Notulen online ALV november 2020
21 november 2020 – Livestream vanuit het kantoor van 2R Enterprises,
Oosterhout
1. Welkom door dagvoorzitter Harmen Krul.
Harmen Krul: CDJA’ers, van harte welkom bij het tweede digitale congres. Het vorige
congres begon ik met de mededeling dat het zijn van dagvoorzitter een dubieuze eer
is. Enerzijds omdat het natuurlijk hartstikke leuk is, maar anderzijds omdat het vaak
een teken is dat het tijd is om te gaan. Als je twee keer wordt gevraagd, heb je de
boodschap de eerste keer dus niet begrepen. Alle gekheid op een stokje, het is een
eer om weer jullie voorzitter te mogen zijn dit congres en een eer om hier naast onze
voorzitter HIelke Onnink te mogen staan. Wij hopen allemaal dat iedereen in
gezondheid deze gekke tijd doorkomt en we de volgende keer natuurlijk fysiek bijeen
kunnen komen. Tot zover de opening. Er is een chat, maak daar voorzichtig gebruik
van. Gebruik dat voor relevante zaken voor het congres, dus niet voor stickers of
andere ongein. Daar maak je maar een groepsapp voor. We gaan over naar Hielke
voor de huishoudelijke mededelingen.
2. Huishoudelijke mededelingen.
Hielke Onnink: dank Harmen, dat jij ook deze keer weer onze dagvoorzitter wilt zijn.
Ook gefeliciteerd met je schitterende plek op de Tweede Kamerlijst, voorlopig
nummer 20, ik verwacht dat we meer dan 19 zetels gaan halen, dus dan hebben we
jou straks in de Kamer zitten. Daar gaan we het later vandaag nog over hebben. Onze
dag is opgedeeld in drie gedeeltes. WE doen eerst de formele dingen, dan wat
deelsessies en we sluiten af met alle jongerenkandidaten. Harmen is niet in zijn
eentje, we hebben er veel meer. Dan de huishoudelijke mededelingen, Harmen
noemde net de chat al, houd het daar netjes. Stemmen voor de kandidaten kan in de
pauze tussen 14.00 uur en 14.15 uur, de link daarvoor komt te zijner tijd in de chat,
evenals het wachtwoord wat daarvoor nodig is. Dat wordt dan ook pas benoemd,
zodat je actief moet deelnemen aan de ALV om te kunnen stemmen. Dat is wel zo
eerlijk. De laatste mededeling, de deelsessie over vrouwelijk leiderschap gaat niet
door, die is op het allerlaatste moment door de gastspreker afgezegd. De deelsessie
over campagne vindt via deze stream plaats, de andere deelsessie vindt plaats via
Zoom. Die link is al via de mail gestuurd.
3. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Instellen van de stemcommissie.
Harmen Krul: er zijn drie mensen die digitaal meekijken met de secretaris voor het
stemmen. Dat zijn Hugo Westerlaken, Viktor van ’t Klooster en Hilde Klapwijk. Zij
vormen vandaag de stemcommissie.

5. Mededelingen en ingekomen stukken.
Harmen Krul: er zijn vanuit het Dagelijks Bestuur geen mededelingen of ingekomen
stukken. Ik kijk even naar de chat. Ik zie niets binnenkomen, dus we gaan door.
6. Vaststellen van de notulen van de online ALV op 20 juni 2020.
Harmen Krul: we sloten het congres af met de hoop om vandaag fysiek bij elkaar te
zijn las ik, dat is helaas niet gelukt. Er zijn geen wijzigingen binnengekomen, als
iemand nu nog een opmerking heeft kan dat in de chat worden gezet. Ik zie niets
binnenkomen, dus we stellen de notulen als zodanig vast.
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
7. Vaststellen jaarplan 2021.
Harmen Krul: dan gaan we naar het jaarplan. Hielke, wil jij nog een toelichting geven?
Hielke Onnink: als er vragen over onze plannen zijn kunnen mensen die nu stellen.
