Protocol Politieke Meningsvorming Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie
1. Vaststellen standpunten
1.1. De Algemene Vergadering legt standpunten vast in het Politiek Kernpuntenprogramma, in
moties en in resoluties.
1.2. Het Politiek Kernpuntenprogramma, resoluties en moties worden voorafgaand aan de
Algemene Vergadering besproken in een politieke werkgroep als bedoeld in art. 13 van het
Reglement van Orde en worden vervolgens vastgesteld door de Algemene Vergadering.
1.3. Alle organen van de JOVD mogen slechts standpunten uitdragen die niet tegen de
standpunten van de JOVD ingaan.
2. Politiek Kernpuntenprogramma
2.1. Het Politiek Kernpuntenprogramma (PKP) bevat de standpunten van de JOVD, uitgewerkt
op hoofdlijnen. Het PKP is het leidende document betreffende de standpunten van de JOVD.
2.2. Het PKP wordt eens in de vier jaar vastgesteld door de Algemene Vergadering op voorstel
van het Hoofdbestuur. Het wordt besproken in een werkgroep waarbij ieder lid
amendementen kan indienen volgens een door het Hoofdbestuur vastgestelde en kenbaar
gemaakte procedure.
3. Resoluties
3.1. Resoluties kunnen de standpunten van de JOVD wijzigen en aanvullen.
3.2. Een resolutie bevat ten minste vier stellingen met toelichting.
3.3. Er wordt gestemd over de afzonderlijke stellingen en over de resolutie als geheel.
3.4. Amendementen dienen van te voren worden ingediend en toegelicht.
3.5. Indien resoluties onderling strijdig zijn, geldt de visie die spreekt uit de laatst aangenomen
resolutie.
4. Moties
4.1. Moties kunnen nieuwe standpunten in een algemene formulering bevatten. Moties kunnen
niet strijdig zijn met het Politiek Kernpuntenprogramma of met resoluties die zijn
aangenomen sinds de inwerkingtreding van het op dat moment geldende PKP, tenzij een
tweederde meerderheid besluit daaraan voorbij te gaan.
4.2. Indien moties onderling strijdig zijn, geldt de visie die spreekt uit de laatst aangenomen
motie.
5. Het indienen van moties en resoluties
5.1. Het indienen van moties en resoluties en van amendementen op resoluties geschied via
formulieren op de website van de JOVD.
5.2. Een resolutie dient ten minste twintig werkdagen voorafgaand aan de politieke werkgroep
waarop deze behandeld zal worden, ingediend te worden. Amendementen op resoluties
dienen ten minste vijftien werkdagen voorafgaand aan de politieke werkgroep ingediend te
worden.
5.3. Een motie dient ten minste vijftien werkdagen voorafgaand aan de politieke werkgroep
waarop deze behandeld zal worden, ingediend te worden.
5.4. Direct na het indienen van de moties en resoluties, worden deze getoond op een
afgeschermd gedeelte van de website.
5.5. Uiterlijk tien werkdagen voorafgaand aan de Algemene Vergadering, waarop de moties en
resoluties behandeld zullen worden, dient het Hoofdbestuur de moties en resoluties van

advies te hebben voorzien. Tot uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de Algemene
Vergadering kan de indiener zijn stuk wijzigen op basis van het advies van het Hoofdbestuur.
5.6. Grondige wijziging van de strekking van een motie of resolutie is niet toegestaan na
indiening ervan. Het Hoofdbestuur beoordeelt of een wijziging van een motie of resolutie de
strekking te grondig verandert.
5.7. Indien het door technische beperkingen niet mogelijk blijkt om moties en resoluties in te
dienen via de website, stelt het Hoofdbestuur een andere procedure vast. Deze procedure
wordt in zo’n geval vermeld in de Nieuwsbrief.
6. De behandeling van moties en resoluties in een Politieke Werkgroep
6.1. Het Hoofdbestuur stelt een volgorde van behandeling van resoluties en moties vast en
betrekt daarbij het volgende:
a) Resoluties worden altijd voor de moties behandeld.
b) Moties kunnen ook op thema of beleidsterrein gebundeld worden.
d) Indien moties hetzelfde onderwerp behelzen, worden zij behandeld op volgorde van
verstrekkendheid.
6.2. Het Reglement van Orde bepaalt de orde van politieke werkgroepen.
7. Publicatie
Aangenomen moties en resoluties worden binnen zes weken gepubliceerd op de website van de
JOVD.
8. Slotbepaling
Dit document kan worden aangehaald als het Protocol Politieke Meningsvorming 2015 en is een
reglement als bedoeld in artikel 31 lid 7 van de statuten, en vervangt het Protocol Politieke
Meningsvorming als vastgesteld op woensdag 21 september 2011 te Utrecht.

