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Voorwoord 
 

 

Kwalitatieve groei. Het is een belangrijke inzet van dit bestuur en sinds ons aantreden zijn we hier 
gretig mee aan de slag gegaan. Die gretigheid is niet alleen iets van de zes auteurs van dit verslag. Ik 
zie dit ook terug in de leden PerspectieF. 2018 is het jaar geweest waarin de ChristenUnie succes 
behaalde in de gemeenteraadsverkiezingen. Het is ook het jaar waarin dividendbelasting en 
loondispensatie van tafel gingen. Inmiddels weten wij nu ook wat we eind 2018 nog niet wisten: het 
dossier Kinderpardon kent ook een relatief goed einde. Geen wonder natuurlijk dat de partij groeit.  
 
Het is dan ook geen wonder dat ik in 2018 steeds meer jonge mensen ben tegen gekomen die net lid 
waren bij PerspectieF. Stuk voor stuk mensen met de wil en de gretigheid om Nederland ten goede te 
veranderen en om binnen deze vereniging te leren hoe ze dat kunnen doen. Dat komt omdat ons 
christelijk-sociale geluid aanslaat. De ChristenUnie is geen grote partij en PerspectieF is geen grote 
vereniging, maar we zijn in staat tot grootse dingen. Er is hierdoor geen stormloop ontstaan op onze 
vereniging, maar een voorzichtige instroom van nieuwe gezichten. Die voorzichtige groei is kostbaar.  
 
Terwijl ik dit schrijf heeft Forum voor Democratie een grote zege binnengehaald in de Provinciale 
Statenverkiezingen. Zij worden waarschijnlijk de grootste partij in de Eerste Kamer. Zij maken een 
explosieve groei door die voor sommigen jaloersmakend zal zijn. Ik heb liever een voorzichtige groei. 
Ik zie liever de leden die binnen de campagneteams en de projectgroepen werken om een verschil te 
maken. Ik zie liever onze denktank die nadenkt over hoe ze nog efficiënter kunnen werken. Ik zie liever 
de leden die onze trainingen volgen met het doel om meer te leren over politiek en de ambitie om die 
kennis in te zetten om in de toekomst politiek te bedrijven. Dat zijn geen grote drommen mensen die 
staan te scanderen, maar kleine groepen die zich met hart en ziel inzetten voor de goede zaak. Laat de 
explosieve groei maar aan anderen. Dat is meer voor partijen die iedereen naar de mond praten en 
onvrede gebruiken om macht te verkrijgen.  
 
Wij hebben ons eigen verhaal en ons eigen geluid. Daarmee zullen we ook in 2019 weer wat verder 
groeien en het goede proberen te doen voor dit land en deze wereld.  
 
Die volle Jaarbeurs komt vanzelf wel een keer. 
 
Namens Anna-Fleur, Arnoud, Elsbeth, Jeroen en Matthijs, 
 
Siewerd de Jong, 
Voorzitter 
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Mission Statement 
 

Impact in de politiek, door christelijke jongeren. 
Dat is onze missie. 

 

Waarom? 
 
Omdat jonge christenen een verschil kunnen maken in de Nederlandse politiek! Jongeren hebben zeer 
relevante ideeën, laten een enorme gedrevenheid en enthousiasme zien en zijn de nieuwe generatie politici. 
Daarom zetten wij als christelijke jongeren ons in voor impact in de politiek. Wij leggen ons niet neer bij de 
status quo, maar willen verandering en vernieuwing. Wij willen impact in de politiek. 

 

Hoe? 
 
1. Geluid met impact. Door politieke acties brengen we onze speerpunten en standpunten onder de 
aandacht en zetten we een uniek jongeren - geluid neer.  
2. Activiteiten met impact. Door politieke activiteiten te organiseren, leiden we jongeren op, maken 
jongeren kennis met politieke thema's en betrekken we andere jongeren bij de politiek.  
3. Lokale jongeren met impact. Door onze jongerenambassadeurs blijven we continue werken aan 
verjonging van de ChristenUnie op lokaal niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.perspectief.nu/nl/projecten
http://www.perspectief.nu/nl/activiteiten
http://www.perspectief.nu/nl/lokaal
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Politiek 
 

 

Een politiek seizoen loopt van september tot en met juni. Dit maakt het moeilijk om goed terug te 
blikken op een kalenderjaar. Zo wordt er teruggekeken op een jaar waarbij een vorig Bestuurslid 
Politiek de speerpunten onder haar hoede had en heeft de inzet voor de speerpunten van het jaar 
2018-2019 nog niet tot concrete resultaten geleid. Dit moet in het achterhoofd worden genomen bij 
het lezen van dit hoofdstuk.  
 
Speerpunten 
Voor het jaar 2017-2018 waren de speerpunten Duurzaamheid, Prestatiedruk en Techniek & 
Onderwijs. Het thema prestatiedruk is onder de aandacht gebracht van diverse externe partijen. 
Tevens is er intern onderzoek gedaan naar prestatiedruk onder leden van PerspectieF. De projectgroep 
Duurzaamheid heeft diverse artikelen geschreven, bijgedragen aan een event rondom 
voedselverspilling en diverse bezoeken gebracht. De projectgroep Techniek & Onderwijs ging wat later 
van start dan de andere, maar desondanks heeft ook die projectgroep geresulteerd in een mooi 
opiniestuk wat verscheen in Trouw over het tekort aan Kamerleden met een bèta-opleiding.  
 
