Notulen online ALV juni 2020
20 juni 2020 – Livestream vanuit het CDA Partijbureau in Den Haag
1. Welkom door dagvoorzitter Harmen Krul.
Harmen Krul: CDJA’ers, welkom op deze 20e van juno en welkom op de eerste online
ALV. Een historisch congres, niet alleen omdat deze week bekend werd dat Wopke
Hoekstra niet de lijsttrekker van het CDA wordt, ook niet alleen omdat Hugo de Jonge
zich wél gemeldt heeft, maar ook historisch omdat dit de tweede ALV op rij is waarbij
Hans van den Heuvel niet de dagvoorzitter is. Een reeks waar we trots op mogen zijn
en die we in stand moeten houden. Die twijfelachtige, maar grote eer, rust vandaag op
mijn schouders. Voor de jeugdige kijkers, die nog aan de goede kant van de 25 jaar
zitten, mijn naam is Harmen Krul. Ik ben fractievoorzitter voor het CDA in Den Helder,
militair in het dagelijks leven en natuurlijk CDJA’er. En als Hielke dan vraagt of je
dagvoorzitter wilt zijn en dus effectief 4 uur voor joker wilt zitten, dan neemt het
plichtsbesef het over en is alle gêne voorbij. Maar even serieus, nogmaals van harte
welkom, ook namens de organisatie en het Dagelijks Bestuur van het CDJA. Wij hopen
dat jullie en jullie naasten deze gekke tijd in gezondheid doormaken en laten we er
vandaag, naast alle politiek, zelf ook een beetje een feestje van maken.
2. Huishoudelijke mededelingen.
Abel van de Sluis: ik ga even uitleggen hoe we gaan stemmen. Normaal gesproken
stemmen we sowieso al digitaal, maar het gaat nu een klein beetje anders. De
stembussen openen straks, dat kom over ongeveer een uurtje nog even aankondigen.
Stemmen doe je met je lidnummer, die kunnen jullie allemaal vinden in de CDAnieuwsbrief en in de mail die jullie in aanloop naar deze ALV hebben ontvangen. Er is
een algemeen wachtwoord, dat maak ik straks bekend. Daarmee kun je dus inloggen en
je stem uitbrengen voor alle kandidaten. De link naar de stembus komt straks in de chat
te staan, maar hij staat ook onderaan de pagina waarop je nu de ALV volgt. Straks kom
ik aankondigen wanneer de stembussen openen en leg ik het nogmaals uit. Het is
allemaal veilig en anoniem, we gebruiken het betaalde programma Electionrunner wat
we altijd gebruiken, daarin is niet terug te vinden wie waarop heeft gestemd.
3. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Instellen van de stemcommissie.
Harmen Krul: voor de stemmingen straks hebben we natuurlijk wel een stemcommissie
nodig. Robert Klaassen is de voorzitter, zijn secondanten zijn Paola Alkemade en Justin
Bus. Zij hebben er al over gesproken met Abel, dat is een grote eer. Er is overigens een
chat, iedereen kan daarin zijn vragen stellen. Normaal gesproken loop je naar de
interruptiemicrofoon en wacht je tot je aan de beurt bent, en dan lopen er ook wel
eens wat zaken uit. Het programma is dan vaak moeilijk binnen de tijd te houden.
Vandaag kunnen we alleen interactie via de chat bewerkstelligen, dus stel vooral je
vragen in de chat bij ieder agendapunt. Zeker bij de sollicitanten, maar ook bij de
interviews met twee gasten vandaag. De tweede gast is Hugo de Jonge, de eerste
houden we nog even geheim.

5. Mededelingen en ingekomen stukken.
Harmen Krul: we wachten even af of er berichten binnenkomen. Oké, er zijn dus geen
mededelingen, er waren ook geen ingekomen stukken.
6. Vaststellen van de notulen van het najaarscongres op 22 en 23 november in
Middelburg.
Harmen Krul: zijn er nog mensen met opmerkingen over de notulen die dat nog niet
vooraf hebben laten weten?
Abel van de Sluis: ik had één verzoek tot tekstuele wijziging binnengekregen van Robert
Klaassen, die wordt overgenomen.
Harmen Krul: gefeliciteerd Robert. Ik zie verder geen opmerkingen.