Het Algemeen Bestuur heeft er al naar gekeken en is ermee akkoord gegaan. Eigenlijk
willen we het liefste weer zo snel mogelijk fysieke activiteiten organiseren. Dat is de
uitdaging voor komend jaar, om leden zoveel mogelijk te blijven betrekken. Ondanks
corona mogen we elkaar niet uit het oog verliezen. Daarnaast vieren we komend jaar
ons lustrum, we bestaan in 2021 veertig jaar. Daar zullen we bij stilstaan, er is een
lustrumcommissie ingesteld die een aantal extra activiteiten gaat organiseren. Één
van die zaken is het lustrumcongres, dat is in mei. Tot slot zijn er volgend jaar
verkiezingen, we gaan ontzettend ons best doen zodat Harmen en een heleboel
anderen verkozen worden. Dat wordt straks in een deelsessie nog toegelicht.
Harmen Krul: ik zie geen opmerkingen of vragen. Dan kunnen we op zoek naar de
centen voor die plannen.
Het jaarplan wordt ongewijzigd vastgesteld.
8. Vaststellen begroting 2021.
Hielke Onnink: de begroting lijkt redelijk op die van vorig jaar. Voor het lustrum is de
afgelopen jaren gespaard, daar wordt nu dus geld voor onttrokken. Daarnaast zijn er
extra inkomsten van de Jettengelden, wij mogen als CDJA aanspraak maken op
projectsubsidie. We hebben dat al gedeeltelijk ingeboekt, onder andere voor het
generatietraject. Daar kun je je trouwens nog voor aanmelden, we zijn bezig met een
leuk traject om jongeren voor te bereiden op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
Ook Harmen is begonnen als gemeenteraadslid, dus je ziet waar het toe kan leiden.
Ook dat zie je dus terug op de begroting.
Harmen Krul: er zijn geen vragen zie ik.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld.
9. Presentatie concept-rapport reorganisatiecommissie.
Harmen Krul: we gaan nu naar een bijzonder agendapunt. Jorden van der Haas, een
CDJA-legende, belt zo in om het concept-rapport toe te lichten, dat rapport heeft u
ook bij de congresstukken kunnen vinden.

Hielke Onnink: ruim een jaar geleden ongeveer kwamen we met het Algemeen
Bestuur tot de conclusie dat onze organisatiestructuur al heel lang bestaat en dat we
soms ook niet zo goed weten waarom bepaalde regels er wel of niet zijn. Dan is het
goed om eens met elkaar te kijken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat
zoveel mogelijk leden zich welkom voelen en een plek krijgen binnen onze club.
Jorden is ook lang Dagelijks Bestuurslid geweest en heeft samen met zijn commissie
veel input opgehaald van de leden. Aan de hand daarvan is dit rapport opgesteld om
onze vereniging klaar te maken voor de komende jaren. Jorden wil graag op de ALV
met ons het gesprek daarover aangaan. Het idee is om, als de plannen goed landen,
over een half jaar waar nodig wijzigingen in onze reglementen aan te brengen.
Harmen Krul: ik zie dat we contact met Jorden hebben. Ik geef hem het woord.
Jorden van der Haas: dank, Hielke heeft al een toelichting gegeven. Maar we zijn
vorig jaar dus ingesteld door de ALV om te kijken naar de organisatiestructuur van
het CDJA, dus dat hebben we ook gedaan. We gingen vrij voortvarend van start, maar
corona heeft een beetje roet in het eten gegooid na de eerste paar maanden. We
hebben wel geprobeerd om zoveel mogelijk met leden in gesprek te gaan, niet alleen
om te horen waar zij tegenaan lopen, maar ook om te horen wat zij van eventuele
ideeën die wij hadden, vonden. Voor een deel hebben we dat geprobeerd mee te
nemen om zoveel mogelijk leden te betrekken. Het leek ons handig om eerst een
concept-rapport te presenteren en dan op het voorjaarscongres hopelijk ook echt
met elkaar in debat te gaan. We kunnen nu een goede discussie voeren door met het
concept-rapport de vereniging in te gaan. Het rapport behandelt eerst hoe het CDJA
eruitziet en vervolgens wie het CDJA is en wat de leden daarvan vinden. Het gaat er
dus om hoe we de vereniging flexibeler, overzichtelijker en toegankelijker te maken,
waarbij ook het recente ledenonderzoek is gebruikt. Ook hebben we de gevonden
knelpunten beschreven en geprobeerd aanbevelingen op te stellen. Er zijn twee
soorten aanbevelingen; ‘zachte’ aanbevelingen gaan over cultuur of veranderingen
die binnen de huidige structuur al mogelijk zijn. Het gaat dan om de omgang met
nieuwe leden, commissies, afdelingen en elkaar. Ook zijn er ‘harde’ aanbevelingen,
waarvoor echt structuurwijzigingen nodig zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de
scheiding tussen het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, de CDJA Raad en
eventuele eisen voor afdelingen. Dat is in het kort wat wij hebben opgeschreven
onder de titel ‘herkenbaar en vernieuwend’.
