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1. Voorwoord voorzitter CDJA
Beste CDJA’ers,
De kerstverlichting wordt weer opgehangen, het wordt kouder: het is tijd voor het
najaarscongres van het CDJA. Welkom op ons uitverkochte congres, het mooiste event van het
halfjaar. Welkom in Amersfoort! De komende twee dagen staan in het teken van politieke
discussies, sprekers en natuurlijk een heel goed feestje.
Een vol programma, ik ren je er snel doorheen.
De vrijdagavond trappen we af met journalist en historicus Leo Fijen. Nadat de avond is geopend,
gaan we onder leiding van Hans van den Heuvel door met de Algemene Ledenvergadering,
waarin onder andere het jaarplan en de begroting voor 2019 op de agenda staan. Voordat we
het inhoudelijke gedeelte van de avond afsluiten met jullie resoluties, gaan we tijdens de eerste
collegetour in gesprek met directeur en hoofdredacteur van omroep WNL, Bert Huisjes.
De zaterdagochtend begint al vroeg met inhoud van de CDJA Raad, de grondslagencommissie
en het Jong WI. In de tweede collegetour gaan we in gesprek met niemand minder dan Hans
Wiegel. De voormalig VVD-partijleider, vicepremier en Minister van Binnenlandse Zaken komt
speciaal naar Amersfoort om met jou in gesprek te gaan. De ochtend staat tevens in het teken
van de bestuursverkiezingen en wordt afgesloten met een lunch in het hippe HOOG VUUR.
Het congres loopt over in de Dag van de Christendemocratie. Een middag georganiseerd door
het Wetenschappelijk Instituut van het CDA vol boeiende sprekers. Wees erbij en meld je
hiervoor aan.
Of je nu een van de leden van ons uitverkochte introductieweekend of een trouwe
congresganger bent: voel je welkom en voel je vrij om mee te praten en mee toen. Elke stem telt.
Namens het gehele Dagelijks Bestuur van het CDJA: Monica Breur; Marc Dorst; Mark van de
Fliert; Job van den Broek; Renate Wijmenga en Klaas Valkering, wens ik jullie een fantastisch
congres toe!
Cheers,
Lotte Schipper
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2. Welkom nieuwe leden
Ha nieuwe leden,
Ben je voor het eerst op het CDJA-congres? Van harte welkom bij één van de leukste activiteiten
van het CDJA!
Tijdens het congres hebben we een druk programma waarin veel gebeurt. Je hoort mensen
spreken over resoluties, amendementen en statuten en het lijkt alsof iedereen elkaar kent. Op
het introductieweekend heb je meer gehoord over de invulling van deze congressen, maar er
kunnen natuurlijk nog veel onduidelijkheden bestaan. Is dit je eerste congres of kon je niet
aanwezig zijn op het introductieweekend? Kom dan langs bij de nieuwe ledenbijeenkomst.
Tijdens deze bijeenkomst zullen een aantal mensen het reilen en zeilen van het CDJA op een
congres nog een keer toelichten. Op de vrijdagavond verzamelen we daarvoor om 17.30 uur in
de plenaire zaal. Voel je welkom om aan te sluiten!
Mocht je van tevoren nog vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op! Contact mij
telefonisch via 0640212697 of stuur een mail naar r.wijmenga@cdja.nl.
Tijdens het congres stel ik je graag voor aan een aantal andere congresgangers.

Tot dan!

Renate Wijmenga
Dagelijks bestuurslid Ledenwerving en Activiteiten

Contact gegevens Dagelijks Bestuur
Lotte Schipper – voorzitter

06-83945809

Klaas Valkering – vicevoorzitter
Communicatie & Campagne

06-17364817

Marc Dorst – vicevoorzitter
Penningmeester

06-53888819

Monica Breur
Secretaris

06-14648104

Mark v/d Fliert
Politiek & Internationaal

06-21605742

Renate Wijmenga
Ledenwerving & Activiteiten

06-40212697

Job v/d Broek
HRM & Afdelingen

06-39625844
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2. Dagorde congres
Vrijdag 23 november 2018
Tijd
16:00-18:00
17:30- 18:00
18:00-19:30
19:30-19:35
19:35-19:45
19:45-20:05
20:05-20:25

20:25-20:35
20:35-21:20
21:20-21:40
21:40-23:00
23:00-03:00

Wat
Inchecken hotel en inschrijven ALV
Nieuwe ledenbijeenkomst
Diner
Welkomstwoorden door Hans van den Heuvel, dagvoorzitter
Huishoudelijke mededelingen door congrescommissie
Overdenking door Leo Fijen
Opening ALV
Instellen stemcommissie en vaststellen van de agenda,
(huishoudelijke) Mededelingen en ingekomen stukken
Vaststellen van de notulen ALV VJC Hilversum
Speech Lotte Schipper, voorzitter CDJA
Spreker: Bert Huisjes, directeur en hoofdredacteur omroep WNL
Voortgang ALV: Jaarplan + Begroting 2019
Resoluties
Party @Curtis Cafe

Zaterdag 24 november 2018
Tijd
7:00-9:30
09:10-9:20
9:20-9:25
9:30-10:00
10:00-10:45
10:45: 11:00
11:00-11:30
11:30-11:40
11:40 – 12:00
12:00 -12:05
12:05 – 12:10
12:10– 12:25
12:25 – 14:00
14:00 – 17:00
17:00

