits van BNR:
https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10424287/millennialsverliezen-vertrouwen-in-democratie
Statement Hoofdbestuur met betrekking tot de onthoofding van
Franse leraar:
https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.45947524076
5924/3420513957995356/?__cft__[0]=AZXowhi4OvnBl84GouBL
ld_6jbG6u8oFHRsTzskJhIDdm1lqnAfTBXnXjcUfFjN5pQwrpYp4ZJT
jk6EROjXhyHnOLjmMvHtjqNml7R-kFIuPQ4m07-b0pvJeLCprJJA6R2jAFzO92Wq9uzusCXGYTaT&__tn__=EH-R
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel bij Dit is de Zaterdag op Radio
1: https://www.nporadio1.nl/dit-is-dezaterdag/onderwerpen/67186-2020-10-31-dit-is-de-zaterdagmet-mo-hersi-victor-pak-en-hilde-wendel
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel over jongeren en corona bij
RTL:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5194236/fe
estje-jongeren-coronavirus-pandemie-illegaalcoronamaatregelen
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel te gast bij podcast KiesAdvies:
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9hbmNob3IuZ
m0vcy8yYmQ5YzkyYy9wb2RjYXN0L3Jzcw/episode/ODE0MGMy
MWQtNjY5OC00OGVmLTkwM2UtNjg1YjVlZTFlNGNj?hl=nl&ved=
2ahUKEwjLnrX71_XsAhVwxoUKHbZBDLMQieUEegQIBxAF&ep=6
Online statement over de homoseksualiteit verklaring op
scholen:
https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.27952788638
52205/3471300802916671/?__cft__[0]=AZWZLBbpx0n_jy_fzOg
odwUwXsgr2vquOFoegdqPb1W5cucLcrnJLNYV3qVHhqGZJ_LIde_dGBW3ptnoXu2a5wl29MAMtt8NzN
cNK9xDPVVeRyaAYt_lcEoN1VFC5v7Axyv5tbgXuGpKU9p4_tTLfih
&__tn__=EH-R
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel bij het ECP jongerendebat:
https://ecp.verslagvandedag.nl/artikel/terugkijken-dag-1
Opinieartikel van Landelijk Voorzitter Hilde Wendel en Politiek
Commissaris Mauk Bresser over quota in Elsevier:
https://www.ewmagazine.nl/ewpodium/achtergrond/2020/11/j
ovd-verplicht-vrouwenquotum-is-doorgeslagendiversiteitsdenken-789479/
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24
novemb
er

Campagne

24
novemb
er

Artikel

25
novemb
er
29
novemb
er
1
decemb
er
1
decemb
er

Multimedia

1
decemb
er
1
decemb
er

Artikel

1
decemb
er

Multimedia

5
decemb
er

Radio

Televisie

Persbericht

Artikel

Multimedia

De #TotHier campagne in samenwerking met Rutgers tegen
seksueel geweld:
https://www.facebook.com/JOVDonline/photos/a.27952788638
52205/3509248719121879/?__cft__[0]=AZVIywEo0e9_Y9kEvud
z8MuP1QRLSsyrq80qKGSqOI0qpJqhiLlTFHZSrlihpPy5QxSH5RrKvj
oIkKYofw3TTkUUlPW8dVSPBG17ke2wLSlCkjYaTzytkYEYmUdUI8
qr6EwTNdDQlnyfQDmMUuf1frhm&__tn__=EH-R
Interview van Landelijk Voorzitter Hilde Wendel in het Dagblad
van het Noorden: https://www.dvhn.nl/drenthe/Hilde-Wendeluit-Drenthe-is-voorzitter-van-de-landelijke-JOVD-Ik-durf-tezeggen-waar-het-op-staat-26219429.html
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel te gast bij podcast Jonge
Denkers:
https://open.spotify.com/episode/72uOi4Z9wuhae8e6Y5SWtu
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel over het coronavaccin bij RTV
Drenthe: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/165342/Als-jij-jeniet-inent-dan-kom-je-aan-de-veiligheid-van-een-ander
Persbericht over de VVD Tweede Kamerlijst:
https://jovd.nl/nieuws/vvd_kandidatenlijst_is_vernieuwend_en
_divers_maar_er_zijn_ook_zorgen
Persbericht over de VVD Tweede Kamerlijst in verscheidene
kranten overgenomen:
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/12/01/vvd-kiest-voorvernieuwing-en-voor-vertrouwde-gezichten-a4022133
Persbericht over de VVD Tweede Kamerlijst in verscheidene
kranten overgenomen: https://tpo.nl/2020/12/01/jovd-slooptvvd-kandidatenlijst-baantjescarrousel/
Persbericht over de VVD Tweede Kamerlijst in verscheidene
kranten overgenomen:
https://www.evajinek.nl/nieuws/artikel/5200394/rutteomringd-door-vrouwen-op-vvd-kandidatenlijst
Persbericht over de VVD Tweede Kamerlijst in verscheidene
kranten overgenomen:
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5200394/rutt
e-omringd-door-vrouwen-op-vvd-kandidatenlijst
Landelijk Voorzitter Hilde Wendel bij Dit is de Zaterdag op Radio
1: https://www.nporadio1.nl/dit-is-dezaterdag/onderwerpen/68910-2020-12-05-dit-is-de-zaterdagmet-hilde-wendel-mo-hersi-en-wiebe-de-jong
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9. Internationaal
9.1. Algemeen
In 2020 zijn veel internationale evenementen in verband met de Coronacrisis niet doorgegaan.
Wel hebben er enkele online evenementen en vergadering plaatsgevonden waar een JOVDdelegatie bij aanwezig was.