Harmen Krul: dank Jorden. Voor de duidelijkheid, hier hoeft niet over gestemd te
worden. We willen vooral met elkaar het gesprek aangaan. Als je vragen hebt, stel ze
dan nu aan Jorden.
Hielke Onnink: ik zie een vraag van Robert Klaassen. Hij zegt: ‘ik zie dat het Algemeen
Bestuur in de nieuwe voorstellen een iets andere positie krijgt. Kan Jorden die keuze
verder toelichten?’
Jorden van der Haas: zeker, het Algemeen Bestuur heeft nu niet alleen de
organisatorische en politieke leiding, maar is ook naar buiten toe het wettelijke
bestuur van onze vereniging. Dat heeft een aantal consequenties, bijvoorbeeld als het
gaat om de eventuele aankoop van onroerend goed of om aansprakelijkheid. Het is

zo dat het Algemeen Bestuur onder alles een handtekening moet zetten als het gaat
om de begroting en het jaarplan, maar in de praktijk wordt daar zo vaak niet aan
voldaan dat het beter is om die zaken bij het Dagelijks Bestuur neer te leggen. Het is
niet zo dat je het Dagelijks Bestuur daarmee veel te machtig maakt, want ons idee is
ook om tegelijkertijd het nieuwe Algemeen Bestuur, de Verenigingsraad, dezelfde
controlerende taken te geven. Als er over grote zaken moet worden besloten, is ook
de ALV de eerste die daar iets van kan vinden. Het gaat om een aantal wijzingen wie
er eindverantwoordelijk is, maar heel veel zaken blijven in de nieuwe structuur liggen
bij wat nu het Algemeen Bestuur is.
Hielke Onnink: Leroy van de Ven vraagt of de nieuwe variant van de werkgroepen
zoals die in het rapport wordt beschreven een vervanging is van de bestaande vorm,
of dat het gaat om een nieuwe stijl met zowel de nieuwe als klassieke variant.
Jorden van der Haas: ik denk dat wat wij voorstellen een aanvulling is op wat er nu
gebeurt. Het nieuwe Algemeen Bestuur, de Verenigingsraad, gaat nog altijd over de
aanstelling van werkgroepen en de benoeming van de voorzitters, net als het
aannemen van standpunten. Wat wij meegeven in dit rapport is om ook eens te
kijken naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld dat een groep leden een werkgroep
wil opzetten over een onderwerp wat nog niet echt gedekt is binnen de huidige
werkgroepen, of dat een werkgroep daar niet aan toekomt. De Verenigingsraad kan
dan een tijdelijke of vaste werkgroep aanstellen en hen eventueel een specifieke
opdracht mee te geven. Wij promoten het idee dat je binnen de huidige structuur
meer flexibiliteit kan bieden door ruimte en vertrouwen te geven aan een groep
leden om aan de slag te gaan en met concrete resultaten te komen. Dat gaat
uiteindelijk wel naar de Verenigingsraad of de ALV.
Hielke Onnink: Robert ten Kate vraagt: ‘ik ben nog niet zo lang CDJA-lid, maar ik lees
dat onze vereniging heldere kaders en een ingenieuze structuur kent. Wat kenmerkt
die ingenieuze structuur?
Jorden van der Haas: als commissie zien we de christendemocratie terug in de
vereniging. Aan de ene kant krijgen leden eigen verantwoordelijkheid voor besturen,
werkgroepen en afdelingen. Dat is op zich helder, maar kan nog wat beter. Aan de
andere kant gaat het er ook om dat je elkaar durft aan te spreken op die eigen
verantwoordelijkheid, dat kan in vergaderingen maar informeel. Dus niet alles is
dichtgeregeld, er is veel ruimte voor de eigen inbreng en verantwoordelijkheid van
de leden. Dat past ook bij ons mensbeeld en de uitgangspunten. Daarom hebben we
geprobeerd om die structuur te versterken en te behouden wat goed is, maar wel na
alles onderzocht te hebben.