Wat?
Ontbijt in het hotel + uitchecken leden
Inschrijven ALV
Heropenen ALV
Presentatie CDJA Raad, Grondslagencommissie, Jong WI
Verkiezingen DB/AB
Stembussen open
Spreker: Hans Wiegel
Bedanken congresvrijwilligers en dagvoorzitter
Dank aan de aftredende DB/AB leden
Uitslagen verkiezingen AB/DB
Wilhelmus (moderne versie)
Rondvraag en sluiting ALV
Groepsfoto + Lunch
Dag van de Christendemocratie in samenwerking met het Wetenschappelijk
Instituut CDA
Borrel
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3. Informatie over Amersfoort
Het najaarscongres vindt plaats in de mooie stad Amersfoort. Amersfoort ligt in de provincie
Utrecht en is de 15e stad van Nederland. De burgemeester van Amersfoort, Lucas Bolsius, is een
burgemeester van CDA-huize en het CDA is in Amersfoort met 6 zetels in de gemeenteraad
vertegenwoordigd. De eerste vermelding van Amersfoort in de geschiedenisboeken gaat terug
naar het jaar 1028, toen het bisdom Utrecht besloot in Amersfoort een van zijn hoven te
bouwen, op de plek waar je nu de St. Joriskerk vindt.
Amersfoort heeft een strategische ligging en is een groeistad. Amersfoort is een zeer belangrijk
knooppunt in het spoornetwerk en is jarenlang een van de belangijkste garnizoensteden van
Nederland geweest.In het begin van de 19e eeuw had Amersfoort slechts 9000 inwoners. Toen
in 1863 de spoorweg werd aangelegd en niet lang daarna, in 1870 besloot de Nederlandse
regering verschillende kazernes aan te leggen in de stad. Dit zorgde voor een enorme groei van
de bevolking. Jarenlang waren het leger en de NS de belangrijkste werkgevers van Amersfoort.
De bevolkingsgroei kwam in een stroomversnelling toen in 1980 Amersfoort werd aangewezen
als groeistad. In 1970 telde de stad 75.000 inwoners. In 2008 woonden er ruim 139.000 mensen
in Amersfoort en In 2017 zijn dit er bijna 155.000.
De geuzennaam van de inwoners van Amersfoort is ‘Keientrekkers.’ Dit verwijst naar het
verhaal van de kei van Amersfoort. Op de weg tussen Amersfoort en Utrecht lag een grote
zwerfsteen, met een gewicht van 7157 kilo. Het verhaal wil dat Jonkheer Meyster een
weddenschap sloot dat hij de Amersfoorters zo ver zou krijgen deze zwerfkei van waar nu
Soesterberg ligt, naar de stad te trekken. En zo geschiedde. Op 7 juni 1661 trokken 400 inwoners
van Amersfoort op een slee de stad in, met een groot volksfeest om dit te vieren. Toen ze in 1672
inzagen dat het werk wat ze verricht hadden compleet zinloos was geweest, werd de kei
begraven. Pas in 1903 werd de kei van onder de Varkensmarkt opgegraven. Tijdens de Duitse
bezetting werd de kei wederom ingegraven, uit angst voor beschadiging. Vanaf de jaren 70
werden jaarlijks de Keistadfeesten gehouden in Amersfoort, een traditie die in 2009 stopte, bij
gebrek aan sponsors.
Amersfoort kent daarnaast een rijk cultureel leven. Zo vind je er onder andere museum Flehite,
het theater de Flint en is het geboortehuis van een van Nederlands meest invloedrijke en
bekendste schilders, Piet Mondriaan, in Amersfoort te vinden. Dit geboortehuis is tegenwoordig
museum het Mondriaanhuis, waar je naast een aantal vroege werken van de meester van De Stijl,
ook een grote collectie geometrisch-abstracte en constructief concrete kunt bewonderen.
Uitgaan in Amersfoort doe je op en rond het Hof en het Lieve Vrouwekerkhof, waar je de meeste
horeca vindt.
Dan tot slot wat je echt niet mag missen in Amersfoort: de Koppelpoort. Een van de meest
iconische gezichten van de stad. De Koppelpoort is een combinatie van een water en een
landpoort. Deze poort werd tussen 1380 en 1425 gebouwd als onderdeel van de tweede
stadsmuur. De poort kon worden gesloten door middel van een dubbele tredmolen, die tot op de
dag van vandaag functioneel is. Rijksmuseumarchitect Pierre Cuypers zorgde tussen 1885 en
1886 voor de laatste grote restauratie van de poort, die de poort het uiterlijk gaf zoals we die nu
kunnen bewonderen.
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4. Informatie over congreslocatie – hotel
Congreslocatie Prodentfabriek
Ons congres vindt plaats in de Prodentfabriek,
een historische fabriek in Amersfoort. De fabriek
werd in 1936 gebouwd en werd in 1937 officieel
geopend. Gedurende 80 jaar werd hier de
bekende tandpasta geproduceerd. Maar
tandpasta was hier niet het enige wat hier
geproduceerd werd, ook shampoo, schoensmeer
en deodorant werden er gemaakt. De fabriek
bleef operationeel tot 2011, toen Unilever
besloot de productie te verplaatsen naar
Frankrijk. Sinds 2012 stond de fabriek leeg en
werd besloten een evenementencomplex van het
oude gebouw te maken.
Je vindt de congreslocatie op onderstaand adres:
Oude Fabrieksstraat 20
3812 NR Amersfoort
Looproute vanaf Amersfoort CS ->
Hotel: NH Hotel Amersfoort
We slapen in het viersterren NH Hotel in Amersfoort. Dit ruime hotel bevindt zich op slechts 5
minuten loopafstand van het centraal station van Amersfoort. Er is uiteraard gratis WIFI en
ontbijt geregeld op de zaterdag ochtend. Het hotel biedt tegen betaling parkeergelegenheid,
maar parkeerplaatsen kunnen niet worden gereserveerd. Het hotel kent daarnaast een 100%
niet-rokenbeleid.
Je vindt het hotel op onderstaand adres:
NH Hotel Amersfoort
Stationsstraat 75,
3811 MH Amersfoort
Tel: 033-4221200

Looproute vanaf
Amersfoort CS ->
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Feestlocatie Curtis Cafe
Het altijd legendarische CDJA-feest vindt plaats in het Curtis cafe in hartje Amersfoort (ook
CDJA <18 mag mee naar binnen). Het eerste drankje is op kosten van het CDJA en er is genoeg
leuke muziek om tot in de vroege uurtjes jouw dansmoves te meten met die van je CDJAvrienden. Het feest is niet exclusief, dat betekend dat er dus dat er ook mensen van buiten het
CDJA mee kunnen feesten. Laat je dus van je leukste kans zien en wie weet werven we nog wel
een paar leuke nieuwe leden.
Je vindt Curtis Cafe op onderstaand adres:
Hof 7
3811 CJ Amersfoort
Looproute vanaf de congreslocatie:

Looproute vanaf het hotel:
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5. Agenda en stukken ALV
23 november 2018
1. Opening ALV door Hans van den Heuvel, dagvoorzitter
2. Instellen stemcommissie
3. Vaststellen van de agenda
4. Mededelingen en ingekomen stukken
5. Vaststellen notulen VJC 2018 (bijlage 1)
6. Speech voorzitter
-Schorsing: hoofdspreker7. Jaarplan 2019 (bijlage 2)
8. Begroting 2019 (bijlage 3)
9. Resoluties
9.1: Resolutie Samenwerking en ondersteuning door en voor jonge bestuurders
9.2: Resolutie Solidariteit naar de slacht?
9.3: Resolutie Acceleratie herstelopgave Groningen
9.4: Resolutie Meer maatschappijleer
9.5: Resolutie Geef de student keuzevrijheid!
9.6: Resolutie Red de Boeren
9.7: Resolutie Hier kö-j plat proat’n
10. Schorsing ALV
24 november 2018
11. Heropening ALV
12. Verkiezingen DB
12.1 Secretaris
12.2 Politiek & Internationaal
12.3 HRM & Afdelingen
12.4 Ledenwerving & activiteiten
13. Verkiezingen vrijgekozen AB
13.1 Antoinette Faber
13.2. Danielle Duijndam
13.3. Helmich Heutink
13.4 Mark van de Fliert
14. Verkiezingen AB provincies
14.1 Flevoland- Plaatsvervanger
14.2 Friesland - Effectief
14.3 Friesland – Plaatsvervanger
14.4 Gelderland – Effectief
14.5 Gelderland – Plaatsvervanger
15. Woorden van dank
16. Uitslag verkiezingen
17. Wilhelmus
18. Rondvraag
19. Sluiting ALV
*Informatie over de stemprocedure voor de te verkiezen leden staat achterin deze bundel
opgenomen.
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9.1 Resolutie Samenwerking en ondersteuning door en voor jonge
bestuurders
Indieners: Jasper John, Marc Smellink, CDJA Noord-Holland, CDJA Drenthe, CDJA Overijssel,
CDJA Twente, CDJA IJsseldelta, CDJA Limburg, CDJA Gelderland, CDJA Zuid-Holland, CDJA
Groningen, CDJA Fryslân, CDJA Utrecht, CDJA Noord-Brabant
Resolutie: Samenwerking en ondersteuning door en voor jonge bestuurders
De algemene ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018 te Amersfoort
Constaterende dat:
1. Het CDJA goed vertegenwoordigd is in de gemeente-, provincie- en
waterschapsbesturen door jonge gemeenteraadsleden, Statenleden en algemeen
bestuursleden van een waterschap (hierna: jonge bestuurders);
2. Het CDJA herkenbaar wil zijn als de politieke jongerenorganisatie die opkomt voor de
belangen van jongeren op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau;
3. De samenwerking tussen jonge bestuurders via privékanalen tot stand komt;
4. De jonge bestuurders niet via een centraal orgaan worden verbonden en ondersteund.
Overwegende dat:
1. Binnen de gemeente-, provincie- en waterschapsbesturen beter kan worden opgekomen
voor de belangen van jongeren;
2. Door verbinding van jonge bestuurders de verwachting is dat belangen van jongeren
beter kunnen worden behartigd;
3. Het CDJA wordt geholpen als de standpunten van het CDJA niet alleen op landelijk, maar
ook op provinciaal en lokaal niveau, worden uitgedragen;
4. Het jonge bestuurders helpt wanneer zij zich verenigen en worden ondersteund door het
CDJA.
Spreekt uit dat:
1. Het CDJA een netwerk voor jonge bestuurders opricht;
2. Het CDJA een online platform realiseert waarbij ervaringen, voorstellen, moties en
(schriftelijke) vragen kunnen worden uitgewisseld en netwerken mogelijk wordt
gemaakt;
3. Het CDJA de jonge bestuurders ondersteunt om standpunten ook lokaal en provinciaal
uit te dragen en hiermee de belangen van jongeren nog beter kunnen behartigen.
En gaat over tot de orde van de dag.
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9.2 Resolutie Solidariteit naar de slacht?
Indieners: Iris Bouwers, Ard Warnink, CDJA Groningen, CDJA Fryslân, CDJA Drenthe
Resolutie: “Solidariteit naar de slacht?”
De algemene ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018
Amersfoort,