Voor het jaar 2018-2019 zijn de speerpunten Jongeren in de Gevangenis, Jong en verslaafd en Visie op 
de EU. Jongeren in de Gevangenis hebben een bezoek gebracht aan de directeur van St. Exodus 
Midden-Nederland en zijn de problemen waar jongeren in justitiële jeugdinrichtingen mee te maken 
hebben, in kaart aan het brengen. Jong en verslaafd ging goed van start. Vanwege een verschil in inzicht 
met het bestuur is echter een groot deel van de projectgroep gestopt. Het plan is om deze projectgroep 
een doorstart te laten maken. De projectgroep Visie op de EU heeft een intern onderzoek naar de visie 
van PerspectieF’ers uitgezet en is van plan om deze visie op papier te zetten.  
 
Politieke Training 
De Politieke training geeft een geselecteerde groep van twaalf PerspectieF’ers de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen in politieke vaardigheden. Deze training loopt gewoonlijk van ca. oktober tot februari. 
Begin 2018 is de training succesvol afgesloten. Deelnemers keken er goed op terug. In oktober is er 
weer gestart met een enthousiaste groep deelnemers.  
 
Internationaal  
Het internationaal secretariaat heeft zich dit jaar flink ontwikkeld onder leiding van de internationaal 
secretaris. Het internationaal secretariaat vertegenwoordigt PerspectieF op diverse events, onder 
meer van ECPYouth, de overkoepelende Europese jongerenorganisatie van ECPM. Daarnaast werd dit 
jaar ook het European Youth Event in Straatsburg bezocht.  
 
Tevens zijn leden van dit team betrokken bij de organisatie van diverse evenementen. Zo waren ze 
betrokken bij de organisatie van de Nacht van Europa en organiseerden ze i.s.m. PerspectieF 
Rotterdam een excursie naar Brussel. In april hebben ze een Israelcongres georganiseerd. In augustus 
is besloten om in aanloop naar de EP-verkiezingen in mei 2019 aan te sluiten bij een project van twee 
enthousiaste studenten die Europa meer onder de aandacht van jongeren wil brengen: Voor/Tegen 
EU. In het kader hiervan heeft de internationaal secretaris in november onder meer gedebatteerd in 
TivoliVredenburg. 
 
Denktank 
De Denktank is in 2018 bezig met een proces van reorganisatie. Wat zien de leden als rol voor de 
Denktank en hoe kunnen ze het beste werken? Toch was er in 2018 ook diverse output: ze schreven 
mee aan diverse moties op partijcongressen en ze leverden feedback op de beginselverklaring van de 
ChristenUnie die in november 2018 is aangenomen op het congres.   
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Lokaal 
 

 

Het werk van het bestuurslid Lokaal bestond in 2018 uit twee delen. In de eerste plaats is het 
ondersteunen en versterken van de lokale afdelingen en jongerenambassadeurs. Daarnaast vonden er 
twee lokale verkiezingen plaats waardoor er ook twee verkiezingscampagnes zijn gehouden. In dit 
jaarverslag worden beide onderdelen behandeld. 
 

Ondersteunen en versterken lokale afdelingen en jongerenambassadeurs. 
De primaire taak van het bestuurslid Lokaal is ervoor zogen dat jongeren op lokaal niveau politiek actief 
kunnen zijn. Om hier vorm aan te geven zijn er zowel lokale afdelingen als jongerenambassadeurs. Het 
verschil tussen deze twee is dat lokale afdelingen in de grotere steden actief zijn en vaak meerdere 
bestuursleden hebben. Jongerenambassadeurs zijn in kleinere gemeentes actief en werken vaak 
alleen. 
De algemene inzet was om de interne netwerken te versterken. Om dit te bereiken zijn er de volgende 
acties ondernomen. 

- Afdelingshoofdenvergaderingen. Afgelopen jaar zijn er meerdere 
afdelingshoofdenvergaderingen geweest waarbij de afdelingshoofden en de 
jongerenambassadeurs welkom waren om elkaar te leren kennen, te praten over hun lokale 
situatie en om informatie uit te wisselen. Hoewel helaas niet iedereen altijd kon, vonden de 
aanwezige afdelingshoofden de avonden waardevol. Zo konden ze van elkaar leren en samen 
plannen smeden voor de toekomst.  

- Trainingsavond. In oktober was er een trainingsavond voor de afdelingen en 
jongerenambassadeurs waarin ze algemene vaardigheden leerden over het opzetten en 
runnen van een lokale afdeling. De spreker was een van de lokale adviseurs van de 
ChristenUnie: Indra Schenkel.  

- Regioborrel. Aan het begin van het jaar waren twee regioborrel in Den-Haag en Zwolle. 
Afdelingen, jongerenambassadeurs en overige geïnteresseerden konden op deze avond elkaar 
ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje en zo elkaar in een ontspannen 
context elkaar spreken. 

- Maatschappelijke acties. In samenwerking met het bestuurslid Organisatie hebben enkele 
afdelingen maatschappelijke acties gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan je inzetten voor 
de medemens rondom Blue Monday of Valentijnsdag.  