Hielke Onnink: dan de laatste twee vragen, over de CDJA Raad. Jannes Paas vraagt
hoe de afschaffing van de Raad zich verhoudt tot de ambities van het bestuur in het
jaarplan. Zolang we de CDJA Raad hebben, moeten we er iets mee doen. Dat doen
we ook, daarom staat het ook in het jaarplan. Dit stuk komt niet vanuit het bestuur,
maar vanuit de commissie, die door de ALV is ingesteld. De ALV is eigenaar en drager
van deze commissie. Judith Gelderblom vraagt waar het advies vandaan komt om de

Raad af te schaffen in plaats van nieuw leven in te blazen, omdat de Raad juist ook
van toegevoegde waarde kan zijn binnen de vereniging.
Jorden van der Haas: dat kan zeker. In de periode dat ik lid werd, heb ik ook met veel
plezier deelgenomen aan de Raad. Tegelijkertijd zien we dat sinds 2015, toen het
bestuur besloot om de Raad niet meer op het congres te integreren, het functioneren
wat moeilijker gaat. Desalniettemin zijn er veel resoluties en visiestukken
aangenomen waar we baat bij hebben. We hebben er echter voor gekozen om de
Raad niet als losstaand, apart orgaan op te nemen in de nieuwe structuur. Het kan
altijd zijn dat de uitkomst is dat het een debatorgaan blijft waar je laagdrempelig met
elkaar in gesprek kunt en veel kan leren, maar ons inziens is de losse en ook redelijk
machtige positie van de Raad lastig in te passen in de vereniging. Daarom proberen
we met dit rapport ook wat meer die controlefunctie die de Raad wel degelijk heeft
vanuit de statutaire bevoegdheden, terug te laten komen. We willen het goede
behouden. In zekere zin is het niet de verantwoordelijkheid van ons als commissie om
de Raad nieuw leven in te blazen, wij constateren hoe de Raad heeft gefunctioneerd
en welke plannen er zijn vanuit het bestuur en het presidium van de Raad, naast wat
de leden ervan vinden. Dat alles overziend hebben wij hiervoor gekozen. Maar stel
dat de vereniging de komende maanden laat weten het er niet mee eens te zijn, dan
gaan we kijken wat er anders kan en kijken of er mogelijkheden zijn om de Raad toch
weer nieuw leven in te blazen. Dus dat is aan de leden.
Hielke Onnink: dank Jorden, kun jij misschien tot slot nog even uitleggen hoe het
proces er de komende tijd uit gaat zien?
Jorden van der Haas: dit concept-rapport ligt nu voor aan de leden, mooi dat er ook
vragen worden gesteld. Het hangt een beetje af van hoe de situatie zich ontwikkelt,
maar in de komende tijd willen we hiermee ook richting het Algemeen Bestuur,
afdelingen en leden gaan om hierover te spreken. Zeker over de ‘zachte’
aanbevelingen, dat zijn dingen die ook nu al opgepakt kunnen worden door in
gesprek te gaan over hoe we dat zelf zien en wat de leden daarvan vinden. Een deel
van de aanbevelingen zal dan ook overbodig worden, omdat het al in de praktijk
wordt gebracht. Dat willen we als commissie stimuleren. We proberen op het
voorjaarscongres, eventueel met aanpassingen, het definitieve rapport te kunnen
aanbieden, daarover te kunnen discussiëren en de aanbevelingen aan te nemen
zodat die in de praktijk gebracht kunnen worden.
Harmen Krul: veel dank Jorden voor je presentatie, de beantwoordingen en ook zeker
het schrijven van het rapport.
10. Verkiezingen Algemeen Bestuur.
Harmen Krul: we beginnen met de AB-leden, Ryanna de Boer is kandidaat voor
effectief AB’er namens Flevoland. Die brief kunt u vinden in de congresbundel. Er is
ook een kandidaat voor vrijgekozen AB’er, Limmy Yusuf. Ook die brief kunt u daar
lezen. Stemmen doen we straks, helaas lukt het vanwege de coronaregels niet om de
kandidaten hier te gast te hebben.

11. Verkiezingen Dagelijks Bestuur.
A. Secretaris
Harmen Krul: de DB-kandidaten zijn hier wel aanwezig, we beginnen met Stefan
Ruiter die kandidaat is voor de functie secretaris. Vragen stellen kan in de chat, doe
dat alvast. Welkom Stefan.