te

Constaterende dat:
1. Het Algemeen Bestuur van het CDJA in september 2018 een resolutie heeft
aangenomen dat stelt dat vlees als luxegoed beschouwd moet worden en daarmee onder
het hoge btw-tarief van 21% moet vallen;
2. De consumentenprijs van vlees in Nederland nu al ver boven de gemiddelde
consumentenprijs voor vlees in de EU ligt (resp. 118 en 100);1
3. De Nederlandse vleesproductie een kleine ecologische voetafdruk per geproduceerde
kilo kent;2
4. Efficiënt produceren waarbij minder land of grondstoffen nodig zijn door het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL) wordt genoemd als één van de manieren waarop deze
voetafdruk verkleind kan worden;3
Overwegende dat:
1. Doordat de Nederlandse landbouwsector een sterke concurrentiepositie heeft en veel
produceert voor de export, een verlaagde consumptie in Nederland nauwelijks iets zal
bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen;
2. Een verhoogde btw zal leiden tot een verhoogde druk op de toch al beperkte winstmarge
van de producerende boeren, die zich in tegenstelling tot de supermarkten minder goed
kunnen organiseren;4
3. Wetenschappelijke studies geen overtuigend bewijs bevatten dat prijsmaatregelen
effectief zijn om duurzame gedragspatronen te realiseren;5
4. Solidariteit één van de vier kernwaarden van onze partij is;
5. De kosten van verduurzaming zoveel mogelijk naar draagkracht zouden moeten worden
verdeeld en niet onevenredig ten laste mogen komen van huishoudens met een lager
inkomen;
6. Huishoudens met lagere inkomens in verhouding meer aan voeding uitgeven dan
huishoudens met hogere inkomens, waardoor deze eerste groep onevenredig hard
geraakt zou worden door deze maatregel;6
Spreekt uit dat:
1. Het CDJA tegen alle vormen van een verzwaring van de belasting op vlees is
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
en gaat over tot de orde van de dag.
1

Comparative price levels for food, beverages and tobacco, Eurostat, 2018
Menkveld, ABN AMRO, 2017
3
Van Oorschot, Rood, Vixseboxse, Wilting, van der Esch, PBL, 2012
4
Baltussen et al. Positie primaire producent in de keten. WUR, 2018
5
Bakker, Dagevos. Vleesminnaars, vleesminderaars en vleesmijders. LEI WUR, 2010
6
‘Armoede en uitsluiting 2018’, CBS
2

12

9.3 Resolutie Acceleratie herstelopgave Groningen
Indiener: CDJA Groningen
Resolutie: Acceleratie herstelopgave Groningen
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018 te
Amersfoort,
Constaterende dat:
1. De staat garant staat voor de mijnbouwschade in Groningen.7
2. De NAM niet langer aanspreekpunt is voor de mijnbouwschade.8
3. Er behoorlijke vertraging is opgelopen in de afhandeling van mijnbouwschade.9
4. In sommige gevallen nieuwbouw goedkoper is dan herstel.
Overwegende dat:
1. Vanuit het principe van publieke gerechtigheid partijen die het overgrote deel van de
baten van de gaswinning ontvingen, ook de lasten dienen te dragen.
2. Vanuit het solidariteitsbeginsel het goed is de vertraging in de herstelopgave zo veel
mogelijk te beperken.
3. Het aanbod herstelmedewerkers voor de mijnbouwschade beperkt is.
4. Tijdswinst geboekt kan worden als de hoeveelheid herstelopgaven daalt.
Spreekt uit dat:
1. De staat en de NAM verantwoordelijk zijn voor de volledige vergoeding van alle geleden
mijnbouwschade.
2. De provinciale en lokale overheden niet aansprakelijk zijn voor mijnbouwschade.
3. Er een lijst moet komen van gebouwen die in economische zin ‘total loss’ zijn en
eigenaren op deze lijst benaderd worden of ze willen verhuizen.
4. Eigenaren die willen verhuizen, de WOZ-waarde vergoed krijgen van een soortgelijk huis
buiten aardbevingsgebied.
5. De optie om een in economische zin ‘total loss’ huis te herstellen blijft bestaan.
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
En gaat over tot de orde van de dag.

7

Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/31/staat-garant-voor-bevingsschade-a1590580
Bron: https://www.trouw.nl/home/groningen-ziet-weinig-in-plan-van-wiebes-voor-afhandeling-vanaardbevingsschade~ae0a3c26/
9
Bron:
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/196237/Schadeafhandeling-door-Tijdelijke-CommissieMijnbouwschade-gaat-te-traag
8
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9.4 Resolutie Meer maatschappijleer
Indiener: CDJA Groningen
Resolutie: Meer maatschappijleer
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018 te
Amersfoort,
Constaterende dat:
1. Er op HAVO en VWO slechts 120 studielasturen beschikbaar zijn.
2. Er in korte tijd moet worden ingegaan op de Nederlandse rechtsstaat, de pluriforme
samenleving, de verzorgingsstaat en de parlementaire democratie en er daarom vaak
alleen de grote lijn kan worden gevolgd.
3. Leerlingen vaak al snel de grote lijn vergeten zijn.
4. Jongeren aanzienlijk minder stemmen dan oudere generaties.10
Overwegende dat:
1. Leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs op de drempel van het
burgerschap staan en bijna stemrecht krijgen en burger worden in een democratie.
2. Een democratie alleen goed kan werken als de stemgerechtigden weten hoe ons
democratisch systeem in elkaar steekt en waar ertussen te kiezen valt.
3. Kennis over de Nederlandse rechtsstaat, politieke partijen, de pluriforme samenleving
en de verzorgingsstaat erg belangrijk is.
4. Een toekomstig stemgerechtigde geleid moet worden door het woud der
splinterpartijen.
5. Zaken die je voorbereiden op het kunnen zijn van een goed burger zorgvuldig moeten
worden behandeld.
Spreekt uit dat:
1. De hoeveelheid uren van het vak maatschappijleer moet worden verhoogd.
2. De extra uren worden besteed aan verdieping van het vak maatschappijleer.
3. Er voortaan ook maatschappijleer wordt gegeven in de onderbouw.
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
En gaat over tot de orde van de dag.
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Bron: https://jongenjewilwat.nl/waarom-jongeren-niet-stemmen/
14

9.5 Resolutie Geef de student keuzevrijheid
Indiener: CDJA Groningen
Resolutie: Geef de student keuzevrijheid!
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018 te
Amersfoort,
Constaterende dat:
1. De inschrijfdeadline voor opleidingen binnen het hoger onderwijs op 1 mei ligt11.
2. Dertig procent van de scholieren het stressvol vindt om na te denken over de keuze voor
de desbetreffende opleiding12.
3. Veel studenten zich bij meerdere instellingen en of studies inschrijven13.
Overwegende dat:
1. Bij de invoering van het sociaal leenstelsel de kosten voor het studeren hoger zijn.14
2. Doordat de inschrijfdeadline op 1 mei ligt de druk voor studenten stijgt.
3. Elke scholier de juiste opleiding voor hem of haar wil kiezen15.
4. Er ook instellingen zijn waar de inschrijftermijn op 1 september ligt16.
Spreekt uit dat:
1. De landelijke inschrijfdeadline voor opleidingen binnen het hoger onderwijs 1 augustus
moet worden.
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
En gaat over tot de orde van de dag.

11

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/deadlineaanmelden-opleiding-hogeschool-of-universiteit
12
Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2645492/scholier-in-de-zenuwen-om-studiekeuze
13
Bron: https://www.trouw.nl/samenleving/zorgen-om-groei-van-aantal-nieuwe-studenten~af5bdfce/
14
Bron: https://www.nu.nl/selectie/3882626/betekent-leenstelsel-financiele-toekomst-studenten.html
15
Bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2018/01/17/geen-enkele-scholier-wil-de-verkeerde-studie-kiezena1588727
16
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/studiekeuze-en-toelating
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9.6 Resolutie Red de boeren
Indiener: CDJA Groningen
Resolutie: Red de boeren!
De Algemene Ledenvergadering van het CDJA, bijeen op 23 en 24 november 2018 te
Amersfoort,
Constaterende dat:
1. De zomer van 2018 een lange tijd van droogte kende, wat nadelig is voor de boeren in
Nederland17.
2. Niet alle boeren in aanmerking komen voor weersverzekering.18
3. De premies voor weersverzekeringen hoog zijn.19
Overwegende dat:
1. Door het principeakkoord van 2017 het eigen risico daalt maar de premie stijgt voor de
weersverzekering.20
2. In de akkerbouw slechts 10 tot 15% van de boeren verzekerd zijn tegen weerschade21
3. Andere EU-lidstaten de boeren een vergoeding geven per natuurramp.
4. Extreme weersomstandigheden vaker zullen voorkomen door de klimaatverandering22.
Spreekt uit dat:
1. De Nederlandse staat de weersverzekering vervangt door een vergoeding per
natuurramp.
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
En gaat over tot de orde van de dag.

