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Voorstel 1
Voorstel: De afdeling Dordrecht draagt het HB op de jeugd en jongeren meer dan tot op heden
het geval is te betrekken bij het radiozendamateurisme. Dit door meer autonomie te verlenen aan
de jeugd & jongeren commissie en de jeugd & jongeren commissie een eigen jaarlijks budget ter
beschikking te stellen.
Probleem omschrijving:
De ‘volwassenheid’ van onze jeugd en jongeren wordt door de Veron onderschat. Onze jeugd en
jongeren worden beperkt in hun mogelijkheden om zelf die o zo nodige ‘olievlek-werking’ te bewerkstelligen hoe stoer en leuk het wel is om met radio bezig te zijn. De jeugd is immers de toekomst voor het radiozendamateurisme en onze vereniging. Op het moment heeft de jeugd en
jongeren commissie onvoldoende middelen en autonomie om onze huidige jeugdleden, hun
vrienden en vriendinnen en andere geintreseerde jeugd te betrekken bij en deel te laten nemen
aan o.a. radiokampen en andere activiteiten. We moeten, in de korte periode dat wij aandacht
van onze jeugd en jongeren hebben, ze maximaal betrekken en enthousiasmeren. Bij voorkeur
met hun leeftijdsgenoten!
Voorgestelde motivering en oplossing:
De afdeling Dordrecht heeft de indruk dat de jeugd veel meer potentie heeft dan dat de Veron cq
het hoofdbestuur zich realiseert. Is de jeugd wel zo blij met KidsDay (in NL is het elke dag KidsDay)
en het Jeugdplein? Weten we wel waar de jeugd behoefte aan heeft? Vindt de jeugd & jongeren
commissie wel voldoende gehoor bij het HB?
We hebben allemaal gezien dat de jeugd prima in staat is om activiteiten te organiseren zoals het
succesvolle Winter YOTA kamp in Oosterhout.
Het beleid van de Veron is tot op heden te krampachtig, dit werkt demotiverend bij de jeugd die
graag zelf activiteiten (op hun manier) organiseren in samenwerking met de jeugd & jongeren
commissie.

3

Eric-Jan Wösten PA0ERC Algemeen secretaris

Voorstellen VERON VerenigingsRaad 2020
Door de jeugd & jongeren commissie meer autonomie te geven en een jaarlijks budget, is zij beter
in staat om activiteiten te organiseren en te faciliteren die door de jeugd worden aangedragen cq
georganiseerd. Dit stelt de commissie in staat te handelen op een manier die beter aansluit bij de
wensen en leefwereld van de jeugd. De jeugd en jongeren commissie zal zelf, net zoals andere
commissies met een eigen budget, jaarlijks hierover verantwoording afleggen.
Welke neveneffecten zijn te verwachten van die oplossing:
Doordat activiteiten makkelijker te organiseren worden, zal de jeugd zich meer genegen voelen
om deel uit te gaan maken van de jeugd & jongeren commissie.
De jeugdleden voelen zich meer verbonden met de vereniging en zullen daardoor ook (langer) lid
blijven.
De jeugdleden voelen zich meer betrokken in de vereniging en willen zich er (meer) voor inzetten.
De jeugd van nu zijn de afdelingen, commissies en HB leden van de toekomst!
Hoe is de oplossing realiseerbaar: hoeveel ‘manpower’ is er nodig en wat zijn de te verwachten
kosten en opbrengsten en wie gaat de noodzakelijke werkzaamheden verrichten, stelt de afdeling daarvoor menskracht beschikbaar
De Veron/het HB hoeft alleen maar een wijs besluit te nemen om de jeugd en jongerencommissie
meer autonomie en een reëel budget ter beschikking te stellen, de jeugdleden doen onder leiding
van de jeugd en jongerencommissie de rest. Het ter beschikking gestelde budget zijn de ‘kosten’
op de kortere termijn, de opbrengsten op de wat langere termijn zijn het voortbestaan van een
Veron van enige omvang.
HB:
Het voorstel stelt dat de jeugdcommissie onvoldoende autonomie heeft en geen eigen (reëel)
budget heeft. Deze stelling wordt niet onderbouwd en het HB vraagt zich af op welke feiten deze
is gebaseerd. Net als elke andere commissie kan de jeugdcommissie namelijk een budget aanvragen voor voorgenomen activiteiten. Daarbij geldt uiteraard altijd wel dat dit moet passen in het
totale financiële kader. In de begroting 2020 vindt u voor de jeugdcommissie een bedrag van
1200 euro opgenomen. Verschil met andere commissies is slechts dat dit bedrag niet ten laste van
de algemene middelen komt, maar door het VERON Fonds wordt vergoed. Een en ander is te vinden in de Specificatie bij het resultatenoverzicht. Kortom: de bij het voorstel geschetste uitgangspunten en omstandigheden zijn niet herkenbaar
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