- Contacten lokale afdelingen ChristenUnie. Dit jaar zijn er ook verschillende contacten geweest 
met lokale afdelingen van de ChristenUnie over het betrekken van jongeren bij hun activiteiten 
naast de campagnes. Deze contacten konden zowel telefonisch zijn, maar ook face-to-face 
door af te reizen naar afdelingen. 

 

 
Lokale verkiezingscampagnes 
In maart 2018 vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vanuit het landelijk bestuur is er vooral 
ingezet op de ondersteuning van de jongeren die op welke wijze dan ook betrokken waren bij de 
verkiezingen. Dit konden jongeren zijn die op de kandidatenlijst stonden, die deelnamen aan een 
campagneteam of die projectmatig meehielpen bij de plaatselijke ChristenUnie-afdeling. Deze 
ondersteuning kreeg op de volgende manieren vorm.  

- Campagnekernteam. Na de zomer van 2017 was er al een team gevormd met een aantal 
ervaren PerspectieF’ers wat campagne voeren betreft. Dit team heeft de grote lijnen voor de 
campagne geschetst en zich ingezet om de PerspectieF’ers die lokaal betrokken waren bij de 
verkiezingen te ondersteunen. Naast de begeleiding van lokale PerspectieF’ers had het team 
als doel om een handboek op te stellen over effectief campagne voeren als PerspectieF.  

- Verkiezingsfestival. Een grote centrale activiteit was het Verkiezingsfestival in januari. Op dit 
festival werden enkele tientallen jongeren eerst geïnspireerd door een speech van Gert-Jan 
Segers. Na de lunch konden ze aan de hand van praktische workshops handvaten ontvangen 
voor het voeren van hun campagne. Er was bijvoorbeeld aandacht voor omgang met de media, 
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je persoonlijk netwerk ontdekken en social media optimaal inzetten. Daarnaast bestond er de 
mogelijkheid tot het nemen van een professionele foto en een persoonlijke campagnefilmpje. 

- Online campagne. Ten slotte was er ook de online campagne. De doel van deze campagne was 
om mensen bewust te maken van de grote hoeveel jonge kandidaten en te laten zien dat deze 
jonge kandidaten serieus genomen moeten worden. Er was bijvoorbeeld een digitale kaart van 
Nederland met daarin alle jonge kandidaten en er was een vijftal korte verhalen van jonge 
kandidaten waarin ze hun droom voor hun gemeente deelden. 

- PerspectieF lokaal. De lokale afdelingen en jongerenambassadeurs hebben ook niet stil 
gezeten deze campagne. Hoewel de afdelingen en jongerenambassadeurs zoveel mogelijk op 
eigen initiatief handelden, was er de mogelijkheid tot begeleiding. De meeste lokale afdelingen 
hebben goede contacten gehad met het lokale campagneteam van de ChristenUnie en konden 
bijvoorbeeld een jonge kandidaat extra in het zonnetje zetten. De meeste 
jongerenambassadeurs stonden zelf op de kandidatenlijst en hebben vanuit die positie 
meegedaan aan de campagne.  

 
Naast het organiseren van eigen activiteiten, was er deze verkiezing geregeld contact met het 
campagneteam van de ChristenUnie. Het bestuurslid Lokaal was bijvoorbeeld vaak aanwezig bij de 
wekelijke campagne-overleggen waardoor zij op de hoogte was van de campagne-activiteiten van de 
ChristenUnie. Daarnaast heeft er enkele keren in de campagnenieuwsbrief voor afdelingen de oproep 
gestaan om jongeren te betrekken bij de campagne waarbij afdelingen de hulp konden inroepen van 
het bestuurslid Lokaal.  
 
Daarnaast waren er in november nog de herindelingsverkiezingen. Omdat deze verkiezingen op veel 
kleinere schaal plaatsvonden, is er een kleinere campagne geweest. Op de website van PerspectieF en 
via de sociale mediakanalen is er aandacht geschonken. Er waren bijvoorbeeld verschillende jonge 
kandidaten die in een korte quote hun persoonlijke visie op de gemeente uitlegden. Daarnaast is er 
aan de jongeren wederom persoonlijke hulp aangeboden voor het vormgeven van hun campagne. 
 

AVG 
Hoewel dit niet per se valt onder de bestuurspost van het bestuurslid Lokaal, heeft zij in 2018 veel werk 
verzet om PerspectieF AVG-proof te maken. Er zijn verschillende vergaderingen met de ChristenUnie 
geweest over de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor PerspectieF. Daarnaast zijn de 
wettelijk verplichte documenten opgesteld en is de website van PerspectieF aangepast. 
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Organisatie 
 

 

Activiteiten 
In 2018 zijn er weer veel activiteiten georganiseerd door PerspectieF. De agenda op de website staat 
goed vol en beschikt over zowel politiek inhoudelijke als gezellige activiteiten, of een combinatie van 
beide. Daarnaast worden grote evenementen ook via de nieuwsbrief, een Facebook evenement, 
Twitter en Instagram verslagen gecommuniceerd. 

- Nieuwjaarsborrel: In januari hebben we een drukbezochte nieuwjaarsborrel gehad in de 

Observant te Amersfoort. De avond was vergelijkbaar met andere jaren, simpelweg omdat we 

tevreden zijn over de locatie en de gezelligheid. 