17

Bron: http://www.boerenbusiness.nl/artikel/10879398/droogterecord-1976-voorlopig-verbroken
Bron: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/8/Brede-weersverzekering-groeit-maarblijft-niche-2851266W/
19
Bron: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/8/Brede-weersverzekering-groeit-maarblijft-niche-2851266W/
20
Bron: http://www.vilt.be/europees-akkoord-over-omnibus-landbouwvoorstellen
21
Bron: https://www.boerderij.nl/Home/Achtergrond/2016/8/Brede-weersverzekering-groeit-maarblijft-niche-2851266W/
22
Bron: https://www.wur.nl/nl/show-longread/Klimaatverandering-longread.htm
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9.7 Resolutie Hier kö-j plat proat’n
Indiener: CDJA Overijssel
Resolutie: Hier kö-j plat proat’n
De Algemene Ledenvergadering van het Christen Democratisch Jongeren Appèl bijeen op 23 en
24 november 2018 te Amersfoort,
Constaterende dat:
1. het Nedersaksisch als zelfstandige regionale taal in Nederland erkend is;23
2. het Nedersaksisch een grensoverschrijdende taal is met anderhalf miljoen sprekers in
Nederland en drie miljoen sprekers in Duitsland;
3. de Nederlandse regering met het ‘Convenant Nedersaksisch’ een voorzichtige eerste
stap zet in het uitvoeren van bepalingen uit het Europees Handvest voor regionale
talen of talen van minderheden, maar veel bepalingen daaruit (nog) niet nakomt;
4. in het onderwijs nauwelijks aandacht aan het Nedersaksisch besteed wordt en het
verboden is om het Nedersaksisch in het onderwijs te gebruiken of te onderwijzen;
Overwegende dat:
1. het Nedersaksisch als taal een belangrijke cultuurdrager van cultuur, gebruiken en
tradities in Noord- en Oost-Nederland is;
2. veel jongeren het Nedersaksisch niet meer machtig zijn;
3. het Nedersakisch (kunnen) praten belangrijk is voor de binding met de regio;
4. kennis van het Nedersaksisch de gemeenschapszin van gemeenschappen in Noord- en
Oost-Nederland kan bevorderen, gezien de verbindende rol van taal;
5. kennis van het Nedersaksisch de solidariteit tussen generaties kan bevorderen, zodat
er naast een generatiekloof niet ook sprake is van een taalkloof;
6. de publieke gerechtigdheid in het geding komt als de Nederlandse regering naar eigen
inzicht internationale verdragen niet zou nakomen.
Spreekt uit dat:
1. Nederland de verplichtingen uit het Europees Handvest voor regionale talen of talen
van minderheden behoort na te komen;
2. er in het onderwijs in Noord- en Oost-Nederland (meer) ruimte komt voor het
Nedersaksisch in geschreven en gesproken lesvormen;24
3. de overheid het informele gebruik van het Nedersaksisch in de publieke ruimte, bij
gemeentelijke en culturele instellingen in Noord- en Oost-Nederland mogelijk maakt en
bevordert; 25
4. de website van het CDJA (weer) een introductie- en welkomsttekst in het Fries en het
Nedersaksisch krijgt.

23

Nedersaksische
taal
erkend
(Rijksoverheid):
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/10/10/nedersaksische-taal-erkend
24
Dit is een verplichting uit het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (artikel
7.1.f)
25
Dit is een verplichting uit het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (artikel
7.1.d)
17

ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE
BETROKKEN CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE
ROEPEN NAAR DIT STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT
WIJD EN ZIJD TE VERSPREIDEN;
En gaat over tot de orde van de dag.
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12. Verkiezingen DB
12.1: Secretaris – Tom Scheepstra
Lotte Schipper
Selectiecommissie
CDJA Buitenom 18
2512 XA Den Haag
22 september 2018,
Betreft: sollicitatie secretaris van het CDJA
Geachte leden van de selectiecommissie, Geachte voorzitter, beste Lotte,
Het is doormiddel van deze brief dat ik solliciteer voor de functie van secretaris van het CDJA.
Dit doe ik met overtuiging, enthousiasme en dankbaarheid.
Wellicht meer dan ooit is het CDJA relevant. De roep om jongeren in de politiek wordt namelijk
groter en groter. Sommige mensen vergeten daarbij echter het bestaan van politieke jongeren
partijen. Een actief CDJA kan de schakel zijn tussen jongeren en de politiek.
De afgelopen tijd heb ik mij mogen inzetten voor de vereniging. Binnen Drenthe, maar (soms via
de werkgroep BZD) ook in de rest van het land. Ik help nu eenmaal graag. En afspraak is afspraak.
Als ik toezeg ergens te komen, dan ben ik er. Het liefst ook voorbereid.
De uitgangspositie van het CDJA is opzich positief. Om enkele voorbeelden op te noemen:
CDJA’ers zitten in gemeenteraden, Provinciale Staten, er zijn contacten met Tweede
Kamerleden, het bestuur van het CDA, overleg met andere PJO’s en (maatschappellijke)
organisaties en het CDJA is hofleverancier van resoluties op het CDA congres. Maar de politieke
situatie verandert en niets mag meer als vanzelfsprekend worden beschouwd. Onze gezamelijke
inzet blijft dus hard nodig!
In de afgelopen tijd heb ik veel mogen leren binnen het CDJA. Daarnaast verwacht ik dat
eigenschappen als overzicht houden, meningen afwegen, orde, stiptheid en gedisciplineerdheid,
helpen in de uitvoering van de functie van secretaris en lid van het Dagelijks Bestuur van het
CDJA. Ik ben mij bewust van de stap die het is. Toch vraag ik uw vertrouwen en ben ik van harte
bereid een en ander toe te lichten.
In de tussentijd zal ik mij, op mijn manier, blijven inzetten voor het CDJA. Zoals u inmiddels van
mij gewend bent.
Hoogachtend.
Tom Scheepstra
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12.2 Politiek en Internationaal – Robert Klaassen
Robert Klaassen
Waalstraat 59
8052 AD Hattem
Selectiecommissie CDJA
t.a.v. Lotte Schipper
Buitenom 18
2512 XA ‘s-Gravenhage
Hattem, 26 september 2018
Geachte leden van de selectiecommissie,
Zo’n drieënhalf jaar geleden, een halfjaar nadat ik lid was geworden van het CDA, had ik het met
een studiegenoot over mijn voornemen om actief te worden voor het CDJA. Nadat hij mijn
verhaal had aangehoord, wierp hij mij deels cynisch, deels grappend toe: “Pas op hoor, met die
politici. Als je ze een vinger geeft, pakken ze je hele hand en laten ze niet meer los. Weet waar je
aan begint.”
Nu, wanneer ik terugkijk op dat moment, moet ik zeggen dat mijn studiegenoot gelijk heeft
gekregen, minus de cynische insteek van zijn opmerking. De vinger die ik gaf werd meteen
aangepakt door Luc van Dijk, destijds landelijk secretaris van het CDJA. Hij bombardeerde mij
meteen tot voorzitter van de Jongerenraad in onze gezamenlijke woonplaats Hattem, wat het
eerste station bleek waar de politieke sneltrein waar ik in was gestapt langs zou rijden. Al snel
volgden de volgende stations: penningmeester bij het CDJA Noordwest-Veluwe en lid van het
Algemeen Bestuur van het CDJA namens Gelderland. In mei dit jaar ben ik begonnen aan mijn
tweede termijn van die laatste functie, die ik nu nog steeds met heel veel plezier vervul.
Onderweg in die politieke sneltrein begon ik te merken dat de politiek, en met name het
ideologische aspect van politiek, mij goed past. In mijn studie politicologie werd voornamelijk de
nadruk gelegd op macht en het politieke spel, wat de politiek natuurlijk ook voor veel mensen in
eerste instantie aantrekkelijk maakt. In mijn derde studiejaar, tijdens mijn stage bij het
Wetenschappelijk Instituut (WI) voor het CDA, ontdekte ik echter dat het mij in de politiek in
eerste instantie veel meer gaat om de inhoud en het geven van antwoorden op maatschappelijke
vraagstukken dan om de vorm. In mijn tijd op het WI begon ik ook te merken dat de
christendemocratie een gebrek aan voedingsbodem begint te krijgen in ons land. De
christendemocratische interpretatie van waarden als gelijkwaardigheid, solidariteit en
gerechtigheid is voor veel Nederlanders niet (meer) vanzelfsprekend. In mijn ogen heeft onze
ideologie het dan ook nodig om bij wijze van spreken gevoed te worden door nieuw, fris water,
zodat de ideologische wortels niet verdorren. Immers, iedere boom wordt door zijn eigen
vruchten gekend.
Zo kom ik op mijn motivatie om te solliciteren voor de functie Dagelijks Bestuurslid Politiek en
Internationaal. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik deze stap al een tijdje overweeg. Nu
wil ik die stap ook daadwerkelijk zetten, omdat ik na een aantal jaar voornamelijk op lokaal en
provinciaal niveau actief te zijn geweest de vereniging nu graag landelijk zou willen dienen. De
DB’er Politiek en Internationaal geeft in mijn ogen niet alleen richting aan het politiekinhoudelijke proces binnen onze vereniging, maar faciliteert ook de politiek-inhoudelijke
discussie. Vandaar ook mijn verhaal over de christendemocratie hierboven. Daarnaast
ondersteunt en organiseert de DB’er Politiek en Internationaal in samenspraak met de leden
nieuwe initiatieven. Als AB’er in Gelderland wil ik op het moment van schrijven binnenkort van
20

