Algemene Afdelingsvergadering 17-06-2019
Jonge Democraten Utrecht
Datum:
Tijd:
Locatie:

maandag 17 Juni 2019
20.00 - 21.45
The Florin, Nobelstraat 2, Utrecht

20:00 Opening AAV
Installatie Stem- en Notulencommissie en Technisch Voorzitter
20:05 Vaststellen notulen en agenda
20:10 (Bestuurs)verkiezingen (speeches en vragen)
21:10 Stemming (bestuurs)verkiezingen én daarna Pauze
21:30 Politieke moties
21:45 Uitslag (bestuurs)verkiezingen
21:50 Sluiting AAV
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Inhoudsopgave

Agenda
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Naam:

Nyna Visser

Woonplaats:

Utrecht

Geboortedatum:

25 Februari 1999

Beoogde functie:

Voorzitter

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

Voorzitter werkgroep Internationaal, lid werkgroep
Duurzaamheid, lid commissie twinning

Huidige functies buiten de JD:

Commissaris PR bij de Ouderdagcommissie van de
Utrechtse Historische Studentenkring

Lid van politieke partij:

D’66

Opleidingen:

Geschiedenis aan de UU

Lieve JDU ́ers, Bij dezen wil ik jullie laten weten dat ik volgend jaar graag voorzitter wil worden van
de JDU! Ik ben Nyna Visser, 20 jaar oud en ik studeer geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In
mijn vrije tijd leer ik Chinees, hou ik erg van gezelligheid, maak ik nog wel eens een rondje op de
racefiets of op de schaats en ga ik vooral heel graag naar de Florin op maandagavond! ;)
Met veel plezier ben ik namelijk sinds september actief bij de Jonge Democraten Utrecht en met
datzelfde plezier hoop ik volgend jaar voorzitter te worden. Heel cliché, maar niets minder dan de
waarheid. Want waar ik heel voorzichtig begon bij de werkgroep Internationaal, ben ik inmiddels
voorzitter van die werkgroep, lid van de werkgroep Duurzaamheid, heb ik het Kerstbenefiet
georganiseerd en help ik met de organisatie van de aankomende twinning. Ik heb veel geleerd en de
tijd is voorbij gevlogen. Ik ben me dit jaar steeds meer op mijn plek gaan voelen bij de JDU en ik zou
het dan ook een hele eer vinden om samen met de andere bestuursleden een tijd de
verantwoordelijkheid te dragen voor deze mooiste afdeling van de JD.
Ik ben erg sociaal en makkelijk aanspreekbaar, stressbestendig en flexibel en heb een sterk
verantwoordelijkheidsgevoel. Ik vind het belangrijk dat iedereen goed mee kan komen, blij en
tevreden is en zijn zegje kan doen en dat dit allemaal binnen een gezellige sfeer gebeurt. Ook hou ik
van een uitdaging en ga ik, als nuchtere Fries, problemen zeker niet uit de weg.
Maar boven alles ben ik vooral heel erg enthousiast, iets dat ik ook graag met anderen deel. Ik wil
mijn enthousiasme dan ook gebruiken in mijn bestuursjaar om de JDU nog meer op de kaart te
zetten als leerzame, maar vooral gezellige vereniging!
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Naam:

Thomas Peter Schepp

Woonplaats:

Woerden

Geboortedatum:

03-01-1997

Beoogde functie:

Secretaris

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

Lid werkgroep economie

Huidige functies buiten de JD:

Administratief marketing medewerker

Lid van politieke partij:

D66

Opleidingen:

Aviation Operations (Hogeschool van Amsterdam)