- Verkiezingsfestival: Nieuw in januari 2018 was het verkiezingsfestival, bedacht door Elsbeth 

en het campagneteam van PerspectieF. In het Kruispunt in Amersfoort hebben we een 

inspirerende dag gehad met veel workshops en mogelijkheden voor jonge 

gemeenteraadskandidaten om praktisch aan de slag te gaan.  

- Welkom-bij-PerspectieF-avonden: Er zijn in 2018 drie avonden georganiseerd die elke keer op 

een andere dag in de week vielen om het voor veel verschillende nieuwe leden mogelijk te 

maken om een avond te bezoeken. Tijdens deze avonden hebben we gezellig gegeten met 

nieuwe leden en hen leren kennen.  

- Excursie Brussel: In februari zijn we op excursie naar Brussel gegaan. We hebben dit geweldig 

kunnen koppelen aan de gemeenteraadsverkiezingen door langs te gaan bij de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten en een rondleiding te krijgen in het lokale stadhuis. Daarnaast 

hebben we natuurlijk het Europees Parlement en het museum bezocht én Vlaamse friet 

gegeten! 

- Leiderschapstraining: In maart zijn we met twaalf deelnemers gestart met de 

leiderschapstraining. Er is dit jaar bewust gekozen voor het organiseren van de trainingen in 

een korte periode, met de avonden dichter op elkaar, zodat leden aan beide trainingen deel 

kunnen nemen. In de praktijk zijn er inderdaad meerdere leden die aan beide trainingen 

deelnemen, waardoor we blij zijn met deze beslissing.  

- Excursie Den Haag: In april zijn we op excursie naar Den Haag geweest. Naast de gebruikelijke 

lunch met een kamerlid (Eppo Bruins) en een rondleiding, hebben we dit jaar ook het stadhuis 

van Den Haag bezocht. Anil Kumar kon ons hier ontzettend veel vertellen over de lokale 

politiek en een mooie koppeling maken met de gemeenteraadsverkiezingen.  

- Landelijk Ledenweekend: We hebben in april een goed bezocht ledenweekend in Nijkerk 

gehad. Er was ruimte voor goede sprekers, sportiviteit, een pubquiz, een barbecue, 

marshmallows, een gezellig kampvuur, speciaal biertjes, een documentaire, goede gesprekken 

en gezelligheid!  

- PJO-parlement: Voor het PJO-parlement hebben we een goede fractie van 15 leden gevuld. 

Tijdens een voorbereidingsavond werden zij klaargestoomd voor het evenement in mei!  

- Focusdag: In juni is het jaar afgesloten met een Focusdag in de Nieuwe Poort in Rotterdam. De 

PerspectieF-afdeling Rotterdam is het afgelopen jaar ontzettend actief geweest en hebben de 

eer verdiend om gezamenlijk de Focusdag te organiseren. De Nieuwe Poort is een erg mooie  

locatie met meerdere zalen waar we sprekers en veel leden gepast konden ontvangen! Op 

deze locatie is ook het bestuur gewisseld.  

- Zomerreces 

- Kick-Off: Dit seizoen is in september afgetrapt in de Jacobikerk in Utrecht. Op deze dag is het 

jaarbeleid van het nieuwe bestuur gepresenteerd, een ALV gehouden en zijn er diverse 

sprekers geweest. Ook is er een wandeling onder leiding van dak- en thuislozen geweest die 
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hun ervaringen aan de leden hebben verteld a.d.h.v. deze rondleiding. Aan het einde van de 

middag was er ruimte voor een borrel. 

- Startweekend projectgroepen: De projectgroepen : Visie op de EU, Jong & Verslaafd en  

Jongeren in de gevangenis zijn in oktober gestart door gezamenlijk op weekend naar StayOkay 

Apeldoorn te gaan. Er was ruimte voor kennismaking, ontspanning, brainstormen en doelen 

stellen voor het nieuwe jaar.  

- Politieke training: In november is de politieke training gestart met twaalf enthousiaste 

deelnemers. De groep is een hechte groep geworden waarin zeer veel ruimte was voor groei 

en waar oprechte feedback en complimenten gegeven werden.  

 
Maatschappelijke actie(s)  
Christen zijn in de maatschappij hoeft niet enkel gericht te zijn op de politiek. Door maatschappelijke 
acties te organiseren zouden we onze medemens kunnen helpen en iets van Gods liefde laten zien. 
Daarnaast zou het een positief bijkomend effect kunnen hebben dat onze bekendheid vergroot zou 
worden. In 2017 zijn hiervoor brainstromsessies gehouden en in 2018 zijn een aantal ideeën 
daadwerkelijk uitgevoerd.  
 
Zo is er in januari op Blue Monday, de ‘meest depressieve dag van het jaar’ een actie georganiseerd 
waarbij lokale afdelingen in samenwerking met Stichting Present de handen uit de mouwen staken 
voor hun medemensen. Dit om Blue Monday iets vrolijker te maken voor hen. Op Valentijnsdag konden 
PerspectieF’ers in Rotterdam meedoen met een ‘Valentijnsdag voor jong en oud’, waarop jonge 
mensen gekoppeld werden aan ouderen voor een leuke middagactiviteit. Wij vonden het een 
ontzettend leuk initiatief om te laten zien dat ouderen ‘waardevol’ zijn.  
 