De notulen worden, met Roberts tekstuele wijziging, vastgesteld.
7. Vaststellen jaarverslag 2019.
Harmen Krul: Hielke, het jaarverslag beschrijft altijd wat er is gebeurd in het afgelopen
jaar. Afgelopen jaar was voor jullie als bestuur soms ook best gek, kan ik me voorstellen.
Hoe heb je het ervaren?
Hielke Onnink: ja, we zijn nu een jaar onderweg. Het bijzonderste was natuurlijk het
afgelopen halfjaar met de coronacrisis. We hebben toen heel snel moeten schakelen,
om te kijken wat nog door kon gaan en wat niet, en dat veranderde bijna elke dag door
nieuwe maatregelen. Ik ben heel trots hoe de afdelingen door het hele land dat hebben
opgepakt, ze zijn erg snel omgeschakeld. Als je ziet hoeveel online meetings er zijn
georganiseerd, hoeveel we eigenlijk door hebben kunnen laten gaan maar ook hoe vaak
we ons de afgelopen tijd voor jongeren in de media hebben kunnen laten horen, dat is
erg mooi. Het jaarverslag is eigenlijk een vrij feitelijk argument, als mensen er vragen
over hebben kunnen ze die in de chat stellen.
Harmen Krul: het jaarverslag kijkt terug, maar laten we ook even vooruit kijken. Wat zijn
de plannen?
Hielke Onnink: we zijn met een aantal dingen echt ontzettend druk. De procedure voor
de Kamerlijst loopt nu, er hebben een flink aantal CDJA’ers gesolliciteerd waarvan ik
denk dat ze ook echt kans maken op een mooie plek op de lijst. Die begeleiden we en
ondersteunen we, bijvoorbeeld door ze te koppelen aan oud-Kamerleden richting de
gesprekken. Daarnaast komt ook het verkiezingsprogramma eraan, we hebben de
afgelopen maanden een heel grote aanzet opgeleverd voor dat verkiezingsprogramma,
genaamd ‘Geloof in Nederland’. Dat hebben we alleen maar kunnen doen door al die
sessies samen met het WI door het hele land en van daaruit willen wij voortbouwen
richting dat verkiezingsprogramma, zodat zoveel mogelijk thema’s die wij belangrijk
vinden, in dat stuk zitten. Daarom schreven we ook onlangs met Julius Terpstra een
opiniestuk over wonen en met Hilde Palland een artikel over jeugdwerkloosheid. Die
opdracht hebben we, om ervoor te zorgen dat jongeren straks op het CDA stemmen. In
de tijd van Balkenende stemde 33% van de jongeren op het CDA, wat ons betreft
herhalen we dat. Tenslotte gaan we bijna het zomerreces in, dan lijkt het wat rustiger
maar achter de schermen gaat het werk gewoon door, zeker richting de verkiezingen. Ik
hoop dat we daarna weer eens fysiek bij elkaar kunnen komen, dus in september gaan
we als het goed is ook weer een introductieweekend organiseren en kunnen afdelingen
weer fysieke activiteiten organiseren, zodat we elkaar eindelijk weer eens kunnen zien.
Hopelijk is dit het laatste congres dat we online moeten organiseren.

Harmen Krul: we gaan straks in gesprek met kandidaat-lijsttrekker Hugo de Jonge. Jullie
hebben deze week een eisenpakket gelanceerd, kun je vertellen wat de speerpunten
zijn waar de nieuwe lijsttrekker zich op moet richten?
Hielke Onnink: wij maken ons niet zo druk om welke schoenen de lijsttrekker aanheeft,
maar om welk verhaal diegene straks gaat vertellen. Een aantal dingen zijn voor ons
daarbij erg belangrijk. We willen het leenstelsel samen gaan slopen, we gaan zorgen
voor fatsoenlijke huisvesting en ambitieus zijn op het gebied van klimaat. Dat punt
kwam ook vaak naar voren tijdens onze 2030-talks. Als de lijsttrekker die punten
meeneemt, dan gaan wij voor diegene staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat Hugo de
Jonge onze punten gaat omarmen.
8. Vaststellen jaarrekening 2019.
Hielke Onnink: de auditcommissie heeft aan het Algemeen Bestuur aangegeven dat ze
volledig achter de jaarrekening staan. Als er vragen zijn kan men die stellen, maar ik ga
er vanuit dat we hem zo kunnen vaststellen.