9.2. Activiteiten
Op 9 april heeft het Algemeen Bestuurslid Voorlichting een delegatie van de jonge liberalen uit
Saksen ontvangen.
Op 6 juli gingen de Landelijk Vicevoorzitter en het Algemeen Bestuurslid Voorlichting op
uitnodiging van de Amerikaanse ambassade naar een evenement met betrekking tot de viering
van het 244ste jaar van de Amerikaanse onafhankelijkheid.
Op 7 juli was de Amerikaanse ambassadeur te gast bij een digitale discussieavond
gepresenteerd door de Politiek Commissaris Internationale Betrekkingen.

9.3. Internationale Vergaderingen LYMEC en IFLRY
Op 4 april hield LYMEC een digitale vergadering waarin het nieuwe bestuur werd gekozen. De
JOVD werd vertegenwoordigt door Noud Dumoulin, Lavina Heesterbeek en Boris Broekhuizen.
13 en 14 april vond het congres van LYMEC digitaal plaats. Hier werd onder andere het Policy
Book, de financiën, en politieke moties en resoluties besproken. Daarnaast zijn er twee nieuwe
Associated Member Organisations ingestemd: Par Jauniešiem - "Movement for! Youth!" uit
Letland en Vesna Youth Democratic Movement uit Rusland. Daarnaast zjin Nova Stranka Youth
uit Servië en Young Liberals uit Griekenland geupgrade van Associated Member Organisation
naar Full Member Organisation. De JOVD werd vertegenwoordigd door Willemijn Krans.
20 december vond de General Assembly van IFLRY plaats. Het belangrijkste onderdeel hiervan
was het verkiezen van het nieuwe Bureau. Bram Roodhart, oud-landelijk vicevoorzitter van de
JOVD is hierin verkozen als Vice President. Als Hoofdbestuur zijn we ontzettend trots en blij dat
het hem gelukt is en we nu een JOVD’er in het bestuur hebben. De JOVD werd bij deze
vergadering vertegenwoordigd door Willemijn Krans, Martijn Brands, Robbert Verheul, Cas
Cratsborn en Roelof Dik.

9.4. JOVD Internationaal
Tot aan 10 oktober werd, door het vertrek van het Algemeen Bestuurslid Politiek, de
organisatie van JOVD internationaal gedeeld met het Algemeen Bestuurslid Voorlichting, de
Politiek Commissaris Internationale Betrekkingen en enkele actieve leden die goed kennis
hebben van het reilen en zeilen binnen de internationale liberale organisaties. Vanaf 10 oktober
heeft het nieuwe Algemeen Bestuurslid Politiek de portefeuille Internationaal weer opgepakt.
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10. Organisatie
10.1. Congressen
In 2020 stonden er twee fysieke congressen gepland, totdat de coronacrisis ons land aanviel.
Het fysieke zomercongres heeft helaas niet kunnen plaatsvinden, maar de projectgroep heeft
wel op 27 juni een alternatieve online activiteit georganiseerd. Het najaarscongres zal op
alternatieve wijze plaatsvinden op 10 oktober aanstaande. In dit Bestuursverslag zal heel kort
iets geschreven worden over het online zomercongres, voor meer informatie verwijs ik u graag
door naar het projectverslag.
10.1.1. Zomercongres
Zoals eerder beschreven, kon het zomercongres helaas niet op reguliere wijze plaatsvinden.
Maar de projectgroep heeft haar uiterste best gedaan om een alternatieve activiteit te
organiseren en deze vond dan ook plaats op 27 juni 2020.
Tijdens dit “digitale zomercongres” zijn wij in gesprek gegaan met Staatssecretaris van Defensie
Barbara Visser en Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok. Middels groene en rode
voorwerpen achter de webcam konden leden op interactieve wijze deze middag beleven.
De auditor van de projectgroep was het Algemeen Bestuurslid Organisatie. De projectgroep
Zomercongres bestond uit de volgende personen:
21 november 2019 – 7 mei 2020
Voorzitter
Inhoud & Sprekers
Inhoud & Sprekers
Locatie & Logistiek
Locatie & Logistiek
Marketing
Auditor

Daphne Lodder
Dirk Oostra
Nick Hoogkamp
Hannah Hilberink
Sophie Swart
Noumidia Massaoudi
Hilde Wendel

7 mei 2020 – 27 juni 2020
Voorzitter
Inhoud & Sprekers
Inhoud & Sprekers
Locatie & Logistiek
Locatie & Logistiek
Marketing
Auditor

Daphne Lodder
Dirk Oostra
Tijn Peters
Hannah Hilberink
Sophie Swart
Noumidia Massaoudi
Hilde Wendel

10.1.2. Najaarscongres
Helaas hebben er in 2020 geen fysieke congressen plaats kunnen vinden, maar hiervoor zijn
alternatieven verzonnen. Het Najaarscongres heeft geen doorgang kunnen vinden in zijn
bekende vorm en is vervangen door “Blik op de toekomst”. Wel heeft de Projectgroep
Najaarscongres lang gewerkt aan dit evenement. Het Algemeen Bestuurslid Organisatie was
auditor van deze Projectgroep. Verder bestond zij uit de volgende personen.
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Voorzitter
Inhoud & Sprekers
Inhoud & Sprekers
Locatie & Logistiek
Locatie & Logistiek
Marketing
Auditor

Daphne Lodder
Dirk Oostra
Tijn Peters
Hannah Hilberink
Sophie Swart
Noumidia Massaoudi
Hilde Wendel

Tijdens “Blik op de toekomst” vond tevens de bestuurswisseling plaats onder leiding van Loek
Hermans. Verder hebben we ook fantastische sprekers mogen ontvangen. Zo hebben Glenn
Schoen en Hans van der Louw gepraat over moderne oorlogsvoering en waren Diederik
Gommers en Erik Scherder te gast om te praten over de toekomst van de zorg. Meer informatie
over dit evenement vindt u uiteraard in het projectverslag.