We hebben bij alle evenementen gemerkt dat eigenaarschap erg belangrijk is voor het succesvol 
maken van een evenement. Zo verschilde het animo aanzienlijk bij een landelijk georganiseerde 
activiteit dan bij een activiteit georganiseerd door een afdeling zelf. Het is goed om dit mee te nemen; 
maatschappelijke acties hoeven niet geforceerd te worden, maar moeten echt vanuit de vereniging 
zelf ontstaan. Daarnaast is gebleken dat de maatschappelijke acties voornamelijk in het eerste half jaar 
hebben plaatsgevonden en dat er na de zomervakantie in de drukte het hier niet meer van gekomen 
is. Om deze reden is het goed om als landelijk bestuur alert te zijn wanneer een lokale afdeling iets 
organiseert, zodat het gepromoot kan worden en er geparticipeerd wordt.  
 
 
Ledenwerving 
Er heerst al lange tijd de vraag of het rendement van standwerk op evenementen voldoende wordt 
gevonden, het antwoord op deze vraag is ‘nee’ gebleken. Er wordt veel van leden gevraagd qua 
tijdsinvestering, maar de aantallen geworven leden vallen vaak tegen. In januari is tijdens het 
Navigators Focusweekend nog wel een stand gebruikt, echter was dit geen succes o.a. door de ruimte 
en door het doel van de mensen die aanwezig zijn op dit weekend.  
 
We zijn dus op zoek gegaan naar een combinatie tussen een activiteit en in gesprek gaan met een 
kamerlid. Op deze momenten kan er gericht gefocust worden op geïnteresseerde jongeren. Om iets 
moois aan te bieden zijn er nieuwe flyers ontworpen en gedrukt. Daarnaast is het ontwerp ook voor 
sommige promotie mogelijkheden gebruikt, zoals almanakken; Dabar seizoensboek; Navigators 
Focusweekend boekje en een boek van het CMF congres.  
 
Het is in 2018 gelukt om op twee evenementen een plek voor een kamerlid te regelen. Zo is Tweede 
Kamerlid Eppo Bruins langs geweest op het landelijke Ichthus-evenement in Utrecht. In Utrecht werd 
Eppo geïnterviewd in een College-Tour setting , volgens de afdeling in Utrecht is dit voor herhaling 
vatbaar. Daarnaast hebben we een programma van een uur op het jongerenterrein van Opwekking 
weten te bemachtigen. Dezelfde setting als in Utrecht is gebruikt en vervolgens zijn er middels een 
catchbox stellingen behandelt. De aanwezige jongeren konden een blauwe bal met microfoon erin 
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rondgooien, zo was er veel interactie mogelijk. Het doel is om in 2019 Eppo Bruins nogmaals te vragen 
voor een aantal sessies. 
 
Dit jaar hebben we sociale media actief ingezet voor ledenwerving. Zo zijn er meerdere vlogs gedeeld, 
welke zijn gepromoot via facebook. We zien dat dit zorgt voor een groot bereik en veel nieuwe mensen 
die de Facebook-pagina van PerspectieF liken. Daarnaast is er in 2018 ook veel gebruikt van Instagram 
en Twitter. Voornamelijk tijdens evenementen nemen we de mensen thuis mee in wat er allemaal 
gebeurd bij PerspectieF. Dit alles om mensen van buitenaf dichter betrokken te laten zijn bij de politiek 
en zo een opstap te bieden om eventueel PerspectieF-lid te worden. 
 
Al met al hebben we in 2018 meer dan 230 leden mogen verwelkomen. We zijn hier erg tevreden over 
en hopen natuurlijk dat dit aantal blijft groeien.   
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Financiën 
 
 

In dit jaarverslag wordt het kalenderjaar 2018 besproken. PerspectieF hanteert voor de financiële 
zaken als het jaarverslag en de vergroting de kalenderjaren. In de praktijk is dit zo nu en dan lastig 
opereren, omdat in één kalenderjaar vaak twee penningmeesters verantwoordelijk zijn voor de 
financiën.  
 

Begroting 
 

Het jaar 2018 is afgesloten met een overschot van €6.011. Dit overschot is toegevoegd aan de 
Algemene Reserve van PerspectieF, waarmee deze neerkomt op een bedrag van €81.302. Het boekjaar 
2018 was begroot met een tekort, maar uiteindelijk afgesloten met positieve cijfers.  
 

- Baten. Door de inkomsten over de jaren te zien, zien we dat de inkomsten van PerspectieF na 
enkele jaren van terugval gestabiliseerd zijn. De trend van een teruglopende subsidie van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is niet gestopt. Daarentegen is er een 
flinke toename van baten uit contributies. Bovendien heeft de ChristenUnie in 218 een gift van 
€6.000 geschonken aan PerspectieF.  