start gaan met provinciale werkgroepen, waarin leden die niet zo snel naar landelijke activiteiten
gaan de gelegenheid krijgen om op provinciaal niveau resoluties en visiestukken te schrijven om
in te dienen bij congressen en de CDJA-raad. Dit zou een mooi startpunt kunnen zijn om lokale
en provinciale afdelingen opnieuw of beter bij het landelijke te betrekken. Ik ga ook graag met
de verschillende afdelingen binnen de vereniging in gesprek over welke wensen er bestaan als
het gaat om de politieke inhoud en wil graag graag creatieve ideeën stimuleren.
Ik heb veel waardering voor Mark van de Fliert, die als DB’er Politiek al veel heeft bereikt als het
gaat om het beter betrekken van mensen uit alle hoeken van onze vereniging bij de politieke
inhoud. Veel van wat hij tijdens zijn termijn heeft gedaan zou ik graag willen voortzetten. Ik deel
met name zijn doel (en ook dat van anderen) om de verschillende inhoudelijke commissies en
groepen die wij binnen het CDJA hebben bij elkaar te brengen. Bestaande verbanden als de
CDJA-raad, de vormingscommissie en initiatieven als het Jong WI wil ik dichter bij elkaar
brengen, zodat er meer gelegenheid is om ideeën uit te wisselen en samen te werken in het
organiseren van inhoudelijke activiteiten voor de leden. Hiermee kunnen we in mijn ogen een
nieuwe stap zetten om als jongeren mede handen en voeten te geven aan de rijke ideologie die
wij delen.
De christendemocratie staat voor de uitdaging om haar relevantie te tonen in de huidige tijd van
polarisatie. Wij moeten antwoord zien te geven op maatschappelijke vraagstukken zoals onder
meer robotisering, de zich almaar doorzettende individualisering en het verlies van respect en
mededogen voor andersdenkenden. Ik zou hier in het komende jaar als DB’er Politiek en
Internationaal graag in samenwerking met zo veel mogelijk leden mijn bijdrage aan willen
leveren.
Ik hoop jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en ben natuurlijk bereid een en ander
mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Robert Klaassen

21

12.3 HRM & Afdelingen – Job van den Broek
Job van den Broek
Kraanvogellaan 66
5221 GB ‘s-Hertogenbosch

‘s-Hertogenbosch, 27 september 2018

CDJA, t.a.v. Lotte Schipper
Buitenom 18
2512 XA Den Haag
Geachte selectiecommissie, geachte leden van het Algemeen Bestuur, geachte leden van het
CDJA,
Een half jaar geleden ben ik, na door u te zijn verkozen, vol overgave aan het werk gegaan voor
onze mooie vereniging. De veelbesproken splitsing van de overvolle portefeuille Ledenwerving
en Ledenbinding heeft ervoor gezorgd dat ik de functie HRM & A weliswaar niet uit heb mogen
vinden, maar wel heb mogen invullen. In samenwerking met het bestuurslid Leden & Activiteiten,
de andere helft van het oude L&L, heb ik meteen duidelijk de kaders gesteld waarbinnen het
bestuurslid HRM & A zich begeeft en ben ik aan de slag gegaan. Allereerst met de meest
prangende zaken, die door de overvolle agenda van het enkele bestuurslid L&L op de plank
waren blijven liggen maar wel onmiddellijke aandacht vereisten.
Nadat ik in de eerste weken vooral heb gebruikt om een beetje rust en overzicht in de
portefeuille te brengen, ben ik in de zomer begonnen met plannen van wat toch wel een beetje
het ondergeschoven kindje van het CDJA mag heten: de interne scholing. Het CDJA is een
leerschool voor de politiek, en onze leden doen binnen de vereniging al veel ervaring op.
Bepaalde vaardigheden die onmisbaar zijn voor politici in spe, zoals goed kunnen argumenteren,
resoluties schrijven en debatten voeren, worden echter nog te weinig, of helemaal niet,
aangeleerd. Vandaar dat ik begonnen ben met het uitbreiden van de CDJA Academie, zodat
nieuwe en bestaande leden vanaf volgend jaar uitgebreide mogelijkheden hebben om binnen het
CDJA hun inhoudelijke kennis te verdiepen of hun debat-en argumentatievaardigheden nog
verder aan te scherpen.
Dit ambitieuze scholingsprogramma staat echter nog grotendeels in de stijgers, net zoals de
HRM-commissie, het nieuwe afdelingenbeleid en feitelijk de hele functie van HRM & A. De
afgelopen maanden heb ik hard gewerkt aan de invulling van de functie en het op poten zetten
van bovenstaande plannen. Zes maanden is echter te kort om een functie volwassen te laten
worden, plannen te realiseren en om tot concrete langetermijnresultaten te komen. Daarom zou
ik graag de kans krijgen om het komende halfjaar de taak die u mij in mei 2018 gegeven heeft, af
te maken. Alleen zo kan ik de ambitieuze plannen die ik de afgelopen tijd heb ontwikkeld, ook
echt volledig ten uitvoer te brengen en tot volle wasdom laten komen.
Ik hoop dat ik u via deze brief een goed beeld heb gegeven van de ambities van mijn
kandidaatstelling, en dat u mij de kans wil geven om mijn ambities het komende halfjaar waar te
maken. Voor vragen of opmerkingen mag u mij altijd bellen.
Met vriendelijke groet,
Job van den Broek