10.2 Introductieweekenden
In 2020 stonden er twee fysieke introductieweekend gepland, totdat de coronacrisis ons land
aanviel. Het eerste fysieke introductieweekend heeft helaas niet kunnen plaatsvinden, maar de
projectgroep heeft wel op 6 juni een online introductiemiddag georganiseerd. Het tweede
introductieweekend zal op alternatieve wijze plaatsvinden op 12 september aanstaande. In dit
Bestuursverslag zal heel kort iets geschreven worden over de online introductiemiddag, voor
meer informatie verwijs ik u graag door naar het projectverslag.
10.2.1. Introductieweekend I
Ook het introductieweekend kon vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. In plaats
daarvan heeft de projectgroep een digitale introductiemiddag georganiseerd op 6 juni 2020.
Tijdens deze online introductiemiddag zijn de nieuwe leden het gesprek aangegaan met
Tweede Kamerlid van de VVD Aukje de Vries. Daarnaast was er de mogelijkheid om Juliëtte van
Gilse en Koen Bokhorst als JOVD politici het hemd van het lijf te vragen en was er een digitale
rondleiding door het Algemeen Secretariaat. Verder was er een JOVD Quiz en als afsluiting een
digitale borrel met afdelingsbestuurders.
De auditor van de projectgroep was het Algemeen Bestuurslid Organisatie. De projectgroep
Introductieweekend I bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Inhoud & Sprekers
Inhoud & Sprekers
Marketing
Auditor

Robin de Jong
Catherine Bleijs
Nick Hoekstra
Susan Drenth
Hilde Wendel

10.2.1. Introductieweekend II
Op zaterdag 12 september vond de tweede introductiedag plaats. Dit is het enige landelijke
evenement dat tijdens de lockdown heeft plaatsgevonden. Volledig coronaproof en op
anderhalve meter afstand werd deze dag georganiseerd. De nieuwe leden zijn onder andere in
gesprek gegaan met Tweede Kamerlid Kelly Regterschot en met Frits Huffnagel. De dag werd
afgesloten met een diner bij Very Italian Pizza.
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De auditor van de projectgroep was het Algemeen Bestuurslid Organisatie. De projectgroep
Introductieweekend II bestond uit de volgende personen:
Voorzitter
Nick Hoekstra
Inhoud & Sprekers
Catherine Bleijs
Marketing
Susan Drenth
Auditor
Hilde Wendel

10.2.3. Introductieweekend III
Op zaterdag 19 december is er een online introductiedag georganiseerd waar we ruim 20
nieuwe JOVD’ers digitaal hebben mogen verwelkomen. Tweede Kamerlid voor de VVD Martin
Wörsdörfer is digitaal langs gekomen als spreker en Bas Koster heeft de training Liberalisme 1
verzorgd. Verder is er ruimte geweest voor een uitgebreide en diverse kennismaking met de
JOVD. Meer informatie vindt u terug in het projectverslag.

10.3. Dies Natalis
Op 15 februari 2020 hebben wij de 71e verjaardag van de JOVD gevierd. De Dies Natalis vond
plaats in Beeld en Geluid te Den Haag. Deze avond stond in het teken van saamhorigheid en
had ook naast het vieren van de verjaardag als doel om de gezelligheid in de vereniging te
stimuleren. Een cabaretier heeft de JOVD met haar afdelingen op de hak genomen en daarnaast
zijn verschillende (oud-)JOVD’ers langsgekomen. Sabine Koebrugge, Sander Janssen en
Maarten van Asten hebben verteld over hun tijd bij de JOVD en hebben ons voorzien van
anekdotes. Tot slot hebben Raoul van de Moosdijk en Jochem Stoeten het Hoofdbestuur
geroast. Dit alles gebeurde onder het genot van een driegangendiner met onbeperkt
drankarrangement.
Na het eten vond de afterparty plaats bij Club 27 in Den Haag, waar wij tot in de kleine uurtjes
door zijn gegaan.
De auditor van de projectgroep was het Algemeen Bestuurslid Organisatie. De projectgroep
Dies Natalis bestond uit de volgende personen:
Auditor
Locatie & Logistiek
Marketing

Hilde Wendel
Talitha Duijn
Fons Verloop

10.4. Overige activiteiten
10.4.1. Bestuurdersdag 1
Op 11 januari 2020 werd er een bestuurdersdag georganiseerd op het Algemeen Secretariaat
in Den Haag. Afdelingsbestuurders uit het hele land kwamen hier samen om in gesprek te gaan
over de verschillende portefeuilles. Verder zijn er verschillende andere sessies geweest,
waaronder één van de vertrouwenscommissie. De dag werd afgesloten met de
Nieuwjaarsborrel.
10.4.2. Nieuwjaarsborrel
Op 11 januari 2020 vond na afloop van de bestuurdersdag de Nieuwjaarsborrel plaats op het
Algemeen Secretariaat in Den Haag. Hier werd Zijne Koninklijke Hoogheid prins Constantijn der
Nederlanden uitgeroepen als ‘Liberaal van het jaar 2019’. Onze gasten hebben genoten van
heerlijke cocktalis, hapjes en glühwein.