Harmen Krul: er zijn geen vragen hoor ik.
De ALV wordt onderbroken voor een Q&A sessie met Ferdinand Grapperhaus.
9. Verkiezingen Algemeen Bestuur.
Harmen Krul: vragen aan de AB-kandidaten kunnen in de chat gesteld worden, de
kandidaten kunnen die vragen dan ook zelf in de chat beantwoorden. Het was immers
niet mogelijk om alle AB-kandidaten fysiek aanwezig te laten zijn of in te laten bellen.
Verder zijn er twee kandidaten voor de functie van vrijgekozen AB’er, we hebben
namelijk ook twee plekken beschikbaar. AB’ers hebben altijd een termijn van twee jaar,
maar omdat vrijgekozen AB’ers niet tegelijkertijd aftredend mogen zijn zal één van de
kandidaten een termijn van 1,5 jaar krijgen. De kandidaat met de meeste stemmen voor
krijgt dus een termijn van twee jaar, de andere kandidaat krijgt een termijn van 1,5 jaar.
10. Verkiezingen Dagelijks Bestuur.
A. Penningmeester
Harmen Krul: Lennaert, je mag jezelf even kort voorstellen en vertellen wat je wilt
bereiken. Mensen kunnen in de chat vragen aan je stellen, anders heb ik ook nog wel
wat vragen.
Lennaert Rolloos: mijn naam is Lennaert Rolloos, ik ben 24 jaar en studeer financial
service management. Hopelijk ben ik in oktober afgestudeerd, ik ben nu druk bezig met
mijn scriptie. Verder ben ik momenteel nog penningmeester van het CDJA Drenthe en
CDA Emmen, ook ben ik vrijgekozen AB’er geweest in het afgelopen halfjaar. Nu hoop
ik penningmeester van het CDJA te worden.
Harmen Krul: jij komt dus uit Emmen. Wie is jouw grote voorbeeld daar?
Lennaert Rolloos: dat is natuurlijk de toptrainer Dick Lukkien. En binnen het CDJA
Drenthe is dat de voorzitter, Danny Smit.
Harmen Krul: wat maakt jou nou geschikt als penningmeester van het CDJA?

Lennaert Rolloos: ten eerste ben ik eigenlijk al mijn hele leven bezig met cijfers. Ik heb
altijd een economische opleiding gedaan en ik vind het ook geweldig om met cijfers
bezig te zijn. Boekhouden heb ik ook veel gedaan en dat vind ik ook leuk, ik ben vier
jaar lang boekhouder geweest als bijbaantje. Dus ik denk dat ik daarin wel wat te
bieden heb voor het CDJA.
Harmen Krul: en qua christendemocratie?
Lennaert Rolloos: ik denk dat iedereen een belangrijke waarde heeft en zich moet
kunnen ontwikkelen om zijn talenten te ontplooien. We staan als christendemocratie
natuurlijk voor een goede verdeling tussen rechten en plichten.
Harmen Krul: er is een vraag voor je binnengekomen. Je doet veel verschillende dingen
in het dagelijks leven, heb je de tijd om bij veel activiteiten aanwezig te zijn?
Lennaert Rolloos: ja, ik heb een tijdje in Groningen gewoond en daar probeerde ik ook
altijd bij zoveel mogelijk activiteiten te zijn. Ik vind het verder niet erg om te reizen, ik
werk in Zwolle, woon in Emmen en ik heb familie in Rotterdam, dus ik kan denk ik wel
bij veel activiteiten aanwezig zijn. Het is mijn doel om in ieder geval dit jaar zo veel
mogelijk tijd te kunnen steken in het penningmeesterschap.
Harmen Krul: verder zijn er geen vragen voor Lennaert, veel dank.
B. HRM & Communicatie
Harmen Krul: we hebben twee kandidaten voor deze functie, namelijk Noah Brok en
Simon Remijn. We doen het op alfabetische volgorde, dus we beginnen met Noah. Je
mag jezelf even kort voorstellen, de leden kunnen ondertussen vragen stellen in de
chat.