Stefan Ruiter: dankjewel Harmen, leuk om er te zijn. Allereerst nog gefeliciteerd met
je mooie plek op de kandidatenlijst. Ik zal mezelfe ven kort voorstellen, mijn naam is
Stefan Ruiter en ik loop al een paar jaar mee in deze vereniging. Ik ben voorzitter
geweest in de allerleukste studentenstad van Nederland, namelijk Leiden, en de
laatste maanden ook bestuurslid politiek. Daarnaast heb ik namens mijn
geboorteprovincie Flevoland in het Algemeen Bestuur plaatsgenomen, daarvoor is
mijn opvolgster net voorgedragen, ik wil haar via deze weg ook heel veel succes
wensen. Ik heb gesolliciteerd als secretaris, omdat het mij erg leuk lijkt om mij in te
zetten in het Dagelijks Bestuur komend jaar, zeker met de aankomende verkiezingen
en de formatie. Daar kunnen wij als jongeren op een goede manier onze stempel
drukken, met een mooie uitslag op 18 maart en goede jongerenpunten in het
regeerakkoord. Dan over mijn functie, iedereen weet denk ik wel een klein beetje
waar de secretaris zich mee bezighoudt. Het wordt ook wel eens de typefeut
genoemd, dus die taak ga ik ook op mij nemen. Daarnaast wat minder zichtbare
taken, Jorden heeft net het concept-rapport toegelicht van de
reorganisatiecommissie. Ik ga daar de komende maanden een rol in spelen tot het
definitief is aangenomen, en daarna ga ik mijn best doen om de bevindingen ook in
de praktijk te brengen. Ik ben ook bestuurslid bij een afdeling geweest, dus ik weet
dat de afdelingen de kurk vormen waar onze vereniging op drijft. Afdelingen weten
vaak ook heel goed wat hun wensen zijn, dus ik hoop vanuit het Dagelijks Bestuur de
afdelingssecretarissen goed te kunnen ondersteunen en de afdelingen verder te
helpen. Daarnaast ga ik verder op de weg die Abel en andere voorgangers hebben
ingeslagen.
Harmen Krul: er is één vraag waarvan iedereen weet dat hij gesteld gaat worden; wat
maakt jou die echte christendemocraat?
Stefan Ruiter: die vraag krijg ik vaker, bijvoorbeeld ook van mijn huisgenoten. Het
CDA is voor jongeren soms een beetje een vreemde keuze, maar voor mij niet. Ik vind
het heel belangrijk dat de antwoorden op de grote vragen van onze tijd, zoals
klimaatverandering en migratie, vanuit het midden komen. Dat we een eerlijk en
degelijk antwoord daarop weten te formuleren en het debat niet laten kapen door de
schreeuwers op de flanken. Dat is wat ik het mooiste vind aan de christendemocratie.
Harmen Krul: er komen heel veel vragen binnen, laten we dat snel doen. FC Twente of
het CDJA?
Stefan Ruiter: FC Twente.
Harmen Krul: secretaris of campagneleider?

Stefan Ruiter: secretaris, dat is de rol die ik ga vervullen en er zitten hele goede
bestuursleden die zich bezighouden met campagne.
Harmen Krul: en hoe zie je jouw rol als secretaris straks richting de verkiezingen?
Stefan Ruiter: goede vraag, Jeltje, Niels en Hielke zullen zich daar op gaan richten en
die kunnen daar vast wat hulp bij gebruiken. Die ondersteuning bied ik graag.
Harmen Krul: dan een vraag van Willemijn Polders, kun jij wat meer vertellen over de
kurk als inspiratiebron?
Stefan Ruiter: in Leiden hebben we een hele gezellige afdeling, dus daar hoort wel
eens een flesje wijn bij.
Harmen Krul: bier of wijn?
Stefan Ruiter: bier, wel Grolsch natuurlijk, want ik ben een halve Tukker.
Harmen Krul: wie is jouw favoriete darter, Stefan?
Stefan Ruiter: toch wel Raymond van Barneveld, de vaandeldrager van de
Nederlandse dartssport.
Harmen Krul: je noemt het digitaliseren van het archief vóór 2012 een mooie taak in
je brief. Wat vind je daar zo mooi aan?