- Lasten. De lasten van PerspectieF fluctueren sterk door de jaren heen. Dit is deels te verklaren 
door de cycli van verkiezingen, zo is de piek van 2015 is te verklaren door de hoge uitgaven 
omtrent het 15-jarige jubileum. De uitgaven in 2018 zijn over het algemeen lager dan voorheen 
en begroot, dit komt met name door vier factoren: 
 

1. De bestuurskosten zijn lager uitgevallen dan voorheen, dit komt vooral door fors 
lagere reiskosten. 

2. De bureau- en huisvestingskosten zijn lager uitgevallen.   
3. De kosten voor politieke activiteiten/acties zijn lager. Het bestuur vindt dit jammer, 

aangezien dit de kern is van waar PerspectieF om draait. Het is niet de bedoeling dat 
middelen van de vereniging onnodig opgepot worden.  

4. De kosten voor activiteiten zijn minder dan voorheen. Het bestuur is alert geweest op 
uitgaven op deze post, zoals het bedrag dat aan borrels, zaalhuren en weekenden 
wordt besteed.   

 
 

- Begroting 2019. Voor de begroting van 2019 is ervoor gekozen om voldoende budget te 
reserveren voor de verkiezingen van de Provinciale Staten en de Wetenschappen en de 
verkiezingen voor het Europarlement. Verder is er de ambitie om de vereniging kwalitatief te 
laten groeien en te investeren in Communicatie. Ook is er een ruimer budget gereserveerd 
voor een extra bestuurslid (portefeuille Internationaal), die in juni 2019 door de Algemene 
Ledenvergadering aangesteld zal worden. Verder hebben er geen grote budgetwijzigingen 
plaatsgevonden   

- Algemene reserve. De algemene reserve van PerspectieF is groot ten opzichte van de 
begroting. De afgelopen jaren is een wisselend beeld zichtbaar qua ontwikkeling van de 
algemene reserve. Het is de ambitie van het bestuur om een visie te ontwikkelen op de grootte 
van de algemene reserve, aangezien middelen niet bedoeld zijn om op te potten.  

 
Financiële ALV 
 

Op 28 november 2017 is dit jaar de financiële ALV van PerspectieF geweest. Voorafgaand hiernaar toe 
is de begroting met een begeleidende brief gepubliceerd. Op deze ALV werd de begroting voor 2018, 
zonder enige wijzigingen, goedgekeurd door de aanwezige leden. Tevens heeft de ledenvergadering 
ingestemd met het toevoegen van een zevende bestuurslid, namelijk een bestuurslid Internationaal  
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Jaar Baten  Lasten Algemene Reserve 

2014 72.284 71.041 74.803 
2015 84.051 96.215 62.638 
2016 79.882 57.516 84.004 
2017 62.126 71.839 75.291 
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Secretariaat 
 

 

Ledenaantallen  
Onze organisatie zou niet kunnen bestaan zonder de vele leden die we hebben en hun inzet. Afgelopen 
jaar is er veel ingezet op het werven van nieuwe leden. Gedurende een aantal maanden hebben we 
een bioscoopbonnenactie gehad. Dit hield in dat nieuwe leden voor 5 euro lid konden worden en 
vervolgens een bioscoopbon ter waarde van 5 euro opgestuurd kregen. Deze actie is twee jaar 
geleden  tijdens de Tweede Kamerverkiezingen ook gehouden en met succes. Om die reden is besloten 
deze actie in 2018 te herhalen. Dit bleek opnieuw succesvol te zijn.  
In 2018 heeft PerspectieF 237 nieuwe leden mogen verwelkomen. Hiervan zijn 56 leden alleen 
PerspectieF-lid geworden. De overige181 leden zijn zowel lid geworden van PerspectieF als de 
ChristenUnie.  Echter, in 2018 hebben ook 126 leden hun lidmaatschap opgezegd. Voor 33 leden gold 
dit omdat zij dertig jaar zijn geworden. De overige 93 opzeggingen hebben uiteenlopende redenen. Dit 
betekend dat PerspectieF in 2018 netto met 111 leden gegroeid is. Dit resulteerde dat PerspectieF op 
1 januari 2019 een ledenaantal van 1453 leden had. Hiervan waren 380 leden alleen PerspectieF-lid en 
1073 leden combilid.  
Alle nieuwe leden zijn welkom geheten door middel van een welkomstpakketje. Daarnaast kregen 
nieuwe leden een uitnodiging voor de ‘Welkom bij PerspectieF’- avonden. Deze avonden worden 
georganiseerd om nieuwe leden welkom te laten heten en kennis te laten maken met PerspectieF. 
  

Nieuwe Leden 
2018 

Opzeggingen 

PerspectieFlidmaatschap 56 60 (waarvan 30 leden dertig jaar 
zijn geworden) 

Combilidmaatschap (ChristenUnie en 
PerspectieFlidmaatschap) 

181 66 (waarvan 3 leden dertig jaar 
zijn geworden) 

Totaal 237 126 
 

Lief & Leed  
Naast de vele nieuwe leden is het ook van belang om de huidige leden te blijven waarderen voor hun 
inzet en met hen mee te leven. Dit is gedaan door middel van het sturen van zogeheten ‘Lief & Leed’ 
kaartjes. Wanneer er bij het bestuur bekend werd dat een lid een bijzondere gebeurtenis heeft 
meegemaakt of een steuntje in de rug nodig heeft, dan werd er namens het bestuur en de vereniging 
een kaartje gestuurd. Zo werd duidelijk voor leden dat wij als vereniging met hen meeleven en aan hen 
denken.     
 