Noah Brok: vandaag ben ik verkiesbaar om het nieuwe bestuurslid HRM &
Communicatie te worden. Ik heb enorm veel zin om aan de slag te gaan voor onze
mooie vereniging en ik heb veel ervaring op het gebied van HRM & Communicatie. Ik
heb een paar doelen voor mijzelf gesteld voor het aankomende jaar. Ik wil een
duidelijke en opvallende social media campagne voeren richting de Tweede
Kamerverkiezingen waarmee we ons echt kunnen onderscheiden van andere partijen.
Ik wil de afstand tussen het Dagelijks Bestuur en de afdelingen kleiner maken. Ik wil
een breed opleidingsprogramma starten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022
en daarbij streven naar zoveel mogelijk jongeren op de kandidatenlijsten. Tenslotte wil
ik leuke en leerzame activiteiten organiseren voor alle CDJA’ers. Ik hoop dat samen met
jullie te kunnen gaan doen in het aankomende jaar.
Simon Remijn: mijn naam is Simon Remijn, ik ben 20 jaar en woonachting in Utrecht.
Ook ik heb mij kandidaat gesteld voor de functie HRM & Communicatie. Ik heb de
afgelopen tijd actief campagne gevoerd en veel mensen in het land gebeld, met de
volgende drie standpunten. Ik wil een open vacaturebank die ook toegankelijk is voor
nieuwe leden, positieve content richting de Tweede Kamerverkiezingen en
gemeenteraadsverkiezingen, en een eerlijk gesprek teweegbrengen over werkdruk en
burn-outs. Ik denk dat dat nodig is, want elke burn-out is er één te veel.
Harmen Krul: de eerste vraag is binnen, die is voor Noah. Hoe ga je ervoor zorgen dat
je voldoende focus en tijd hebt, met alles wat je nu al doet, voor het Dagelijks Bestuur?
Noah Brok: ik vergelijk een plek waar je voor solliciteert altijd met een voetbalclub.
Wanneer je lid wordt bij een voetbalclub, verwachten ze dat je er op zondag gewoon
bent, anders staan ze met 10 man op het veld. Bij een sollicitatie is het eigenlijk precies
hetzelfde. Ik zou niet solliciteren voor een functie op het moment dat ik niet denk dat ik

me 100 procent kan inzetten voor de vereniging. Dus ik denk dat ik het komende jaar
met alle kracht en passie mijzelf kan inzetten voor het Dagelijks Bestuur.
Harmen Krul: voetballen doen we natuurlijk op zaterdag. Er is een vraag voor jullie
allebei, maar ik begin even bij Simon. Jullie praten allebei over de social media
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, maar hoe gaat die eruit zien?
Simon Remijn: ik heb tijdens mijn campagne altijd gezegd dat ik de content wil sturen
vanuit de successen van de afdelingen. Ik heb gezegd, ook in mijn interview, dat de
landelijke content soms een beetje aanvoelt als een eiland. Ik ga ervoor zorgen dat de
afdelingen dichter bij de content komen te staan, dat vraagt ook om afstemming met de
afdelingen. Ik wil dus met hen communiceren over hoe die content eruit gaat zien.
Noah Brok: daar heb ik twee punten voor. Allereerst wil ik zoals ik net zei de afstand
tussen het Dagelijks Bestuur en de afdelingen kleiner maken, daar wil ik ook via social
media op inzetten. Daarnaast heb ik veel ervaring opgedaan bij de
gemeenteraadsverkiezingen, waar ik met voorkeursstemmen ben gekozen, en heb ik
verschillende Statenleden ondersteund tijdens de Provinciale Statenverkiezingen.
Daarbij heb ik heel veel ingezet op een social media campagne, waaruit ik heb geleerd
dat het werkt om drie punten te pakken waarop wij ons als CDJA kunnen profileren.
Die drie punten moet je tijdens de hele campagne naar voren brengen, zodat wanneer
je het woord starterswoningen hoort, je direct aan het CDJA moet denken.
Harmen Krul: er is nog een vraag binnengekomen. Hoe laat je zien dat juist deze functie
je op het lijf geschreven is?
Simon Remijn: ik heb een actieve campagne gevoerd, met een filmpje, een interview,
standpunten en GIFjes. Ik wil dat richting volgend jaar doorzetten, ik hoop dat de leden
daar content mee zijn.