Rond het einde van 2018 ben ik na langere politieke interesse lid geworden van
zowel D66 als de JD, waarna ik na mijn introductieavond mij direct heb ingeschreven bij de
werkgroep economie. Door het enthousiasme waarmee ik werd ontvangen door andere
leden van de JD, wist ik meteen dat ik meer wilde gaan doen dan alleen lid zijn van een
werkgroep. Tijdens de borrel die georganiseerd was voor mogelijke opvolgers van het
bestuur, was eigenlijk mijn grootste vraag of ik niet te weinig ervaring heb binnen de JD. Hier
werd ik ervan overtuigd dat ik mij hier niet door moest laten tegenhouden.
Het lijkt mij een ontzettend leuke ervaring om secretaris te zijn van de JDU, door de vele
contacten die je ermee opdoet. Je staat in direct contact met de leden en de rest van het
bestuur. Wat ik hoop bij te dragen, is een nog (pro)actievere houden aan te nemen in het
betrekken van nieuwe leden bij de JD.
Ik denk geschikt te zijn voor deze functie door mijn gestructureerde werkhouding. Ik ga goed
om met gegevens en documenten, en voer de taken uit die van mij verwacht worden.
Daarnaast ben ik gedurende de meewerkstage die ik bij KLM heb gelopen tevens secretaris
geweest van de stagiairsvereniging van KLM, die op dat moment uit 120 leden bestond. Hier
heb ik nieuwe leden ontvangen, het ledenbestand onderhouden, alle inkomende e-mails
verwerkt, en een wekelijkse nieuwsbrief verzorgd. Ook was ik verantwoordelijk voor het
notuleren van de vergaderingen, en heb ik bijgedragen aan het organiseren en begeleiden
van verschillende excursies/ workshops binnen en buiten de KLM.
Ik zal mijn bestuursjaar ingaan vol enthousiasme, leergierigheid en nieuwsgierigheid, en zal
mij er volledig voor inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan een leuk jaar voor
iedereen.
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Naam:

Djurre Langhout

Woonplaats:

Bussum

Geboortedatum:

04-12-1995

Beoogde functie:

Penningmeester

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

Lid werkgroep economie/Twinning

Huidige functies buiten de JD:

Penningmeester en hoofd acquisitie bij Aureus Mastercommissie (tot 30 juni)

Lid van politieke partij:

D66

Opleidingen:

Finance (Quantitative Risk Mangement)

Landgenoten,
Bij deze wil ik mij kandidaat stellen voor de functie penningmeester in het JDU-bestuur van
2018/2019.
Zodat jullie eerst een goed beeld van mij kunnen krijgen zal ik mij even kort voorstellen: Ik
ben Djurre Langhout (23) en ben momenteel bezig met mijn Master in Finance. Ik ben pas
sinds februari lid van de JD, maar ben al super enthousiast om meer bij te dragen aan de
JDU.
Tijdens mijn vorige studie (bedrijfseconomie aan de HU) heb ik al met verschillende
boekhoudkundige casussen gewerkt. Hierdoor ben ik bekend met belangrijke onderwerpen
zoals begrotingen en jaarrekeningen. Verder ben ik momenteel verantwoordelijk voor het
budget van mijn Master-commissie bij Aureus.
Het lijkt me erg leuk om als penningmeester deel te nemen aan het volgende bestuur. Ik
vind het interessant om te kijken hoe de financiële zaken bij de JDU in elkaar zit en om deze
in te richten. Verder heb ik veel zin om met de rest van het bestuur leuke activiteiten te
organiseren en er een mooi jaar van te maken!
Door mijn studieachtergrond, nauwkeurige werkwijze, en enthousiasme denk dat ik deze
functie goed en met veel passie kan invullen.
Als je nog vragen hebt of van gedachten wil wisselen kan je me altijd op de schouder tikken
bij de JD-avonden. Natuurlijk kan je me ook een berichtje sturen.
Vriendelijke groet,
Djurre Langhout
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Naam:

Nikki Frederiksz

Woonplaats:

Utrecht

Geboortedatum:

11-11-2000

Beoogde functie:

Bestuurslid Pers & Politiek

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

lid landelijke werkgroep
werkgroep Filosofie

Huidige functies buiten de JD:

lid Taskforce Studentenwelzijn, lid Inhoudelijke
Activiteiten Commissie en vice-voorzitter Debat- en
Pleitcommissie van studievereniging Tilia

Lid van politieke partij:

D66

Opleidingen:

Utrecht Law College

Europa

en

plaatselijke

Ik ben Nikki Fredriksz en ik stel mezelf kandidaat als bestuurslid pers & politiek. Ik ben 18 jaar, roei
bij Orca, en ben student aan het Utrecht Law College. Naast mijn studie was ik dit jaar deel van de
organisatie van de Welzijnsweek van de Universiteit Utrecht, was ik voorzitter van het Europees
Verkiezingsdebat voor mijn studievereniging en zit ik bij de landelijke werkgroep Europa.
Ik zal me, als ik tot bestuurslid word gekozen, goed inzetten voor de zichtbaarheid van de JD door
me goed te mengen in het actuele debat en in te haken op de lokale thema's. Zo zal ik zelf
nieuwsberichten en opinies schrijven, maar ik zie dat er bij jullie als leden van de jdu een enorme
hoeveelheid kennis verscholen ligt en het zou zonde zijn als dit niet wordt benut. Ik wil daarom naast
motieschrijfavonden ook een schrijfavond voor een goed opiniestuk organiseren. Met de EropUitjes
zou ik het leuk vinden om Blendle, de Vegetarische Slager en de Ulu Moskee eens van binnenuit te
zien.
In dit jaar zonder verkiezingen zou ik me, naast de actuele zaken, ook willen focussen op de
langetermijnsstandpunten van de Jonge Democraten.
Plaatselijk wil ik me vooral focussen op de leefbaarheid van Utrecht en bovenal op huisvesting.
Voorbeelden zijn ik me wil inzetten voor de versoepeling van de beleidsregels van het omzetten van
een huis naar een studentenhuis en lobbyen voor het mogelijk maken van bestuurlijke boetes tegen
huisjesmelkers. Qua landelijk beleid zal ik me hard maken voor het klimaat en zal ik moties schrijven
over bijvoorbeeld de hoge medicijnprijzen van de farmaceutische industrie en een pensioenakkoord
dat ook de belangen van de jonge generatie meeweegt.
Kortom, ik heb genoeg plannen en bovenal de wil om deze uit te voeren komend jaar. Stem daarom
voor mij op het AAV!
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Naam:

Emma Dolmans

Woonplaats:

Houten (officieel Rijswijk)

Geboortedatum:

25-12-1998

Beoogde functie:

Bestuurslid Werkgroepen

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

kerstbenefietcommissie, lid werkgroep Economie & lid
werkgroep OCW

Huidige functies buiten de JD:

-

Lid van politieke partij:

D66

Opleidingen:

Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs (2e
jaar)

Hallo! Mijn naam is Emma Dolmans en ik stel me kandidaat voor Bestuurslid Werkgroepen. Eerst
even wat over mezelf. Ik ben 20 jaar oud, studeer de Academische Pabo in Utrecht en woon nu
samen met mijn vriendin in Houten. Ik vind ontzettend veel dingen leuk; zingen, pianospelen, lezen,
debatteren, toneelspelen en nieuwe dingen leren. Zo ben ik op dit moment bezig met een online
cursus gebarentaal. Sinds september 2018 ben ik lid van de JDU en al vanaf het eerste moment heb
ik het ontzettend naar m’n zin; de mensen zijn gezellig en de avonden interessant en leuk. Dat ik nog
niet zo lang lid ben van de JD is in mijn ogen niet erg. Ik denk dat een frisse blik soms goed kan
werken. Daarbij vind ik het belangrijk nieuwe leden met open armen te ontvangen. Ik ben niet bang
voor een praatje en maak graag mensen net zo enthousiast voor de JD als ik zelf ben. Eén van mijn
kwaliteiten is mijn creativiteit. Ik wil dingen net iets anders aanpakken dan men gewend is. Dit ga ik
dan ook inzetten als bestuurslid. Werkgroepavonden bijvoorbeeld hoeven niet altijd te bestaan uit
twee sprekers en een debat. De leukste avonden zijn de avonden die net iets anders verlopen dan
normaal. Waar een spel, een ontwerp of discussie centraal staat. Ik wil graag, samen met de
werkgroepen, hier afwisseling in zien te vinden. Hiernaast ben ik erg gestructureerd, kan ik goed
organiseren en heb ik een probleemoplossende mindset. Afgelopen jaar heb ik in de
kerstbenefietcommissie gezeten en heb ik met mijn werkgroepen Economie en OCW verschillende
avonden georganiseerd. Wanneer er hierbij zich een probleem voordoet, raak ik niet in paniek, maar
zie ik het als een uitdaging om dit zo snel mogelijk en liefst zo creatief mogelijk op te lossen.
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Naam:

Stan van den Berg

Woonplaats:

Utrecht

Geboortedatum:

01-02-1997

Beoogde functie:

Bestuurslid Organisatie en Internationaal

Beoogde periode: (max. 1 jaar
2 jaar)
Huidige functies binnen
de JD:
Huidige functies buiten Campagne Commissie D66 Utrecht
de JD:
Adviseur Keypoint Consultancy
Lid van politieke partij:

Ja

Opleidingen:

Major, Sociale geografie & planologie | minor, Bestuurs en Organisatie
wetenschap | Master, Bestuur & Beleid

Mijn naam is Stan van den Berg en ik wil komend jaar, als bestuurslid Organisatie en Internationaal,
onderdeel zijn van het bestuur van Jonge Democraten afdeling Utrecht. Op dit moment ben ik bezig
met de afronding van de Master Bestuur & Beleid en sta ik aan de vooravond van het werkende
leven. Twee jaar geleden ben ik lid geworden, maar begin maart ben ik actief lid geworden bij de
Jonge Democraten Utrecht. In eerste instantie ben ik lid geworden voor het progressieve geluid van
de Jonge Democraten, maar sinds mijn binnenkomst wil ik graag actief zijn door de positieve energie
en de gezelligheid van de deze vereniging.
Juist doordat ik nog niet lang actief ben kom ik binnen zonder een sterke overtuiging over de
tradities en gebruiken van de Jonge Democraten Utrecht. Dit betekent niet dat ik geen ervaring heb,
maar wel dat ik nog geen vooringenomenheid heb over de vormgeving van de activiteiten. Over de
activiteiten, zoals het Kerstbenefiet en de Twinning, heb ik heel veel mooie en enthousiaste verhalen
mogen horen. Met deze verhalen in mijn achterhoofd laat ik de commissies graag aan zet met het
organiseren van deze activiteiten en heb ik heel veel zin om samen met anderen verschillende
memorabele activiteiten neer te zetten.
De JDU is naast een hele gezellige en actieve afdeling ook één van de meest centrale afdelingen in
Nederland in de één van de meest concurrerende en bereikbare steden van Europa. Dit biedt de
perfecte mogelijkheid voor samenwerking op allerlei vlakken. PJO’s verschillen vaak van mening,
maar hebben ook één gemene deler, een jong en vernieuwend geluid. Dit is de perfecte
voedingsbodem voor samenwerking en juist door samenwerking kunnen we hele mooie activiteiten
neerzetten. Daarom wil ik bruggen bouwen met andere politieke jongeren organisaties in
Nederland.
Hartelijke groet,
Stan
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Naam:

Joris Heek

Woonplaats:

Montfoort

Geboortedatum:

15 oktober 1996

Beoogde functie:

Lid KasCo

Beoogde periode: (max. 2 jaar)

1 jaar

Huidige functies binnen de JD:

Lid werkgroep Economie

Huidige functies buiten de JD:

Gevorderd Assistent Accountant

Lid van politieke partij:

Ja, D66

Opleidingen:

HBO Accountancy

Eerst speelde het idee om me kandidaat te stellen voor het penningmeesterschap in mijn
hoofd, maar helaas heb ik hier niet genoeg tijd voor. Helemaal niets doen vind ik zonde en
daarom lijkt KasCo mij geschikt. Een goede combinatie tussen tijd en interesse leidt ertoe
dat ik mij met volledig kan inzetten voor de commissie.
Ik ben geschikt gezien mijn opleiding Accountancy en mijn baan als gevorderd assistent
accountant bij Kamphuis & Berghuizen die ik per 1 september 2019 start.

9

APM 01

Spelletje kamertje verhuren spelen? Als jij je huurrechten opgeeft, dan
knijpen wij een oogje dicht voor je inkomenseis.

Onderwerp:

Huurrechten voor studentenhotels

Indieners:

Ingrid Weerts, Pauline Gerth van Wijk, Joram Schollaardt, Lysanne van
Schaik, Annabel Broer

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Constaterende dat
§
§
§
§
§

- The Student Hotel zich wil vestigen aan het Jaarbeursplein.
- Studentenhotels zich richten op verblijf voor langere tijd.
- Kamers in The Student Hotel ongeveer 900 euro per maand
kosten.
- Hotels niet (standaard) zijn gebonden aan het huurrecht.