22

12.4 Ledenwerving & Activiteiten – Renate Wijmenga
Geachte mevrouw Schipper, beste Lotte,
Met veel van het van mij bekende enthousiasme solliciteer ik wederom op de functie van
Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving & Activiteiten van het CDJA.
Het afgelopen halfjaar ben ik al bestuurslid op deze positie geweest en in die tijd hebben we
samen veel bereikt. Zo organiseerde we in Leiden de succesvolle eerste editie van de CDJA
Zomer Kick-off op een prachtige landelijke locatie waarbij party en politics op een zonnige
manier werden gecombineerd.
Terwijl de rest van politiek Nederland vervolgens met reces ging, mocht ik samen met een kleine
groep vrijwilligers door met het organiseren van onze ledenwerfacties op de introductiedagen.
Hier hebben we drie weken op onze toppen gepresteerd! Op meer dan negentien plaatsen
hebben we nieuwe mensen enthousiast gemaakt voor onze vereniging, honderden
geïnteresseerden opgehaald en tientallen nieuwe leden ingeschreven.
De zomer sloten we af me een inspirerende Hannie van Leeuwenlezing op een studentikoze
locatie. En terwijl Esther de Lange ons toesprak, kwamen per e-mail alweer de eerste
aanmeldingen voor ons introductieweekend binnen. Op het moment van schrijven van deze
brief is de organisatie van dit weekend in volle gang. Met een iets aangepast programma en weer
veel nieuwe leden, belooft ook dit weekend weer een succes te worden.
Maar even snel als dat nieuwe leden binnen kwamen tijdens de introductiedagen, is ook het
afgelopen halfjaar omgevlogen. Ik heb de afgelopen tijd mee mogen schrijven aan het jaarplan
voor komend jaar en opnieuw liggen er veel plannen en projecten om deze functie verder uit te
diepen. Maar denken en dromen is niet genoeg. Het is tijd voor de uitvoering. Om samen aan de
slag te gaan om onze vereniging, maar ook vooral om onze samenleving nog mooier te maken.
Voor mij houdt dit in dat naast het werven van nieuwe leden en het organiseren van de
welbekende activiteiten voor onze eigen leden, ik me ook graag met onze leden zou willen
inzetten voor groeperingen in onze samenleving die het minder hebben, zoals we dat
bijvoorbeeld doen tijdens onze vrijwilligersmaand.
Vriendschap, verantwoordelijkheid en vertrouwen dat zijn voor mij de drie pijlers binnen onze
vereniging. We bouwen met elkaar aan vriendschappen die nog jaren voortbestaan. Nemen onze
verantwoordelijkheid in diverse functies dwars door de vereniging. En we vragen om
vertrouwen, zowel om op een open manier met elkaar in discussie te gaan, als het vertrouwen
dat we allemaal proberen de vereniging vooruit te helpen.
Ik hoop op úw vertrouwen en zet mijn ingeslagen pad graag voort,
Met vriendelijke groet,
Renate Wijmenga
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13 Vrijgekozen AB
13.1 Antoinette Faber
Amerongen, 28 september 2018
Betreft: Sollicitatie lid algemeen bestuur CDJA
Geachte Selectiecommissie,
Mijn naam is Antoinette Faber. Ik ben 17 jaar oud, en momenteel ben ik bezig met mijn
eindexamenjaar HAVO aan het Revius lyceum in Doorn. In de zomer van 2017 heb ik mij
aangemeld als lid van het CDJA, omdat het gedachtegoed van het CDA en CDJA mij enorm
aanspreekt. Sinds mijn aanmelding heb ik vele bijeenkomsten bezocht van het CDA en CDJA, en
heb ik mij ingezet voor de jongerencampagne van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, en ben ik
nu momenteel bezig met de jongerencampagne van de provinciale statenverkiezingen in
Utrecht. Op aanbeveling van CDA Utrechtse Heuvelrug heb ik mij beschikbaar gesteld als
lijstduwer voor de Provinciale Statenverkiezingen van de provincie Utrecht, daarnaast probeer
ik een landelijk platform op te zetten om meer jongeren te laten stemmen.
Ik heb sinds mijn aanmelding bij het CDA/CDJA ontzettend veel mooie kansen gekregen. Waar
ik mij vol voor heb ingezet. Ik ben gevraagd door Esther Leferink (Voorzitter CDJA Utrecht) of
ik mij beschikbaar wilde stellen voor lid van het algemeen bestuur van het CDJA. Ik wil het heel
graag doen, omdat ik op deze manier mij nog meer kan inzetten voor het CDJA voornamelijk
CDJA onder de 18, daarnaast zet ik mij in voor het MBO ik heb in 2017 mijn MAVO diploma
gehaald, en ik heb voor de provinciale staten campagne een team MBO’ers opgezet. Ik geef
coördinatie aan dit team.
De steunbetuigingen voor mijn sollicitatie staan in de bijlage. Ik hoop dat jullie op mijn sollicitatie
nader willen ingaan. Graag wil ik mijn sollicitatie in een persoonlijk gesprek verder toelichten.
Met vriendelijke groet,
Antoinette Faber
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13.2 Danielle Duijndam
Daniëlle Duijndam
Provincialeweg Oost 51
2851 AB Haastrecht
Haastrecht, 28 september 2018
CDJA Selectiecommissie
t.a.v. Lotte Schipper