Stefan Ruiter: het is natuurlijk heel belangrijk dat alles wat wij voor 2012 gedaan
hebben, ook terug te vinden is voor ons nageslacht en latere generaties. Het archief
is toch het institutioneel geheugen van de vereniging.
Harmen Krul: je noemt ook boeren in je brief de ultieme rentmeesters, zie ik.
Stefan Ruiter: ja, ik ben zelf ook een boerenzoon. Wat mijn vader altijd doet in
september als de oogst binnengehaald is, dan gaat hij het land op om
groenbemester te zaaien om te zorgen dat het land vruchtbaar wordt voor de
komende jaren. Dat is rentmeesterschap pur sang, dat vind ik wel heel mooi om dat
proces te kunnen zien.
Harmen Krul: dus jij gaat heel veel zaad planten voor een mooie oogst in de
komende jaren. Tot slot, jij bent straks secretaris geweest. Waar kunnen de leden jou
nou op afrekenen aan het einde van je periode?
Stefan Ruiter: ik heb persoonlijk een kleine rol in de bevindingen van de
reorganisatiecommissie, maar het wordt wel mijn taak om de aangenomen
bevindingen om te zetten in een statutenwijziging. Daar ga ik me met hart en ziel
voor inzetten, ik hoop dat dat lukt.
Harmen Krul: dank Stefan en veel succes, dan gaan we nu door naar de volgende.

B. Politiek & Internationaal.
Harmen Krul: je kunt je vragen aan Niels stellen in de chat. Niels, waarom wil je door
als bestuurslid Politiek & Internationaal?
Niels Honkoop: ik heb deze functie al een jaar mogen bekleden en wil graag nog een
halfjaar door. We zitten in een uitzonderlijk jaar; we willen graag een mooi
verkiezingsresultaat behalen, maar zitten ook midden in de coronacrisis, waardoor de
vereniging helemaal over de kop is gegooid. Werkgroepen en congressen vinden

digitaal plaats en alles is opeens anders. Daarom lijkt het mij goed om nog een
halfjaar door te gaan en daarna plaats te maken voor mijn opvolger, die hopelijk een
nieuwe start kan maken wanneer er een vaccin is.
Harmen Krul: Niels, jij schrijft in je brief dat jouw portefeuille is vervlochten met de
politieke profilering van het CDJA. Hoe ziet die politieke profilering er volgend jaar
uit?
Niels Honkoop: dat gaat niet heel erg verschillen van hoe het er nu uitziet. Als
christendemocraten hebben wij een uniek profiel; de politiek zit bomvol met
managers op rechts en activisten op links, maar wij zijn de volkspartij die redeneert
vanuit de samenleving en de mensen zelf. Dat is een hele duidelijke profilering, die
de afgelopen tijd voor jongeren misschien wat minder sexy is geweest, maar als je er
langer over doorpraat kunnen ze er toch wel achter staan. Daar zetten we ons nu al
op in, en dat gaan we volgend jaar ook doen.
Harmen Krul: Robert Klaassen vraagt: wat is het grootste leerpunt van afgelopen jaar
en hoe neem je dat mee in de nieuwe periode?
Niels Honkoop: dat is dat wanneer je aan het hoofd staat van een vereniging staat
met heel veel diverse mensen, je niet met een heel strak format iedereen tot zijn
recht kan laten komen. Omdat we zo’n brede club zijn en leden van alle pluimages
hebben, leer je dat wanneer je de aanpak toespitst op de persoon, je mensen beter
tot hun recht kan laten komen. Dat heb ik geleerd, zeker in de coronatijd waarin
digitaal contact al steeds belangrijker is, is het goed om mensen vaker te bellen of te
appen. Ook voor de reorganisatiecommissie is dat denk ik relevant als het gaat om
cultuur, en ik denk dat ook ik daar komende tijd nog wat te winnen heb.
Harmen Krul: nog een vraag, die gaat over de werkgroepen. Hoe ga jij ervoor zorgen
dat de werkgroepen nog beter dan nu gaan functioneren?
Niels Honkoop: momenteel zitten we in een rare periode, waarbij de werkgroepen op
afstand plaatsvinden. Wat wel positief is, is dat online vergaderingen ook bereikbaar
zijn voor leden uit de uithoeken van het land die niet vaak op werkgroepenavonden
komen. Daarom wil ik met de werkgroepvoorzitters kijken naar hoe we de
werkgroepen, ook na corona, zo kunnen vormgeven dat we alle leden kunnen
betrekken. Dat wil ik samen met de leden doen.