33

10.4.3. Bestuurdersdag 2
Op 5 september 2020 vond de tweede bestuurdersdag plaats, namelijk de kandidaat
bestuurdersdag. Door de verplichte anderhalve meter afstand vanwege de corona pandemie
kon dit niet op het Algemeen Secretariaat georganiseerd worden. In plaats daarvan werd het
georganiseerd in Fletcher Wellness-Hotel Leiden. Deze keer waren er alleen sessies voor het
dagelijks bestuur en de Algemeen Bestuursleden Promotie & Ledenwerving.
10.4.4. Bestuurdersdag 3
Op zaterdag 14 november vond de bestuurdersdag organisatie online plaats waar alle
bestuursleden Organisatie kennis met elkaar hebben kunnen maken. De dag stond in het teken
van het vinden van online alternatieven voor activiteiten en hier is uiteindelijk een naslagwerk
van gemaakt.
10.4.5. Vrijwilligers Bedrankt Dag
Vanwege de coronacrisis is de Vrijwilligers Bedrankt Dag dit jaar helaas niet doorgegaan.
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11. Opleiding en Training
11.1. Algemeen
Het jaar 2020 heeft een grote impact gehad op de vereniging. Op het gebied van opleiding en
training is er enorm geleden onder Covid-19. Gedurende het eerste deel van 2020 hebben tot
maart fysieke trainingen plaatsgevonden. Met dank aan trainers en afdelingen hebben in
samenwerking met het hoofdbestuur veel leden kennis kunnen maken met de JOVD Academy.
Aan het einde van 2020 kwamen de trainingen langzaam weer op gang. Deze trainingen zijn
allemaal digitaal georganiseerd, wat enorm veel vraagt van onze geweldige trainers.
Dit jaar is wederom een vernieuwing gemaakt met het vernieuwen van de
trainershandleidingen met als doel de verbetering en actualisering van ons aanbod, alsmede
de accreditatie door de VVD. Met het jaarlijkse PJO-Parlement en de opzet van Generatie JOVD
zijn belangrijke stappen gezet inzake de continuïteit van de JOVD Academy. Deze activiteiten
hebben deelnemers voorzien van een uitgebreid leertraject waar vaardigheden en kennis
werden toegepast.

11.2. Generatie JOVD
In het eerste halfjaar van 2020 is het Traject Generatie JOVD georganiseerd. Tijdens Generatie
2020 hebben twaalf deelnemers het gehele traject gevolgd. Het programma bestond uit vijf
trainingsdagen met trainers uit de VVD-top, waarvan een deel fysiek en een deel digitaal. Ook
kregen alle deelnemers een persoonlijke mentor toegewezen die ze hielp met persoonlijke
doelstellingen en hun toekomstige carrière. Na de afronding van Generatie JOVD 2020 hebben
de deelnemers en mentoren een evaluatieforumlier ontvangen, die worden meegenomen in
de organisatie van het traject in 2021.

11.3. Trainers
In 2020 zijn zes kandidaat-trainers uitgenodigd voor het Training voor Trainersweekend. De
maatregelen heeft de organisatie van een fysiek weekend belemmerd. Vanwege de aard van
het Training voor Trainersweekend is een digitaal weekend zeer onwenselijk. Door de
maatregelen heeft het Hoofdbestuur besloten om het weekend te verplaatsen naar een datum
in 2021.

11.4. Regionale leerscholen
In 2020 zijn er door regionale leerscholen in het hele land trainingen georganiseerd. Door
COVID-19 zijn de hoeveelheid gegeven trainingen niet hetzelfde als in voorgaande jaren. Op de
website is onder het kopje ‘verenigingszaken’ is een handleiding gepubliceerd ter
ondersteuning van afdelingsbestuurders bij het opzetten van een leerschool en/of
talenttraject.
Bij enkele van deze leerscholen is in 2020 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.
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11.5. PJO-Parlement
In 2020 heeft tevens het PJO-parlement plaatsgevonden. Op 5 en 6 maart 2020 zijn de
bezigheden van de Tweede Kamer op realistische wijze met alle politieke jongerenorganisaties
gesimuleerd. Met een delegatie van 15 fractieleden had de JOVD een grote delegatie.
Noemenswaardig om te vermelden is dat de JOVD in 2020 voor het eerst in de geschiedenis
van het PJO-Parlement kampioen is geworden, hierdoor heeft onze vereniging de wisselbeker
in ontvangst mogen nemen.
Het PJO-parlement vond plaats in samenwerking met CDJA, DWARS, JS, JD, PerspectieF, SGPJ,
PINK!, JFvD en Oppositie.

11.6. Wildcardsysteem
In 2020 is het Wildcardsysteem hervat. Dit systeem is er op gericht om mensen actief uit te
nodigen voor de trajecten Generatie JOVD en het PJO-Parlement. Trainers en
afdelingsbestuurders zijn gevraagd om leden te nomineren voor deze Wildcard. Voor beide
trajecten zijn nominaties ingediend voor de verstrekking van Wildcards en voor beide trajecten
is een Wildcard daadwerkelijk verstrekt d.m.v. een hoofdbestuursbesluit.

11.7. Weekend van het Liberalisme
In het beleidsplan 2020 is gesproken over het Weekend van het Liberalisme. Dit weekend heeft
niet plaatsgevonden doordat fysieke bijeenkomsten geen doorgang konden vinden op een
manier die zou aansluiten bij de geest van dit weekend.
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12. Marketing & Campagne
12.1. Algemeen
In 2020 werd de focus van de vereniging weggehaald bij het fysieke en werd alles digitaal, met
dit als gevolg dat de online aanwezigheid van onze vereniging misschien wel een van de
belangrijkste aspecten werd voor de ledenwerving en algehele bekendheid. Op gebied van
marketing is de verbreding van onze zichtbaarheid een van de hoofdontwikkelingen van
afgelopen jaar.
We gebruiken diverse platforms naast elkaar om zo veel mogelijk mensen te bereiken. De
website, Facebook, Instagram, Twitter, en Whatsapp zijn de voornaamste kanalen om men te
informeren. Om onze aanwezigheid bij radio en televisie zichtbaar te maken wordt er bij ieder
interview e.d. een aankondiging in de stories gemaakt met een oproep aan de leden om ook te
gaan kijken en luisteren, daarnaast word er gepoogd om wekelijks de activiteiten van
afdelingen te delen op de landelijke kanalen om zo de kruisbestuiving tussen de afdelingen te
vergroten.
In dit jaar zonder verkiezingen is er ook een podcast (JOVDcast) opgezet om op een nieuwe
manier meer content te creëren. Hier zijn nog zeker verbeteringen wenselijk maar met een
redelijk aantal luisteraars is het een sterke manier om onderwerpen binnen de vereniging en
online aan te stippen.
In 2020 is er ook een start gemaakt aan landelijke merchandise, gezien het coronatijdperk is er
gekozen om een mondkapje te laten maken in de JOVD stijl. De mondkapjes zijn erg goed
ontvangen binnen de vereniging en bieden veel perspectief voor de uitbreiding van landelijke
merchandise in 2021.