Harmen Krul: er is nog een vraag, het ging zonet veel over social media en dergelijke.
Maar wat betekent christendemocratie voor jullie en wat maakt jou tot een uitstekend
christendemocraat?
Simon Remijn: wat ik zo mooi vind aan de christendemocratie is dat we niet denken in
termen van links en rechts, maar dat we onze standpunten toetsen op basis van onze
vier kernwaarden. Het debat zal nooit zijn of het CDA te links of te rechts is, maar hoe
wij onze kernwaarden vertalen naar het beleid van alledag. Ik denk dat dat heel
belangrijk is. Daarnaast vind ik het belangrijk dat er ruimte is voor religie en spiritualiteit,
ook in de politiek.
Noah Brok: ik ben zelf niet christendemocratisch opgevoed, maar ik heb me wel zo
ontwikkeld. Wat ik zo mooi vind aan de christendemocratie is het omkijken naar elkaar
en het gezin als hoeksteen van de samenleving. Als er een discussie is, is het CDA altijd
de partij die de genuanceerde kant van het verhaal belicht bij maatschappelijke thema’s.
Dat vind ik zo mooi, dat we niet naar elkaar gaan schreeuwen maar juist de verbinding
met elkaar aangaan. Dat is juist wat een brede volkspartij moet zijn.
Harmen Krul: jongeren die actief worden in de politiek, zoals jullie, lopen wel eens in de
valkuil dat ze steeds meer verschillende dingen gaan doen en uiteindelijk zichzelf
voorbij lopen. Simon refereerde net ook al even naar het groeiende aantal burn-outs
onder jongeren. Hoe voorkomen jullie dit voor jezelf, of heb je advies aan leden die hier
last van hebben?
Simon Remijn: ik ben blij dat er een nieuw vertrouwenspersoon is, ik hoop dat we
samen een goed gesprek kunnen hebben zodat we zoveel mogelijk leden bij hem of bij
mij kunnen faciliteren. Dat is erg belangrijk, daar wil ik me voor gaan inzetten. Een

burn-out is vervelend voor jezelf, maar ook voor de vereniging. Wij willen zoveel
mogelijk actieve en blije leden.
Noah Brok: ik zei net al dat ik het gezin, maar ook vrienden, de hoeksteen van de
samenleving vind. Het belangrijkste is dat je met mensen praat bij wie je alles kwijt kan
wanneer je ergens tegen aanloopt. Voor mij is dat als eerste mijn familie en vrienden,
maar ook het CDJA moet een omgeving zijn waarin je alles kwijt kan wanneer je je niet
goed voelt. Dat moet overal binnen de vereniging bespreekbaar kunnen zijn.
Harmen Krul: in de chat is de vraag gesteld wat jullie van de afdelingen en de leden
verwachten om er samen een succes van te maken.
Noah Brok: als Dagelijks Bestuurslid ben je natuurlijk de kartrekker, als je afdelingen
wilt betrekken zul je zelf met hen moeten communiceren. Ik heb juist in deze coronatijd
gezien hoe actief afdelingen zijn, ze organiseren ook nu digitale activiteiten die ook
druk bezocht worden. Daar wil ik samen met de afdelingen op inzetten, zodat zij ook
het komende jaar actief blijven. Ik weet zeker dat dat gaat lukken.
Simon Remijn: Johan Cruijff zei al: ‘alleen kun je niks, je moet het samen doen’. Dat
betekent dat ik graag hard wil lopen voor het CDJA, maar ook dat ik de samenwerking
zal zoeken met de afdelingen.
Harmen Krul: er is nog een vraag voor jullie beiden. Hoe gaan jullie nieuwe leden
binden aan het CDJA?
Noah Brok: toen ik zelf lid werd, wist ik nog niet zo goed wat ik allemaal kon doen en
hoe het werkte. Ik heb al snel gemerkt dat het CDJA eigenlijk een super toegankelijke
club is. Het feit dat ik aan het begin niet zo goed wist hoe ik actief kon worden, dat wil
ik doorbreken. Op het moment dat je je inschrijft kan de afdeling bijvoorbeeld een
nieuw lid bellen om te vragen wat zijn of haar wensen zijn. Daar wil ik op inzetten, het
CDJA is een toegankelijke vereniging en dat moeten we zeker richting nieuwe leden
uitdragen.