Harmen Krul: dankjewel Niels, we gaan door naar Jeltje.
C. Persvoorlichting & Politieke Campagne.
Harmen Krul: Jeltje, jij wilt door. Vertel.
Jeltje Straatman: het afgelopen jaar heb ik deze functie mogen bekleden, maar ik heb
van huis uit geleerd dat wanneer je ergens aan begint, je het ook goed af moet
maken. De komende maanden zijn natuurlijk erg spannend op campagnegebied,
maar ook erg uitdagend en leuk. Ik zou dat graag afmaken, veel voorbereidingen
voor de campagne zijn al getroffen en we zijn ook gestart met campagnevideo’s. We
hebben veel jongerenkandidaten op de lijst, die willen we nog meer in beeld brengen
en een fantastische uitslag neerzetten.

Harmen Krul: er komen vragen voor jou binnen via de chat, wanneer is de campagne
voor jou een echt succes?
Jeltje Straatman: als we onze jongerenkandidaten goed in beeld weten te zetten
natuurlijk, zeker als we Harmen als onze toptwintiger de Kamer in krijgen. Daarnaast
was het CDA onder Balkenende de grootste partij onder jongeren, dat is misschien
niet wat mensen verwachten, maar het zou ontzettend mooi zijn als we terug daar
naartoe kunnen. Ik geloof dat juist het christendemocratische verhaal de oplossingen
biedt voor de problemen die we nu hebben, dus ik zie ook heel veel kansen.
Harmen Krul: het gaat natuurlijk nooit meer gebeuren, maar stel dat PSV de finale van
de Champions League haalt. En tegelijkertijd vraagt iemand of je die avond meegaat
naar een concert van Samantha Steenwijk. Waar gaan we heen?
Jeltje Straatman: Mario Götze is natuurlijk naar PSV gekomen om de Champions
League te winnen, en dat doe je maar één keer. Naar een concert van Samantha kan
je na corona hopelijk om de zoveel tijd weer. Ik hoop dat Samantha het me vergeeft,
maar dan kies ik toch voor PSV.
Harmen Krul: groene peer of groene appel?
Jeltje Straatman: een groene peer, maar liever niet in mijn schoen.
Harmen Krul: spits of rechtsbuiten?
Jeltje Straatman: rechtsbuiten, natuurlijk.
Harmen Krul: je haalt de lezing van Wopke Hoekstra aan in je brief, waarin hij een
filosoof citeert die meent dat het doel van de staat vrijheid is. Kun je dat uitleggen?
Jeltje Straatman: dat is een citaat van Spinoza, een jaar geleden haalde ik dat ook aan
in mijn sollicitatiebrief, zonder te weten dat we twee online congressen zouden gaan
organiseren. In deze tijd gaan we vrijheid denk ik steeds meer waarderen, nu we zien
hoe belangrijk fysiek contact met je dierbaren is. Die uitspraak van Spinoza is weer
extra relevant, dus vandaar dat ik hem weer wilde herhalen.
Harmen Krul: mooi gezegd, dankjewel Jeltje.
D. Ledenwerving & Activiteiten.
Harmen Krul: welkom Veerle, in de chat kan men vragen stellen. Vertel Veerle,
waarom heb je voor deze functie gesolliciteerd?
Veerle Bens: ik ben nu anderhalf jaar lid van het CDJA en heb al een aantal functies
mogen bekleden in de partij. Tijdens die functies heb ik gemerkt dat ik het heel
belangrijk vind om met elkaar in gesprek te gaan en de passies die we hebben samen
te versterken. We moeten ook aan iedereen laten merken wat er binnen onze
vereniging allemaal mogelijk is, zoals ik aangaf in mijn brief kreeg ik meteen nadat ik
lid was geworden, mogelijkheden om actief te worden. Mondjesmaat ben ik van de
ene naar de andere functie gestapt en ik wil mensen laten zien dat als je laat merken
wat je wilt, je ook de mogelijkheden kunt krijgen en iedereen je dat gunt. Daar wil ik
me voor gaan inzetten als bestuurslid, ik wil graag met afdelingen en nieuwe leden
de ledenbinding aan te halen. Ook in de communicatie met nieuwe leden wil ik laten
zien wat er allemaal mogelijk is en mijn passie overbrengen.