voorzitter@cdja.nl
Geachte voorzitter, beste Lotte,
Via deze brief wil ik mijn sollicitatie voor Vrijgekozen Algemeen Bestuurslid kenbaar maken. Ik
herken mijzelf in het door het CDJA geschetste profiel; in deze brief leg ik uit waarom ik een
geschikte kandidaat ben voor deze functie.
Allereerst stel ik mijzelf graag kort voor: mijn naam is Daniëlle Duijndam (1994) en ik ben
recentelijk afgestudeerd MSc Management, Economics and Consumer Studies aan de
Wageningen University & Research. Per 1 oktober start ik als Young Professional Food & Agri
bij Rabobank. Als boerendochter van een gemengd bedrijf heb ik een echte passie voor de
agrarische sector, hetgeen ook in mijn studie- en baankeuze is weerspiegeld. Door mijn RoomsKatholieke opvoeding kan ik mij vinden in de normen en waarden van de christendemocratie.
Lid van het CDJA ben ik sinds een jaar. Inmiddels ben ik actief bij de Werkgroep Milieu,
Infrastructuur en Landbouw (MIL). Ik heb tijdens mijn bachelor al enkele jaren bestuurlijke
ervaring opgedaan bij het Agrarisch Jongeren Kontakt (AJK) van de HAS Hogeschool en heb dit
met veel plezier gedaan. Door het organiseren van workshops en informatieavonden voor
studenten heb ik mijn netwerk fors uitgebreid en mijn communicatieve vaardigheden
ontwikkeld. Tijdens mijn master in Wageningen ben ik actief geweest bij W.S.V. Ceres en
begeleidde ik scholieren bij hun profielwerkstuk op speciaal hiervoor georganiseerde dagen op
de WUR.
Kortom, ik ben een gedreven, leergierige, jonge christendemocraat die zich graag inzet als
Vrijgekozen Algemeen Bestuurslid!
Met vriendelijke groet,
Daniëlle Duijndam
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13.3 Helmich Heutink
Beste Selectiecommissie,
Mijn naam is Helmich Heutink, ik ben 18 jaar en ik woon in Groningen. Voordat ik in Groningen
woonde was ik voorzitter van het CDJA Zwolle en Algemeen Bestuurslid van het CDJA
Overijssel en ben ik enorm betrokken geweest bij de oprichting van het CDJA<18 netwerk.
Hierbij heb ik veel dingen gehoord en geleerd over het Algemeen Bestuur en het Dagelijks
Bestuur. Elke keer als er een vergadering aankwam las ik de agenda en de notulen van de ABvergadering. Daarnaast namen wij als Overijssels bestuur onze punten door met Wim Duitman,
zodat hij zich daar dan voor kon inzetten bij de vergadering. Daarnaast heb ik als voorzitter van
CDJA Zwolle veel samengewerkt met andere PJO’s, waaronder ROOD!, DWARS!, JS, JD en
JOVD. Ik heb hierbij geleerd hoe je met andersdenkenden de verbinding opzoekt om toch samen
tot een mooi resultaat te komen en dat is daar dan ook zeker gelukt.
Helaas moet ik de functies in Zwolle en Overijssel nu naast mij neerleggen aangezien ik verhuisd
ben naar Groningen. Het lijkt mij dan ook een geweldige kans om vrijgekomen AB’er te worden.
Ik kan mij hierbij namelijk blijven bezighouden met de landelijke CDJA beslissingen die worden
gemaakt en daarbij een controlerende rol aannemen ten opzichte van het DB.
Ik ben erg enthousiast en neem veel initiatief. Daarnaast ben ik ook altijd erg oprecht en eerlijk,
zowel buiten als binnen de politiek. Ik zou deze talenten graag inzetten voor onze vereniging en
hoop daarom vrijgekozen AB’er te worden.
In afwachting verblijf ik,
Helmich Heutink
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13.4 Mark van de Fliert
Geachte selectiecommissie,
Middels deze brief en de bijgevoegde steunverklaringen, stel ik mij graag kandidaat
voor de functie vrijgekozen lid van het Algemeen Bestuur van het CDJA.
De afgelopen maanden heb ik met groeiend plezier de inhoudelijke belangen van
alle CDJA’ers mogen vertegenwoordigen als Dagelijks Bestuurslid Politiek &
Internationaal. Een jaar na mijn verkiezing is het tijd om die fakkel door te geven.
Ik heb het CDJA ervaren als een vereniging gepassioneerde jongeren, met een
gezamenlijk gekoesterde wens om Nederlan d beter te maken. Daarom doet het mij
goed om mijn huidige portefeuille nog sterker achter te laten dan ik haar aantrof.
Toch wil ik graag bij onze vereniging betrokken blijven. Het CDJA is namelijk meer
dan een plek om jezelf te profileren. Het CDJA is voor mij de plaats waar jongeren
leren hoe zij het beste kunnen debatteren, hoe zij om moeten gaan met de urenlange
vergaderingen die bij het Nederlandse poldermodel horen, en waar wij elkaar
vooruithelpen. De groei van het CDJA bestaat omdat ieder lid een eigen bijdrage
levert, omdat wij onze idealen in de praktijk brengen, omdat wij samen werken.
Daarom wil ik graag nog een termijn met jullie dienen als vrijverkozen Algemeen
Bestuurslid. In deze periode wil ik natuurlijk constructief -kritisch naar gemaakte
DB-keuzes kijken – een taak waarin ik geholpen wordt door mijn eigen DB -ervaring.
Maar ik hoop meer te doen. Het Algemeen Bestuur is niet slechts een controlerend
orgaan. Het gehele bestuur – AB en DB – dragen samen verantwoordelijkheid voor
de koers van het CDJA.
Ik geloof dat het AB een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van
onze vereniging als geheel – en ook een plicht heeft om zich hiertoe in te zetten. Ik
wil daarom niet slechts controleren, maar ook waar mogelijk ondersteuning bieden
voor de uitgestippelde koers van onze vereniging. Met als doel een nog sterker,
actiever, en diverser CDJA te bouwen.
Met vriendelijke groet,
Mark van de Fliert
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14. Verkiezingen AB – provincies
14.1 Flevoland – Plaatsvervanger
Stefan Ruiter
Zeebiesweg 3
8256 PG Biddinghuizen
Christen Democratisch Jongeren Appèl
t.a.v. algemene ledenvergadering
Bijeen op 23 en 24 november 2018 te Amersfoort
Betreft: sollicitatie plaatsvervangend AB-lid namens Flevoland
Leiden, 25 oktober 2018
Geachte leden van het CDJA,
Via deze weg wil ik graag mijn interesse kenbaar maken in de functie van plaatsvervangend AB’er
namens de provincie Flevoland. Om mijzelf even kort voor te stellen: ruim 20 jaar geleden zag ik
in Lelystad het levenslicht. Vervolgens heb ik 20 jaar gewoond in de gemeente Dronten om
afgelopen zomer naar Leiden te vertrekken om daar te gaan studeren. Vanaf jongs af aan ben ik
al geïnteresseerd in hoe de maatschappij en de politiek werken. Zo weet ik nog dat ik als
brugklasser in het najaar van 2010 geboeid zat te kijken naar het liveverslag van het beruchte
CDA congres in de Rijnhal in Arnhem. Door de jaren heen groeide mijn politieke interesse steeds
meer. Zo werd ik actief in het debatteam van mijn middelbare school en volgde ik de
ontwikkelingen op het Binnenhof op de voet. Tijdens de campagne voor de Europese
verkiezingen in mei 2014 ontmoete ik bij een politiek café in Dronten 2 jongerenkandidaten van
het CDA. De een was net daarvoor gekozen tot raadslid in Dronten en de andere stond op de lijst
voor het Europees Parlement. Tijdens het gesprek maakten ze mij erg enthousiast voor het
CDJA. De maanden daarna ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in de standpunten van het
CD(J)A en uiteindelijk heb ik besloten ook lid te worden. Ik heb tot op de dag van vandaag nog
geen seconde spijt gehad van die keuze. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel leuke mensen
ontmoet en heel veel gezellige en interessante bijeenkomsten bijgewoond. Daarom wil ik mij
graag nog actiever in gaan zetten voor het CDJA door plaatsvervangend AB’er voor Flevoland
te worden. Ik voel mij verwant met het christendemocratische gedachtengoed, ons mensbeeld
en onze kernwaarden. Als boerenzoon zit het rentmeesterschap mij natuurlijk in de genen, er
van uitgaande dat boeren de ultieme rentmeesters zijn. Daarnaast vind ik het belangrijk dat
iedereen meedoet. Dat je niet alleen voor jezelf leeft, maar ook verantwoordelijkheid neemt
voor de samenleving daar waar mogelijk. Zoals wijlen Ruud Lubbers het zo mooi verwoorde in
zijn Persoonlijke herinneringen: ‘Je hebt je eigen leven en dat is verweven met de
maatschappelijke ontwikkelingen’. Dat de overheid de mensen de ruimte geeft om
maatschappelijke initiatieven te nemen, om te ondernemen en niet gebonden te zijn aan allerlei
onzinnige regels. Maar ook dat we oog hebben voor de zwakkeren in onze samenleving.
Dat gezegd hebbende, hoop ik dat ik van u de steun krijg om mij namens Flevoland in te kunnen
gaan zetten in het Algemeen Bestuur. Het is belangrijk dat ook Nederlands jongste provincie
weer volledig vertegenwoordigt is in het Algemeen Bestuur van onze mooie vereniging.
In afwachting verblijf ik.
Met vriendelijke groet,
Stefan Ruiter
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14.2 Friesland- Effectief
Thomas Kroon
De Smjunt 3
8702DA, Bolsward
Betreft: Sollicitatie algemeen bestuurslid Fryslân

Bolsward, 24 oktober 2018

Geachte leden,
Nu ik al een aantal maanden waarnemend algemeen bestuurslid ben namens de provincie
Fryslân, zou ik dit graag willen doorzetten op een actieve manier, waarbij ik dus effectief
algemeen bestuurslid word.
Het is belangrijk voor mij dat onze mooie provincie goed vertegenwoordigd wordt. Het is
belangrijk voor mij dat onze mooie provincie goed gehoord wordt. Nu ik ook al bijna een jaar bij
het CDJA Fryslân actief ben, vind ik het een mooi moment om Fryslân (weer) te
vertegenwoordigen. Inmiddels weet ik hoe het binnen onze afdeling gaat, hoe de meningen zijn
en hoe ik die door kan geven aan het landelijk bestuur. Als effectief algemeen bestuurslid zal ik
dit met enthousiasme doen en kijk uit naar onze samenwerking.
Hartelijke groet,
Thomas Kroon
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14.3 Friesland – Plaatsvervanger
Kjeld Klein
Willem Lodewijklaan 163
8448 PH Heerenveen

Heerenveen, 25 oktober 2018

Betreft: sollicitatie plaatsvervangend algemeen bestuurslid Fryslân
Geachte heer/mevrouw,
Mijn naam is Kjeld Klein. Ik ben twintig jaar jong en woonachtig in Heerenveen.
Sinds januari ben ik actief lid geworden van het CDA en CDJA. Dit doe ik in de mooie provincie
Fryslän. Vanaf april tot oktober 2018 ben ik binnen de provincie algemeen bestuurslid geweest.
Onlangs heb ik gesolliciteerd voor de functie als secretaris. Vanaf vandaag mag ik me secretaris
en vicevoorzitter van CDJA Fryslân noemen. Naast mijn functie als secretaris, zit ik ook in de
sollicitatiecommissie.
Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen jaar ben ik ook In de gemeente Heerenveen
actief. Daar ondersteun ik de fractie. Als bestuurslid van CDJA Fryslân vind ik het belangrijk dat
onze stem gehoord wordt. In de afgelopen jaren is dat wat minder gebeurd. Het is belangrijk dat
er altijd iemand van de provincie aanwezig is en daarom wil ik plaatsvervangend Algemeen
Bestuurslid worden.
Met vriendelijke groet,
Kjeld Klein
Secretaris CDJA Fryslân