Simon Remijn: het CDJA is inderdaad toegankelijk, ik hoop dat er met elk nieuw lid snel
een kopje koffie wordt gedronken. Wat ik van de leden heb gehoord in mijn
gesprekken is dat ze graag een buddy-systeem willen zien. Een nieuw lid wordt dan
gekoppeld aan een mentor die hen wegwijs maakt in de politiek. Zoiets kan je natuurlijk
gewoon kleinschalig opzetten.
Harmen Krul: heren, jullie hebben allebei 30 seconden voor een closing statement.
Noah Brok: het komende jaar gaan we samen inzetten op een actieve en opvallende
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, dat wil ik samen met jullie doen. En ik
wil zo veel mogelijk van jullie, talentvolle jongeren, op de lijst hebben staan voor de
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Daar ga ik samen met jullie voor strijden.
Simon Remijn: ik vind het een enorme eer om het tegen jou op te mogen nemen, ik
denk dat het lang geleden is dat we twee zulke kundige kandidaten hebben voor deze
functie. Daar ben ik in ieder geval erg blij mee. Maar wil jij nou samenwerken aan het
CDJA van de toekomst, stem dan Simon Remijn.
Harmen Krul: hartelijk bedankt.
Er volgt een kort intermezzo tussen Harmen Krul en Abel van de Sluis omdat het nog
eventjes duurt voordat de stembussen openen.
Harmen Krul: dan ga ik nu Abel even vragen om nogmaals uit te leggen hoe we moeten
stemmen.

Abel van de Sluis: ik wil eerst even twee opmerkingen maken. Als eerste vroegen
mensen in de chat of ik geen jasje aan kon doen, maar het antwoord is nee. Het is hier
vrij warm, ik heb wel bewust een CDA-groene polo aan. Ik vind dit wel beter. Verder
vroegen mensen of we het jaarverslag en de jaarrekening wel vast konden stellen op
deze manier zonder stemming, maar er zijn geen opmerkingen of bezwaren
binnengekomen. We stellen hem dan gewoon als zodanig vast. Zo gaat het op een
fysieke ALV ook, dan volgt er altijd een luid applaus. Ik ga er vanuit dat iedereen achter
zijn laptop zat te applaudisseren toen we het aannamen.
Harmen Krul: ja, normaal gesproken steek je je hand op of loop je naar de microfoon als
je bezwaar hebt. Ons spreekgestoelte is vandaag de chat, dus als niemand zich daar
meldt voor het woord, kunnen we concluderen dat het met algemene stemmen is
aangenomen. Zo werkt het eigenlijk altijd, we zitten nu niet bij elkaar maar het verloopt
op dezelfde manier.
Abel van de Sluis: dan ga ik even uitleggen hoe we gaan stemmen. Om 14.55 uur
openen de stembussen. Ik stuur de link in de chat, hij is ook te vinden op de pagina
waar jullie de livestream hebben gevonden. Als je op die link hebt geklikt vul je je
lidnummer in onder ‘voter ID’ en het wachtwoord, de ‘voter key’ is voor iedereen
‘grapperhaus’. Als je niet weet hoe je dat spelt, google het even. Met die gegevens kun
je inloggen en per kandidaat stemmen. Voor de vrijgekozen AB’ers zijn er twee plekken
beschikbaar en ook twee kandidaten, de kandidaat met de meeste stemmen voor krijgt
een termijn van twee jaar, de andere kandidaat een termijn van 1,5 jaar. 2 jaar is de
standaard termijn, maar vrijgekozen AB’ers mogen volgens de statuten niet gelijktijdig
aftredend zijn. Je hoeft geen keuze te maken tussen de twee kandidaten, je kan voor
allebei voor, tegen en blanco stemmen. Degene met de meeste stemmen voor, krijgt
dus een langere termijn.
Harmen Krul: duidelijk. Over vier minuten gaan de stembussen open.
Abel van de Sluis: ja, nadat de stembussen openen gaan we de ledenwaarderingsprijs
uitreiken. Om 15.05 uur is er dan tien minuten pauze. Om 15.15 uur zijn we hier terug
met de uitslagen van de verkiezingen, de stembussen zijn dan gesloten en ik ga met de
stemcommissie de uitslag vaststellen. Vervolgens sluiten we de plenaire ALV. Daarna
zijn er nog sessies met de werkgroepen en gaan we met Hugo de Jonge in gesprek.