12.2. Augustus Offensief
In maart begonnen de concrete voorbereidingen voor het Augustus Offensief 2020 en vanaf
dat moment was er lang de hoop om het evenement fysiek te kunnen organiseren.
Wie had er tot dat moment ooit gedacht dat de JOVD voor het eerst in haar geschiedenis een
bijna volledige online promotietour moest houden. Enkele afdelingen hebben de mogelijkheid
gehad toch fysiek een promotionele activiteit te houden, verder was alles digitaal geregeld. Van
12 tot 31 Augustus is het AOtootje digitaal het land afgegaan en zijn er gedurende die periode
vele advertenties geplaatst op diverse kanalen. De vele filmpjes hebben wat meer levendigheid
gebracht in het YouTube kanaal en is een mooie basis om hier in de toekomst verder op te
bouwen.
In totaal heeft het Augustus Offensief voor ongeveer 50 inschrijvingen gezorgd, en natuurlijk
bijgedragen aan meer online bekendheid van afdelingen.

12.3. Professionalisering
Een belangrijke ontwikkeling van afgelopen jaar is de professionalisering van de uitrusting die
de JOVD in eigen beheer heeft. Dit betreft de camera- en podcast-uitrusting, hiermee kan de
kwaliteit van onze eigen content gewaarborgd worden voor de komende jaren. Door deze
aankoop worden wij ook minder afhankelijk van externe factoren voor het vastleggen van onze
evenementen en kunnen we efficiënter onze digitale aanwezigheid vergroten.
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13. Hoofdbestuursbesluiten
In het jaar 2020 heeft het hoofdbestuur de nodige besluiten genomen.
Datum

HBB-nummer

09--01-2020

4637

09--01-2020

4638

09--01-2020

4639

09--01-2020

4640

09--01-2020

4641

09--01-2020

4642

09--01-2020

4643

09--01-2020

4644

09--01-2020

4645

09--01-2020

4646

09--01-2020

4647

09--01-2020

4648

09--01-2020

4649

09--01-2020

4650

23--01-2020

4651

23--01-2020

4652

23--01-2020

4685

23--01-2020

4653

23--01-2020

4654

23--01-2020

4655

Hoofdbestuursbesluit
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting voor de
nieuwjaarsborrel ter waarde van 999,47 euro.
Het hoofdbestuur verleent de heer T. Peters een wildcard voor
het PJO-parlement.
Het hoofdbestuur verleent de heer M. van Zoelen toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer S. de Vreede toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer L.E. Benthin toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer F.A. Kooiman toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent mejuffrouw E. Duinkerke toegang
tot Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer M. Brands toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer R. Heiner toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer J.J. Stoeten toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent mejuffrouw H. Wendel toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer M. Hack toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur verleent kapitein G.L.J. Jacobs toegang tot
Generatie JOVD 2020.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met het contract met Ka-ching
ten behoeve van het medewerkersbeleid.
Het hoofdbestuur besluit de persoon met lidnummer 110587
op voorlopige basis te schorsen.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Beeld en
Geluid ter waarde van 6.716,85 euro ten behoeve van het Diës
Natalis 2020.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van de Dies
Natalis ter waarde van 6.716,85 incl. BTW.
Het hoofdbestuur verleent mejuffrouw W.E.H. Krans toegang
tot het PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer V. Janssen toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer V. Zoomers toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
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23--01-2020