Nieuwsbrieven  
Eén keer in de twee weken komt de nieuwsbrief uit en wordt deze verstuurd naar alle leden en externe 
relaties die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief. Het bereik van de nieuwsbrief is ongeveer 
3000 relaties. In de nieuwsbrief worden actuele artikelen of nieuwsberichten gedeeld en worden er 
activiteiten aangekondigd. Daarnaast wordt er elke nieuwsbrief gebedspunten beschreven met de 
vraag of leden hiervoor zouden willen bidden. Dit, om zo ook als vereniging in gebed met elkaar 
verbonden te zijn. Tevens,  staat het leden vrij om gebedspunten aan te dragen.  
Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen werd er in elke nieuwsbrief ruimte 
gecreëerd voor updates over de campagne of het uitlichten van een lokale afdeling. Deze input werd 
aangeleverd vanuit het campagnekernteam.  
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Promotiemateriaal  
Vlak voor de campagne van de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 is er extra geïnvesteerd in 
promotiemateriaal. Dit, om zo voldoende materiaal achter de hand te hebben om uit te delen bij de 
vele campagne-activiteiten. Zo was er genoeg campagnemateriaal over voor lokale afdelingen tijdens 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Wanneer een lokale afdeling aangaf (extra) PerspectieF 
materiaal nodig te hebben, werd dit vanuit het partijbureau opgestuurd. 
Na de twee campagnes was het promotiemateriaal zo goed als op. Daarom is er eind 2018 besloten 
nieuw promotiemateriaal aan te schaffen.  
 
Diversen 
Het afgelopen jaar zijn er ook enkele andere grote uitgaven geweest. In de laatste maanden van 2018 
is er geïnvesteerd in nieuwe meubels voor de PerspectieF-kamer op het partijbureau van de 
ChristenUnie. Hiermee toont de PerspectieF-kamer representatief.  
Daarnaast is er in 2018 ook een start gemaakt met de digitalisering van het archief. Belangrijke 
bestanden zijn ook opgeslagen op een externe harde schijf die zich bevindt op de PerspectieF-kamer.  
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Communicatie 
 

 

Social media  
Het moge duidelijk zijn dat dat sociale media belangrijk zijn voor onze organisatie. Vooral de 
platformen Facebook, Instagram en Twitter zijn essentieel voor onze communicatie naar de 
buitenwereld, maar ook intern. In 2018 is een belangrijke verdeling ingezet als het gaat om de manier 
van communiceren op deze platformen. Twitter is het belangrijkste platform als het gaat om politieke 
statements die vooral naar buiten gericht zijn. Instagram is een ideaal platform voor fotoverslagen en 
sfeerbeelden. De inzet van Instagram Stories is ideaal gebleken voor verslagen van evenementen en 
zal steeds intensiever gebruikt gaan worden. Facebook blijft een goed platform om de leden op de 
hoogte te houden van de activiteiten van PerspectieF en om evenementen onder de aandacht te 
brengen. De zoektocht naar vrijwilligers die simpelweg meer gevoel hebben voor het gebruik van 
sociale media is in 2018 begonnen met als gevolg een groeiend social media team. 
 
 
PerspeX 
Steunend op een goed bemande redactie, waarbij er voor de plek van vertrekkende leden nog steeds 
genoeg interesse is, blijft de PerspeX een kwalitatief sterk verenigingsblad. Naast dat het blad de 
functie heeft om leden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen PerspectieF heeft het 
blad ook weer een meer journalistieke aard gekregen. Binnen het themanummer is er ruimte voor 
verschillende artikelen waarvoor onderzoek wordt gedaan naar de verschillende kanten van een 
onderwerp met prikkelende artikelen tot gevolg. Daarnaast zijn in 2018 de eerste plannen gemaakt 
voor online artikelen door de redactie van de PerspeX in samenwerking met onze eigen denktank. 
Hiervan willen we het echte werk in 2019 uit gaan rollen. 
 
Nieuwsbrief 
Door de communicatie via sociale media heeft de nieuwsbrief door het jaar heen een andere rol 
gekregen. Door het groeiend aantal updates op Facebook en Instagram over activiteiten hoeven leden 
daarover niet nog een verslag te ontvangen in de nieuwsbrief. De brief is daardoor korter geworden, 
maar blijft belangrijk voor organisatorische mededelingen. Het fijne over bijvoorbeeld georganiseerde 
reizen en deelname aan evenementen blijft via de nieuwsbrief verzonden worden. Ook bij serieuze 
zaken, zoals de ontwikkelingen rondom het kerkasiel, blijft de nieuwsbrief het communicatiemiddel. 
 
Podcast 
Een nieuwe vorm van communicatie voor PerspectieF is de podcast. Dit jaar is de testversie van onze 
eigen podcast, Een Ander Perspectief, opgenomen en verspreid onder een aantal leden. Het is de 
bedoeling dat in 2019 iedere 3 á 4 weken een nieuwe podcast wordt opgenomen. Deze wordt geplaatst 
op Soundcloud en verspreid via Twitter en Facebook. We gebruiken de podcast enerzijds om luisteraars 
te vertellen over de activiteiten van PerspectieF, anderzijds op een informele wijze de politiek te 
bespreken. 
 