Harmen Krul: mooi, ik stel voor dat jij zo gaat kijken of de stemmen binnenkomen.
Abel van de Sluis: ja, ik ga even de link in de chat deponeren, dus als u mij excuseert?
Harmen Krul: ik excuseer u.
11. Uitreiken ledenwaarderingsprijs.
Harmen Krul: ik word opeens gebeld via mijn oortje. Is dit de heer Mulder?
Elbert Mulder: jazeker, ik ben de heer Mulder.
Harmen Krul: dag Elbert, Hielke zit naast me. Ga even ergens zitten, Elbert. Neem de
tijd. Ik vraag of de camera even op Hielke kan.
Elbert Mulder: ik vind dit wel onverwachts zeg, goeiedag.
Hielke Onnink: Elbert, ik heb begrepen dat jij goed zit nu. De afgelopen weken
stroomde de mailbox van onze secretaris en die van mij vol met allemaal filmpjes.
Filmpjes van illustere voorgangers zoals Ard Warnink, maar ook vanuit Europa met
Jimmy Bastings en Lorenzo Essoussi, zelfs vanuit 020 kwamen er filmpjes binnen. In al
die filmpjes kwam telkens één iemand naar voren. Die CDJA’er uit Beekbergen die
maar liefst zes jaar in het bestuur van CDJA Gelderland heeft gezeten. Waarom heeft
hij nog nooit die ledenwaarderingsprijs gewonnen? Toen zijn we even gaan nadenken.

Toen dachten wij ook, dit klopt, dit is eigenlijk heel gek. Elbert Mulder hoort de
ledenwaarderingsprijs te krijgen. Bij dezen willen wij jou daarmee dus feliciteren. Je
hebt de ledenwaarderingsprijs gewonnen!
Elbert Mulder: zo!
Harmen Krul: Elbert, wat gaat er door je heen?
Elbert Mulder: ik ben aan het klussen bij mij thuis, dit had ik niet verwacht. Ik wist dat ik
even stand-by moest staan, maar niet dat dit eruit zou komen. Dit is hartstikke leuk!
Harmen Krul: wie wil je bedanken, Elbert?
Elbert Mulder: nou ja, ik hoor van onze voorzitter dat ik ben voorgedragen door
illustere namen. Onder andere onze Ard Warnink uit Groningen, dat doet mij deugd
uiteraard. Dat is hartstikke leuk om te horen en die waardering te krijgen. Veel dank
daarvoor.
Hielke Onnink: Elbert, misschien kan je de nieuwe leden nog even vertellen wat je
allemaal voor het CDJA hebt gedaan. En als slotvraag ben ik benieuwd wat je huidige
afdelingsbestuurders mee zou willen geven.
Elbert Mulder: mij past bescheidenheid, uiteraard. Ooit zat ik nog op de universiteit en
ben ik begonnen bij de werkgroep buitenlandse zaken, onder leiding van Wouter de
Vries. Daar heb ik een mooie tijd gehad, dus dat was mijn eerste introductie bij het
CDJA. Daarna ben ik inderdaad vijf, zes jaar lid geweest van het bestuur bij CDJA
Gelderland. Ik heb ook in het bestuur van CDA Gelderland gezeten, dat was hartstikke
leerzaam en leuk. Wat ik mee zou willen geven aan de andere besturen, wij hebben
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 een tour door Gelderland gemaakt
met een busje. We zijn heel veel afdelingen in Gelderland langs gegaan, dat werd door
veel mensen positief ervaren. Dat zou ik andere besturen mee willen geven.
Hielke Onnink: dus in 2021 moeten we met CDJA-busjes door het land gaan. En ben jij
dan weer van de partij?
Elbert Mulder: zeker, je mag mij inhuren als chauffeur.
Hielke Onnink: dat gaan we doen, de privéchauffeur van de hoogst geplaatste
jongerenkandidaat denk ik dan.
Elbert Mulder: dat lijkt mij een heel goed idee.
Hielke Onnink: Elbert, dank voor je tijd. Ik hoop dat je blij bent met de prijs.