4656

23--01-2020

4657

23--01-2020

4658

23--01-2020

4659

23--01-2020

4660

23--01-2020

4661

23--01-2020

4662

23--01-2020

4663

23--01-2020

4664

23--01-2020

4665

23--01-2020

4666

06--02-2020

4667

06--02-2020

4668

06--02-2020

4669

06--02-2020

4670

20--02-2020

4671

20--02-2020

4672

20--02-2020

4673

20--02-2020

4674

04--03-2020

4673

04--03-2020

4674

Het hoofdbestuur verleent de heer P.A. Kruiswijk toegang tot
het PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer M.K. Porschen toegang tot
het PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer M.S. Thijssen toegang tot
het PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer M. Bresser toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer L. Tissingh toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer J. de Bruyne toegang tot
het PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer F. van Elen toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur verleent de heer F. Kock toegang tot het
PJO-Parlement 2020.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van het TvTweekend ter waarde van 2850 euro.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van NH
Nunspeet ter waarde van 2567,40 euro incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Worrel &
Jetten ter waarde van 8.772,50 euro incl. BTW inzake
accountantscontrole voor het boekjaar 2019.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van
Introductieweekend I ter waarde van €3.550,- incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van San Telmo
ter waarde van €1.100,- incl. BTW ten behoeve van het
Introductieweekend I.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van KingKool
ter waarde van €1.147,- incl. BTW ten behoeve van het
Introductieweekend I.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Adecon
van €609,96 incl. BTW ten behoeve van de website.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van het
zomercongres ter waarde van €34.640,- incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van De
Buunderkamp ter waarde van €29.429,00 incl. BTW ten
behoeve van het zomercongres.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting voor het
JOVD lagerhuis ter waarde van €1.425,50 incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Hotel
Central ter waarde van €1.210,50 incl. BTW ten behoeve van
het lagerhuis.
Het hoofdbestuur zegt het vertrouwen op in mejuffrouw A.
van Brug en ontneemt haar de portefeuille politiek.
Het hoofdbestuur schorst het lid met lidnummer 116439 voor
een periode van twee weken.
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Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Beeld en
Geluid ter waarde van €5.889,18 incl. BTW ten behoeve van de
Dies Natalis.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van de locatie
van het zomercongres ter waarde van €28.929,00 incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Fletcher
Hotel het Witte Huis ter waarde van €1.739,00 incl. BTW ten
behoeve van de JAV.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van het PJOParlement van €12.252,73.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de pro forma ten behoeve
van het TvT-weekend.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de nieuwe offerte van het
NH Nunspeet ter waarde van €2.567,40 incl. BTW ten behoeve
van het TvT-weekend.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van €3.470
ten behoeve van het Weekend van het Liberalisme.
Het Hoofdbestuur ontslaat, onder dankzegging, de heer T.
Sikkema als regiocoördinator van de regio Noord-Holland.
Het Hoofdbestuur benoemt de heer R.P.B. van de Moosdijk als
regiocoördinator van de regio Noord-Holland.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Fletcher
Hotel Restaurant Het Witte Huis ter waarde van €
1.737,00 incl. BTW ten behoeve van de Jaarlijkse Algemene
Vergadering.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van de
JOVD Experience ter waarde van €1.965 euro.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw M. van Delft onder
dankzegging uit de Commissie Trainerschap van de JOVD
Academy stuurgroep.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer T. Leijte onder dankzegging
uit de Commissie Trainerschap van de JOVD Academy
stuurgroep.
Het hoofdbestuur benoemt de heer N. Dumoulin als
deelnemer in de delegatie voor LYMEC.
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw L. Heesterbeek als
deelnemer in de delegatie voor LYMEC.
Het hoofdbestuur benoemt de heer B. Broekhuizen als
deelnemer in de delegatie voor LYMEC.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer G. Noteborn, onder
dankzegging, als Politiek Commissaris Mobiliteit.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Worrel en
Jetten ter waarde van €7.260,00 incl. BTW ten behoeve van de
accountantscontrole over boekjaar 2019.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de begroting van Club’ 49
2020 ter waarde van €8.500,00.
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Het hoofdbestuur ontzet het lid met lidnummer 110587 uit
zijn/haar lidmaatschap.
Het hoofdbestuur beëindigt de schorsing van het lid met
lidnummer 116449.
Het hoofdbestuur stelt het projectverslag van Dies Natalis
vast.
Het
hoofdbestuur
stelt
het
projectverslag
van
Introductieweekend 2 vast.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van IBIS Hotel
ter waarde van €548,80 incl. BTW ten behoeve van het
weekend van het liberalisme.
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw N.S. Vroom als lid van
de Commissie Trainerschap.
Het hoofdbestuur benoemt de heer S.M. Koster als lid van de
Commissie Trainerschap.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Ka-ching
ter waarde van €1650,00 incl. BTW ten behoeve van
ondersteunde werkzaamheden tijdens de jaarafsluiting.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Ka-ching
ter waarde van €775,00 incl. BTW ten behoeve van
ondersteunde werkzaamheden tijdens de jaarafsluiting.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Ka-ching
ter waarde van €575,00 incl. BTW ten behoeve van
ondersteunde werkzaamheden tijdens de jaarafsluiting.
Het hoofdbestuur ontslaat mejuffrouw D.R. Lodder onder
dankzegging als voorzitter uit de Projectgroep Zomercongres
2020.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer D. Oostra onder
dankzegging als lid uit de Projectgroep Zomercongres 2020.
Het hoofdbestuur ontslaat mejuffrouw H. Hilberink onder
dankzegging als lid uit de Projectgroep Zomercongres 2020.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer N. Hoogkamp onder
dankzegging als lid uit de Projectgroep Zomercongres 2020.
Het hoofdbestuur ontslaat mejuffrouw N. Massaoudi onder
dankzegging als lid uit de Projectgroep Zomercongres 2020.
Het hoofdbestuur ontslaat mejuffrouw S.B. Swart onder
dankzegging als lid uit de Projectgroep Zomercongres 2020.
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw D.R. Lodder als
voorzitter van de Projectgroep Najaarscongres 2020.
Het hoofdbestuur benoemt de heer D. Oostra als lid van de
Projectgroep Najaarscongres 2020
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw H. Hilberink als lid van
de Projectgroep Najaarscongres 2020.
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw N. Massaoudi als lid