Harmen Krul: ik ga je de vraag stellen die Stefan ook kreeg, wat maakt jou
christendemocraat?
Veerle Bens: als ik kijk naar de waarden waar we voor staan, dat ieder mens uniek is
en zijn eigen kwaliteiten heeft, vind ik dat we dat moeten gebruiken om iets moois
van de samenleving te maken. Daar staat de christendemocratie voor en ik vind het
belangrijk dat we dat uitdragen.
Harmen Krul: we zitten in een ingewikkelde tijd en jouw portefeuille is misschien wel
het meest complex wat dat betreft. Hoe ga jij ervoor zorgen dat we toch die tijd
doorkomen?
Veerle Bens: zoals in het jaarplan staat beschreven moeten we naar een combinatie
van online en fysiek. We zijn natuurlijk heel afhankelijk van wat er de komende
periode gaat gebeuren. Ik schreef ook in mijn brief al dat ik heb gemerkt hoe erg ik
het contact met iedereen heb gemist de afgelopen tijd. Ook de activiteiten die nu al
opgezet worden, wil ik doorzetten.
Harmen Krul: dank Veerle. We gaan zo stemmen, de link komt in de chat. Jullie
hebben een kwartier om te stemmen, de stemcode zit in jullie mail en het
wachtwoord is vaccin.
12. Verkiezingen CDJA Raad.
Harmen Krul: we hebben hiervoor ook nog twee vacatures en twee sollicitanten, dus
dat komt goed uit. Als oud-voorzitter van de Raad wil ik de kandidaten alvast
condoleren met hun functie.
13. Verkiezingen auditcommissie.
Harmen Krul: tot slot is er nog een sollicitatie voor de auditcommissie, daar heeft
Robin Niemeijer zich voor aangemeld. Daar kunt u ook voor stemmen, om 14.15 uur
sluit de stembus.
De ALV wordt onderbroken voor de deelsessies.
14. Voorstellen jongerenkandidaten Tweede Kamerverkiezingen.
Hielke gaat digitaal in gesprek met de jongerenkandidaten voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
15. Afscheid AB’ers en DB’ers.
Hielke bedankt Stefan Ruiter en Daniëlle Duijndam voor hun inzet in het Algemeen
Bestuur de afgelopen twee jaar. Ook spreekt Hielke zijn dank uit aan Abel en Mettina
voor hun periode in het Dagelijks Bestuur.
16. Uitslagen verkiezingen.
Lid auditcommissie, Robin Niemeijer
Voor: 56

Tegen: 4
Blanco: 5
Robin Niemeijer is verkozen als lid van de auditcommissie.
Vicevoorzitter CDJA Raad, Joost Hadida
Voor: 54
Tegen: 1
Blanco: 10
Joost Hadida is verkozen als vicevoorzitter van de CDJA Raad.
Vicevoorzitter CDJA Raad, Goord van Merode
Voor: 42
Tegen: 16
Blanco: 7
Goord van Merode is verkozen als vicevoorzitter van de CDJA Raad.
Vrijgekozen AB’er, Limmy Yusuf
Voor: 53
Tegen: 6
Blanco: 6
Limmy Yusuf is verkozen als vrijgekozen AB’er.
Effectief AB’er Flevoland, Ryanna de Boer
Voor: 51
Tegen: 4
Blanco: 10
Ryanna de Boer is verkozen als effectief AB’er namens Flevoland.
DB Persvoorlichting & Politieke Campagne, Jeltje Straatman
Voor: 62
Tegen: 1
Blanco: 2
Jeltje Straatman is herkozen als DB’er.
DB Politiek & Internationaal, Niels Honkoop
Voor: 63
Tegen: 1
Blanco: 1
Niels Honkoop is herkozen als DB’er.
DB Ledenwerving & Activiteiten, Veerle Bens
Voor: 49
Tegen: 12

Blanco: 4
Veerle Bens is verkozen als DB’er.
DB Secretaris, Stefan Ruiter
Voor: 63
Tegen: 0
Blanco: 2
Stefan Ruiter is verkozen als DB’er.
17. Sluiting ALV.
Harmen Krul sluit samen met Hielke de ALV.