30

14.4 Gelderland – Effectief
T.a.v. ALV CDJA Gelderland
Bijeen op 22 oktober 2018 te Ede
Roosmarijn Lindner
Nijmegen
Betreft: vacature Effectief Algemeen Bestuurslid CDJA namens CDJA Gelderland
Nijmegen 12-10-2018,
Geachte leden van CDJA Gelderland,
Via deze brief wil ik u op de hoogte stellen van mijn sollicitatie op de functie van Algemeen
Bestuurslid van het CDJA namens Gelderland. De afgelopen jaren heb ik mij actief in kunnen
zetten voor onze mooie provincie in verschillende afdelingen. Bij CDJA Rijk van Nijmegen heb ik
als secretaris twee jaar actief kunnen bijdragen aan de bloei van onze Nijmeegse afdeling. Als
penningmeester van CDJA Gelderland ben ik vervolgens aan de gang gegaan met een aantal
vernieuwingen, zo ga ik de financiën meer digitaliseren en professionaliseren. Daarnaast heb ik
als fractievolger binnen de raadsfractie van het CDA in Nijmegen ruime ervaring opgebouwd
met debatteren en het inhoudelijk bediscussiëren van diverse onderwerpen en met
verschillende vergaderstijlen.
Toen de functie van Algemeen Bestuurslid vrijkwam voelde ik mij geroepen en gemotiveerd om
te solliciteren. Deze functie vraagt om iemand die direct kan leveren en geen inwerktijd nodig
heeft. Door mijn ruime ervaring in diverse besturen, zowel CDA, CDJA als daarbuiten, denk ik
deze persoon te zijn.
Onze vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van het CDJA kenmerkt zich al jaren door
waarden gedreven politiek en een sterk Gelders geluid. Een geluid dat zich kenmerkt in nuance
en kracht door de samenkomst van meningen uit de verschillende regio’s. Deze lijn wil ik graag
vasthouden. Input ophalen van de lokale besturen en leden is daarbij belangrijk, net zoals het
terugkoppelen over wat er is bereikt met deze input. Tegelijkertijd denk ik door mijn opleiding
en achtergrond bij te kunnen dragen aan een dieper en inhoudelijk debat over bijvoorbeeld
duurzaamheid. In het Algemeen Bestuur van het CDJA staan daarom voor mij komend half jaar
dan ook een aantal zaken centraal. Transparant en verantwoordelijk besturen zoals de Gelderse
afvaardiging altijd heeft getracht te handelen en daarnaast krachtig de inhoud te bediscussiëren
vanuit de standpunten van onze diverse afdelingen.
Ik vraag daarom om uw vertrouwen in mij als vertegenwoordiger van Gelderland in het
Algemeen Bestuur van het CDJA. Mochten er verder vragen zijn geef ik daar uiteraard graag
telefonisch, via de mail of via de app antwoord op.
Hartelijke groet,
Roosmarijn Lindner
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14.5 Gelderland – Plaatsvervanger
Richard
Klompenmakershof
6741SG
Richardhendriksen_1@hotmail.com

Hendriksen
10
Lunteren
Lunteren, 24 april 2018

Betreft: Plaatsvervangend AB’er Geachte heer Lok, beste Peter,
Mijn naam is Richard Hendriksen en ik ben 22 jaar oud. Ik studeer European Law School in
Nijmegen en sinds 2014 ben ik lid van het CDJA. Toen ik 18 april de vacature voor
plaatsvervangend AB’er in mijn mailbox kreeg, werd ik meteen enthousiast. Het lijkt mij een
mooie uitdaging om een stapje hogerop te maken binnen het CDJA. Deze uitdaging zal mij daarin
meer politieke ervaring opleveren en een grote mate van zelfontplooiing. Dit is precies wat ik
ook dacht toen ik solliciteerde voor de functie effectief AB’er twee jaar geleden. Helaas is die
functie toen aan mijn neus voorbijgegaan.
Vanuit mijn studie rechten en ook daarvoor al ben ik geïnteresseerd geraakt in politiek.
Daarnaast volg ik nu een aantal vakken Politicologie om mij verder in de politiek te verdiepen.
Mede vanwege die reden heb ik mij aangesloten bij een politieke jeugdorganisatie. Nadat ik lid
ben geworden, ben ik na enkele maanden ook actief (lid) geworden. Ik heb met mijn goede vriend
Dirk Otten plaatsgenomen in het CDJA Foodvalleybestuur. Dit was een prachtige kans om een
nagenoeg stilliggende regio nieuw leven in te blazen. Mijn regio moest weer meer in beeld komen
bij de jongeren en ik ben trots om te zeggen dat we daar nog altijd goed mee op weg zijn. Ik speel
daarin al meerdere jaren een rol als achtereenvolgens secretaris, bestuurslid communicatie en
nu als voorzitter. Natuurlijk zal ik deze (laatstgenoemde) functie met veel plezier blijven
uitvoeren.
Ik wil dan ook graag de stem van het CDJA Gelderland vertegenwoordigen binnen het landelijk
bestuur. Mijn Veluwse nuchterheid zal niet misstaan tussen de andere AB’ers. Robert was de
reden dat de functie effectief AB’er aan mij voorbijging. In hem zie ik ook een nuchtere
Veluwnaar met wie ik goed samen kan werken, indien hij zal worden herkozen natuurlijk. Hij is
scherp en immer kritisch tegenover het AB. Ik zou eenzelfde rol op mij willen nemen. Zodat we
samen Gelderland een kritisch gezicht geven in het AB en een verbindende rol tussen de
provinciale leden en het landelijk bestuur kunnen spelen. Bijvoorbeeld waar kan onderwerpen
toelichten en meningen tijdens AB- vergaderingen doorspelen. Ik wil vanuit die nuchterheid
strijden voor de christendemocratische waarden. De christendemocratische waarden vanuit
onze eigen provincie bezien. De stem van onze eigen jongeren moet worden verdedigd.
Indien deze motivatiebrief vragen oplevert, dan zal ik deze graag toelichten in een gesprek,
Met vriendelijke groet,
Richard Hendriksen 26
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De sollicitatiebrief van Richard Hendriksen voor plaatsvervangend AB’er is geschreven in april 2018.
Deze sollicitatie werd echter te laat bekrachtigd door de ALV van CDJA Gelderland. Sindsdien is Richard
een jaar ouder en doet hij een premaster Policital Science. Op zijn verzoek is de brief waarmee hij door de
Gelderse ALV is verkozen hier opgenomen.
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Stemprocedure najaarscongres.
Op deze ALV gaan we digitaal stemmen! Zorg dus dat je een opgeladen mobiel of laptop bij de
hand hebt waarmee je online kunt gaan! Dit doen we op electionrunner.
Bij het aanmelden voor de ALV krijg je een naambadge, met daarop een unieke code. Raak deze
niet kwijt, want dit is het wachtwoord waarmee je in kunt loggen in het systeem waarmee we
gaan stemmen. Het stemformulier ziet er niet anders dan anders uit, je kunt voor, tegen of
blanco stemmen op de kandidaten.
Deze ALV verkiezen we ook drie nieuwe vrijgekozen AB-leden. Twee van deze leden worden
verkozen voor een termijn van twee jaar en een lid wordt verkozen voor de termijn van
anderhalf jaar. Je kunt voor de vrijgekozen AB-leden de keuze maken tussen vier kandidaten.
Je kunt voor 3 kandidaten kiezen of besluiten blanco te stemmen.
De verdeling van de termijnen gaat als volgt:
-

De twee kandidaten met de meeste stemmen worden voor de periode van 2 jaar
verkozen
De kandidaat met het 3e grootste aantal stemmen wordt voor de periode van 1,5 jaar
verkozen
De kandidaat met de minste stemmen wordt niet verkozen in het AB.

Bij het staken van de stemmen voor de tweede en derde of de derde en vierde kandidaat zal
conform artikel 1.3.4 lid 4 van de statuten gehandeld worden.
Het stemmen is volledig anoniem en wordt overzien door de stemcommissie.

Veel wijsheid toegewenst bij het stemmen!
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Congresbundel CDJA 2019
Opmaak: ‘Alles komt goed bv’