van de Projectgroep Najaarscongres 2020.
Het hoofdbestuur benoemt mejuffrouw S.B. Swart als lid van
de Projectgroep Najaarscongres 2020
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Het hoofdbestuur benoemt de heer T. Peters als lid van de
Projectgroep Najaarscongres 2020.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Ka-ching
ter waarde van €669,75 incl. BTW ten behoeve van
ondersteunde werkzaamheden in december 2019.
Het Hoofdbestuur stelt het Financieel Jaarverslag van 2019 ter
publicatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van 2020
vast.
Het hoofdbestuur stelt het Secretarieel Jaarverslag van 2019
ter publicatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
2020 vast.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Adecon
inzake de afronding van de website ter waarde van € 514,25
incl. BTW.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Adecon
inzake de afronding van de website ter waarde van € 762,30
incl. BTW.
Het hoofdbestuur ontslaat mejuffrouw C. Bleijs, onder
dankzegging, als lid van het Schrijfteam.
Het hoofdbestuur stelt het projectverslag van Lustrum 2019
ter publicatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van
2020 vast.
Het hoofdbestuur stelt het projectverslag van de Politieke
Kick-off ter publicatie voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering
van 2020 vast.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Vote
Company ter waarde van €455 excl. BTW (€550,55 incl. BTW)
ten behoeve van de Algemene Vergadering.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer B. Broekhuizen, onder
dankzegging, als voorzitter van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer J.P.E van van Hilten, onder
dankzegging als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer R. de Ridder, onder
dankzegging, als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer D. van den Oever, onder
dankzegging, als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat de her B.M. Roodhart, onder
dankzegging, als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer R. Gunst, onder
dankzegging, als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw I. Bauer, onder
dankzegging, als lid van de lustrumcommissie.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur 1.0620.1221
van Adecon ter waarde van €762,30 incl. BTW ten behoeve
van het declaratiesysteem op de website.
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Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Votecompany ter waarde van €538,45 incl. BTW ten behoeve
van de Algemene Vergadering.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van
VoteCompany ter waarde van €1029.71 incl. btw ten behoeve
van het stemsysteem tijdens de Algemene Vergadering van
Verkiezing.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Votecompany ter waarde van €836,11 incl. BTW ten behoeve
van de Algemene Vergadering.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Worrell en
Jetten ter waarde van €3.932,50 inclusief btw inzake controle
werkzaamheden jaarrekening 2019.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Venditio
ter waarde van €723,10 incl. btw ten behoeve van het
Augustus Offensief.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de pro forma van
€3.251,40 ten behoeve van het hotel voor het TvT-weekend.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Venditio
B.V. ter waarde van €723,10 incl. BTW ten behoeve van de
Augustus Offensief Giveaways.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van de Tweede
Kamer inzake het PJO Parlement 2020 ter waarde van
€4.985,60 incl. BTW.
Het hoofdbestuur ontslaat dhr. R. de Jong onder dankzegging
als voorzitter uit de Projectgroep Introductieweekend I.
Het hoofdbestuur benoemt dhr. N. Hoekstra als voorzitter
(was lid) van de projectgroep Introductieweekend I.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Fletcher
Wellness-Hotel Leiden ter waarde van €1.500,- incl. BTW ten
behoeve van de bestuurdersdag.
Het hoofdbestuur benoemt de heer D. Lodder als lid van de
hoorcommissie.
Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Lok als lid van de
hoorcommissie.
Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Oosting als lid van de
hoorcommissie.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Golden
Tulip Hotel Central ter waarde van €824,- ten behoeve van de
Voorbereidende Algemene Vergadering.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw D.R. Lodder, onder
dankzegging, als voorzitter van de projectgroep
najaarscongres.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw S.B. Swart, onder
dankzegging, als lid van de projectgroep najaarscongres.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw H. Hilberink, onder
dankzegging, als lid van de projectgroep najaarscongres.
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Het hoofdbestuur ontslaat de heer T. Peters, onder
dankzegging, als lid van de projectgroep najaarscongres.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer D. Oostra, onder
dankzegging, als lid van de projectgroep najaarscongres.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
VoteCompany ter waarde van €1090,21 incl. BTW ten behoeve
van de Algemene Vergadering.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer B. Peeters, onder
dankzegging, als politiek commissaris Bouw en Duurzaamheid.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer K. Meijering, onder
dankzegging, als politiek commissaris Internationale
Betrekkingen.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw H. Hilberink, onder
dankzegging, als politiek commissaris Zorg.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw I. Bauer, onder
dankzegging, als politiek commissaris Arbeidsmarkt en
Pensioenen.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw J. Rozenboom, onder
dankzegging, als politiek commissaris Onderwijs.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer M. Brands, onder
dankzegging, als politiek commissaris Digitalisering en
Innovatie.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer M.L. Berg, onder
dankzegging, als politiek commissaris Democratie.
Het hoofdbestuur ontslaat mevrouw N. Massaoudi, onder
dankzegging, als politiek commissaris Medische Ethiek.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer P. Van Verseveld, onder
dankzegging, als politiek commissaris Privacy.
Het Hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van BOL.com
ter waarde van €1.298,- incl. BTW ten behoeve van de
vervanging van de laptops van de Landelijk Secretaris en
Landelijk Penningmeester.
Het hoofdbestuur schorst het lid met lidnummer 116469 voor
een periode van vier weken.
Het hoofdbestuur ontslaat de heer J. Oosting onder
dankzegging als lid van de ad-hoc hoorcommissie.
Het Hoofdbestuur benoemt de heer W.E. Frieling als Landelijk
Vicevoorzitter.
Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Politiek toe aan
mevrouw W.E.H. Krans.
Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Voorlichting toe aan de
heer W.E. Frieling.
Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Marketing toe aan de
heer R. Smeets.
Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Opleiding &
Talentmanagement toe aan de heer M. Brands.

