Protocol minimumeisen bestaande afdelingen
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Een afdeling moet jaarlijks tenminste acht inhoudelijke activiteiten organiseren.
Er moet voldoende variatie in het aanbod van activiteiten zitten, bijvoorbeeld een
cursus, debat of motieavond.
Afdelingen geven het Hoofdbestuur inzicht in de financiën en beleid van de
afdeling. Afdelingen zijn verplicht jaarlijks een begroting, beleidsplan en financieel
jaarverslag te overleggen. En halfjaarlijks de afgevaardigden voor de AV door te
geven aan het Hoofdbestuur.
Het afdelingsbestuur organiseert activiteiten rondom de promotie van de JOVD.
In gebieden en steden waar onderwijsinstellingen gevestigd zijn, worden tijdens
de start van het onderwijsjaar activiteiten georganiseerd. De afdeling stelt
hiervan het Hoofdbestuur op de hoogte.
De afdeling zorgt ervoor dat de informatie, over de activiteiten die de afdeling
organiseert, haar leden tijdig en correct bereikt, bijvoorbeeld door middel van
een nieuwsbrief of het bijhouden van de website.

Protocol sancties minimumeisen bestaande afdelingen
1. Uiterlijk 28 dagen voor de opening van de Algemene Vergadering, met uitzondering
van de Buitengewone Algemene Vergadering, maakt het hoofdbestuur aan de
afdeling de uitslag bekend van de toetsing van de afdeling aan de minimumeisen. De
beoordeling kan negatief (rood) of positief (groen) zijn.
2. Ontvangt een afdeling tweemaal achter elkaar een negatieve beoordeling, dan
sanctioneert het hoofdbestuur de betreffende afdeling door het ontnemen van de
stemmen op de Algemene Vergadering. Tevens kan het hoofdbestuur overgaan tot
een financiële sanctie.
3. Ontvangt een afdeling driemaal achter elkaar een negatieve beoordeling, dan
verklaart het hoofdbestuur de betreffende afdeling slapend.
4. Een afdeling kan voorkomen slapend verklaard te worden door middel van een
presentatie van een beleidsplan aan het hoofdbestuur ondersteund door ten minste
vijf leden van de afdeling. Na de presentatie kan het hoofdbestuur besluiten om de
afdeling nog een jaar voort te laten bestaan. Ontvangt de afdeling na dit jaar
wederom een negatieve beoordeling, dan wordt de afdeling per direct slapend
verklaard.