Elbert Mulder: dankjewel, succes met alles. Groeten!
Hielke Onnink: wij hadden nog een klein filmpje, die kunnen we zo even laten zien. De
stembussen zijn trouwens open, Abel heeft alle gegevens meegegeven. Ondertussen
laten wij nog even het nominatiefilmpje van Elbert zien, dan kunnen de leden
ondertussen stemmen.
12. Afscheid AB’ers en DB’ers.
Hielke Onnink bedankt alle aftredende AB’ers: Helmich, Lennaert, Thomas, Kjeld,
Roosmarijn, Richard, Roel, Mezekir, Berj, Joep en Reinder.
Ook bedankt Hielke Pauline Maat, die tussentijds is afgetreden als DB’er. Hielke Onnink
spreekt tevens zijn dank uit aan Robin Niemeijer, die aftreedt als penningmeester van het
DB. Hij heeft geen behoefte aan een afscheidsspeech.
13. Uitslagen verkiezingen.
Effectief AB’er Fryslân, Koert Dekker

Voor: 67
Tegen: 1
Blanco: 18
Koert Dekker is verkozen als effectief AB’er namens Fryslân.
Plaatsvervangend AB’er Fryslân, Bjorn de Boer
Voor: 66
Tegen: 2
Blanco: 18
Bjorn de Boer is verkozen als plaatsvervangend AB’er namens Fryslân.
Effectief AB’er Gelderland, Ronny de Graaf
Voor: 62
Tegen: 6
Blanco: 18
Ronny de Graaf is verkozen als effectief AB’er namens Gelderland.
Plaatsvervangend AB’er Gelderland, Mark Purperhart
Voor: 62
Tegen: 5
Blanco: 19
Mark Purperhart is verkozen als plaatsvervangend AB’er namens Gelderland.
Effectief AB’er Utrecht, Daan Sanders
Voor: 69
Tegen: 3
Blanco: 14
Daan Sanders is verkozen als effectief AB’er namens Utrecht.
Effectief AB’er Noord-Holland, Niels van der Molen
Voor: 67
Tegen: 3
Blanco: 16
Niels van der Molen is verkozen als effectief AB’er namens Noord-Holland.
Plaatsvervangend AB’er Noord-Holland, Loek Dijkman
Voor: 61
Tegen: 5
Blanco: 20
Loek Dijkman is verkozen als plaatsvervangend AB’er namens Noord-Holland.
Plaatsvervangend AB’er Zuid-Holland, Rick van den Brink
Voor: 68
Tegen: 2
Blanco: 16
Rick van den Brink is verkozen als plaatsvervangend AB’er namens Zuid-Holland.
Effectief AB’er Zeeland, Gijs van Wijk

Voor: 69
Tegen: 2
Blanco: 15
Gijs van Wijk is verkozen als effectief AB’er namens Zeeland.
Plaatsvervangend AB’er Zeeland, Esther Francke
Voor: 63
Tegen: 11
Blanco: 12
Esther Francke is verkozen als plaatsvervangend AB’er namens Zeeland.
Effectief AB’er Noord-Brabant, Viktor van ‘t Klooster
Voor: 68
Tegen: 9
Blanco: 9
Viktor van ‘t Klooster is verkozen als effectief AB’er namens Noord-Brabant.
Vrijgekozen AB’er, Aidan Smith
Voor: 57
Tegen: 11
Blanco: 18
Aidan Smith is verkozen als vrijgekozen AB’er voor een termijn van 1,5 jaar.
Vrijgekozen AB’er, Robbert van Ettekoven
Voor: 63
Tegen: 6
Blanco: 17
Robbert van Ettekoven is verkozen als vrijgekozen AB’er voor een termijn van 2 jaar.
DB Penningmeester, Lennaert Rolloos
Voor: 81
Tegen: 2
Blanco: 3
Lennaert Rolloos is verkozen als penningmeester in het DB.
DB HRM & Communicatie
Noah Brok: 46
Simon Remijn: 35
Blanco: 5
Noah Brok is verkozen als DB’er HRM & Communicatie.
14. Sluiting ALV.
Harmen Krul sluit de ALV en roept iedereen op om mee te doen met de thematafels en het
vragenuurtje met Hugo de Jonge.