44

14-10-2020

4582

14-10-2020

4583

14-10-2020

4584

14-10-2020

4585

14-10-2020

4586

14-10-2020

4587

14-10-2020

4588

14-10-2020

4589

14-10-2020

4590

14-10-2020

4591

14-10-2020

4592

14-10-2020

4593

14-10-2020

4594

14-10-2020

4595

14-10-2020

4596

Het Hoofdbestuur kent de portefeuille Organisatie toe aan
mevrouw D.R. Lodder.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van de Landelijk
Voorzitter, deze wordt vervangen door de Landelijk
Vicevoorzitter.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van de Landelijk
Vicevoorzitter, deze wordt vervangen door de Landelijk
Secretaris.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van de Landelijk
Secretaris, deze wordt vervangen door de Landelijk
Penningmeester.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van de Landelijk
Penningmeester, deze wordt vervangen door de Landelijk
Secretaris.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van het
Algemeen Bestuurslid Voorlichting, deze wordt vervangen
door het Algemeen Bestuurslid Politiek.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van het
Algemeen Bestuurslid Marketing, deze wordt vervangen door
het Algemeen Bestuurslid Voorlichting.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van het
Algemeen Bestuurslid Politiek, deze wordt vervangen door het
Algemeen Bestuurslid Voorlichting.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van het
Algemeen Bestuurslid Opleiding & Talentmanagement, deze
wordt vervangen door het Algemeen Bestuurslid Organisatie.
Het Hoofdbestuur besluit dat bij ontstentenis van het
Algemeen Bestuurslid Organisatie, deze wordt vervangen
door
het
Algemeen
Bestuurslid
Opleiding
& Talentmanagement.
Het Hoofdbestuur benoemt de heer T. Sikkema als
afdelingscoördinator van de afdeling Leiden e.o..
Het Hoofdbestuur benoemt mevrouw W.E.H. Krans als
afdelingscoördinator van de afdelingen Rijk van Nijmegen c.a.,
Rijnmond en Top van Holland.
Het Hoofdbestuur benoemt de heer W.E. Frieling als
afdelingscoördinator van de afdelingen Flevoland en Utrecht
e.o..
Het Hoofdbestuur benoemt de heer R. Smeets als
afdelingscoördinator van de afdelingen Baronie van Breda,
Eindhoven, Hart van Brabant, Limburg en ’s-Hertogenbosch
e.o..
Het Hoofdbestuur benoemt de heer M. Brands als
afdelingscoördinator van de afdelingen Friesland, Groningen,
Twente en Zwolle e.o..
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Het Hoofdbestuur benoemt mevrouw D.R. Lodder als
afdelingscoördinator van de afdelingen Amsterdam e.o., Den
Haag e.o. en Kennemerland.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Eventgoodz
ter waarde van €562,00 incl. BTW ten behoeve van
mondmaskers.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M.W. Bresser als politiek
commissaris Democratie.
Het hoofdbestuur benoemt de heer J. Mollema als politiek
commissaris Duurzaamheid en Innovatie.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M. Schurink als politiek
commissaris Economie.
Het hoofdbestuur benoemt de heer R.R.Q. Verheul als politiek
commissaris Internationale Betrekkingen.
Het hoofdbestuur benoemt de heer R. Heiner als politiek
commissaris Onderwijs.
Het hoofdbestuur benoemt de heer B. Freling als politiek
commissaris Sociale Zaken.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw D. Al-Sarayfi als politiek
commissaris Zorg.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M.K. Porschen als
voorzitter van de projectgroep Introductieweekend 1.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M. Mevis als lid van de
projectgroep Introductieweekend 1.
Het hoofdbestuur benoemt de heer T. Pompstra als lid van de
projectgroep Introductieweekend 1.
Het hoofdbestuur benoemt de heer D. Laseur als lid van de
projectgroep Introductieweekend 1.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M.L. Berg als
voorzitter van de projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt de heer F.A. Kooiman als lid van de
projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt de heer M.S.T. Thijssen als lid van
de projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw C.C.M. van Verseveld als
lid van de projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw F.E. Versteeg als lid van
de projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt de heer F.H.A.P.J. den Exter als
lid van de projectgroep Zomercongres.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw L. Langley als
voorzitter van de projectgroep Verkiezingsdebat.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw C. van der Stee als
lid van de projectgroep Verkiezingsdebat.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de verdeling van
€2.777,54 richting afdeling
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Amsterdam, €920,86 richting afdeling Baronie van Breda,
€666,31 richting afdeling Den
Bosch e.o., €2.103,74 richting afdeling Den Haag e.o.,
€576,47 richting afdeling Eindhoven,
€464,17 richting afdeling Flevoland, €673,80 richting afdeling
Friesland, €1.841,71 richting
afdeling Groningen, €875,94 richting afdeling Hart van
Brabant, €277,01 richting afdeling
Kennemerland, €1.542,25 richting afdeling Leiden, €681,28
richting afdeling Limburg,
€1.190,37 richting afdeling Rijk van Nijmegen c.a., €1.901,60
richting afdeling Rijnmond,
€411,76 richting afdeling Top van Holland, €733,69 richting
afdeling Twente, €2.208,56
richting afdeling Utrecht e.o. en €1.152,94 richting afdeling
Zwolle e.o. ten behoeve van
verdeling oorspronkelijke NaCo-gelden.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Eventgoodz
ter waarde van €1107,50 incl. BTW ten behoeve van
mondmaskers.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van
Eventgoodz ter waarde van €1107,50 incl. BTW ten behoeve
van mondmaskers.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Kamera
Express ter waarde van €2549,15 incl. BTW ten behoeve van
camera uitrusting.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Bax-Shop
ter waarde van € 1079 incl. BTW ten behoeve van podcast
uitrusting.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Kamera
Express ter waarde van €2549,15 incl. BTW ten behoeve van
camera uitrusting.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de factuur van Bax-Shop
ter waarde van €979,57 incl. BTW ten behoeve van podcast
uitrusting.
Het hoofdbestuur benoemt de heer F.A. Kooiman als lid van de
JOVD-Academy stuurgroep in de Generatiecommissie.
Het hoofdbestuur benoemt mevrouw L. Heesterbeek als lid
van de JOVD-Academy stuurgroep in de Generatiecommissie.
Het hoofdbestuur gaat akkoord met de offerte van Leijssenaar
Finance ter waarde van €1161,60 incl. BTW ten behoeve van
de pré-audit controle.
Het hoofdbestuur verleent een leeftijdsdispensatie aan Dr. D.
Lodder over het jaar 2021.
Het hoofdbestuur verleent een leeftijdsdispensatie aan de
heer T.J. Dijkstra over het jaar 2021.
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