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

- De woningmarkt in Utrecht zo vast zit dat verblijf in een hotel
(met name voor internationale studenten) geen keuze is.
- Deze kamers volgens het puntensysteem honderden euro’s per
maand te duur zijn.
- Studenten die hun hotelkamer tussentijds willen verlaten een
boete van 350 euro moeten betalen en 70% van het huurbedrag
moeten doorbetalen.
- SSH meermaals interesse kenbaar heeft gemaakt in het
jaarbeurskwartier, maar dat de gemeente hiervoor geen
toezegging doet.
- De gemeenteraad in Leiden reeds heeft besloten om
studentenhotels te verplichten aan het huurrecht te voldoen en
de gemeente Utrecht heeft besloten die mogelijkheid te
onderzoeken.

Spreekt uit dat

- De Jonge Democraten Utrecht ervoor pleiten dat studentenhotels
in Utrecht aan het huurrecht dienen te voldoen, mits dat juridisch
mogelijk is.
- De Jonge Democraten de gemeenteraadsfractie van D66 Utrecht
oproepen onderzoek naar huurrechten en daarmee de eerder
aangenomen raadsmotie daarover alsnog te ondersteunen.

Toelichting:

§
§
§
§
§
§

Op 30 april maakte The Student Hotel kenbaar zich te willen vestigen op
het Jaarbeursplein. The Student Hotel speelt in op een markt zonder
keuzevrijheid: een internationale student kan vaak niet anders dan in het
hotel wonen en zit eraan vast zodra hij/zij is aangekomen. Zonder
huurrechten kun je geen beroep doen op de huurcommissie voor een
eerlijke prijs en word je niet beschermd tegen huisvredebreuk en directe
uitzetting. Als deze motie wordt aangenomen, zal ik hem namens de JD
indienen op de AAV van D66 Utrecht.
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APM 02

Geen huurrechten? Geen studentenhotel.

Onderwerp:

Vestiging studentenhotels zonder huurrechten in Utrecht

Indieners:

Ingrid Weerts, Pauline Gerth van Wijk, Joram Schollaardt, Lysanne van
Schaik, Annabel Broer

Woordvoerder:

Ingrid Weerts

Constaterende dat
§
§
§
§
§

- The Student Hotel zich wil vestigen aan het Jaarbeursplein.
- Studentenhotels zich richten op verblijf voor langere tijd.
- Kamers in The Student Hotel ongeveer 900 euro per maand
kosten.
- Hotels niet (standaard) zijn gebonden aan het huurrecht.

Overwegende dat§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

- De woningmarkt in Utrecht zo vast zit dat verblijf in een hotel (met name
voor internationale studenten) geen keuze is.
- Het niet hebben van een keuze om in een dure hotelkamer te
wonen leidt tot een ongezonde woningmarkt.
- Utrechtse onderwijsinstellingen uit rendementsdenken zoveel
internationale studenten binnenhalen als binnen onze stad
passen, ook als dat betekent dat zij in een hotel moeten wonen
zonder huurrechten.
- SSH ook meermaals interesse kenbaar heeft gemaakt in het
jaarbeurskwartier, maar dat de gemeente hiervoor geen
toezegging doet.

§
§
§
§
§
§

- De Jonge Democraten Utrecht ervoor pleiten dat het niet
wenselijk is dat een studentenhotel zich in Utrecht vestigt,
wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om dit hotel te binden aan
het huurrecht.
- De Jonge Democraten Utrecht de gemeenteraadsfractie van D66
Utrecht oproepen het bovenstaande standpunt over te nemen.

Spreekt uit dat

Toelichting:

Op 30 april maakte The Student Hotel kenbaar zich te willen vestigen op
het Jaarbeursplein. The Student Hotel speelt in op een markt zonder
keuzevrijheid: een internationale student kan vaak niet anders dan in het
hotel wonen en zit eraan vast zodra hij/zij is aangekomen. Zonder
huurrechten kun je geen beroep doen op de huurcommissie voor een
eerlijke prijs en word je niet beschermd tegen huisvredebreuk en directe
uitzetting. Als deze motie wordt aangenomen, zal ik hem namens de JD
indienen op de AAV van D66 Utrecht.
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