Media  
Traditionele media als de krant, televisie en radio blijven een goede manier om onze boodschap te 
verspreiden. Daarnaast is het bij uitstek de manier om PerspectieF te presenteren als een serieuze 
politieke organisatie met invloed en bereik. Het is in deze periode goed om te waken voor journalisten 
die PerspectieF vooral willen gebruiken om de ChristenUnie onder druk te zetten. Het is aan ons de 
taak om kansen in de media uitsluitend te gebruiken om ons verhaal te laten horen. Optredens bij 
Radio1, EenVandaag, maar bijvoorbeeld ook webserie #BOOS zijn daar mooie voorbeelden van.  
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Bijlage 1 – Samenstelling besturen 2018 
 

 
Bestuur 2017-2018 
 
 

Functie Naam 
  

Voorzitter Jarin van der Zande 
  

Bestuurslid Politiek Leonie Schenkel 

  

Bestuurslid Organisatie Aline Tuls 
  

Bestuurslid Lokaal Elsbeth van den Hazel 

  

Penningsmeester Christel Monrooij 
  

Secretaris (tevens vicevoorzitter) Annemarie de Bruin – van der Spoel 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestuur 2017-2018. V.l.n.r. Elsbeth van den Hazel, Annemarie de Bruin – Van der Spoel, Jarin van der 
Zande, Leonie Schenkel, Aline Tuls en Christel Monrooij. 
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Bestuur 2018-2019 

 

 

Functie Naam 
  

Voorzitter Siewerd de Jong 
  

Bestuurslid Politiek Jeroen Troost 

  

Bestuurslid Organisatie Anna-Fleur Punt 
  

Bestuurslid Lokaal (tevens vicevoorzitter) Elsbeth van den Hazel 

  

Penningsmeester Arnoud Spruijt 
  

Secretaris Matthijs Vet 
  

 
 
 
 
 
 
  

 

Bestuur 2017-2018. V.l.n.r. Jeroen Troost, Anna-Fleur Punt, Siewerd de Jong, Matthijs Vet, Arnoud 
Spruijt en Elsbeth van den Hazel.  
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Bijlage 2 – Begroting 2019 
 
 
 
 
 

Begroting 2019  
 

Zoals ter besluitvorming aangeboden aan leden tijdens de Financiële Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 

2018. 

 

Baten  Begroting 2019  Verwachting 2018  Begroting 2018  Realisatie 2017 

                
Contributies  € 18,910  € 18,910   € 14,310   € 14,287 

Overheidssubsidie  € 42,000  € 42,000   € 43,000   € 44,731 

Donateurs & Giften  € 7,500  € 7,500   € 7,500   € 1,331 

Abonnementen  € 330  € 330   € 440   € 455 
Perspex               

Advertenties  € 600  € 400   € 500     

Diverse baten  € 1,685  € 1,685   € 2,500   € 1,330 

                
Totaal  € 71,025  € 70,825   € 68,250   € 62,126 

                
Resultaat  € -1,400  € 6,343   € -4,950   € -9,714 

 

      

Lasten  Begroting 2019 Verwachting 2018 Begroting 2018 Realisatie 2017 

              
Politiek   €       6,650  € 5,412  € 6,500  € 5,562 

Lokaal   € 4,000  € 2,000  € 4,000  € 2,049 

Activiteiten   € 13,850  € 11,585  € 13,550  € 15,101 

Verkiezingen   € 5,000  € 4,523  € 5,550  €     5,155 

Ondersteunend   € 2,830  € 3,012  € 2,950  € 4,105 

Communicatie   € 10,750  € 6,800  € 9,300  € 7,181 

KVGR   € 20,225  € 22,000  € 22,000  € 22,603 

Bestuurskosten   € 8,820  € 8,950  € 9,100  € 10,058 

Secretariaat   € 300  € 200  € 300  € 26 

              
Totaal   € 72,425  € 64,482  € 73,200  € 71,839 
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     Begrotingsposten uitgesplitst 
  
 

                                      1. Politiek   
Internationaal € 1,900 
Projectgroepen en Denktank € 2,500 

   

Politieke acties € 2,000 

Teambuilding actieve leden € 250 

   

2. Lokaal   
Ondersteuning afdelingen € 4,000 

   

   

3. Activiteiten   
Actief ledenweekend & politiek € 3,000 
weekend   
ALV's € 5,500 

   

Borrels €              400 
Nieuwjaarsborrel € 1,250 

   

Politieke training / diplomatieke training €          1,100 
Leiderschapstraining €           1,800 

   

Fellowsprogramma €              300 
Excursies binnenland €              500 

   

   

4. Verkiezingen   

PS & WS 2019 € 4,000 

EP 2019 € 1,000 

   

5. Communicatie   
Algemene kosten €              500 

   

Ledenwerving en promotie € 4,000 

Communicatiekern € 1,000 
Kosten website €              750 

   

PerspeX € 4,500 

   

6. KVGR   

Huisvestigingskosten € 4,563 

Bureau- en ICT-kosten € 6,189 

Gemene personeelskosten € 9,473 

   

8. Bestuurskosten   

Reiskosten € 5,000 
Bestuursweekend €              875 

   

Telefoonkosten € 2,070 
Overige bestuurskosten €              875 

   

   

9. Secretariaat   

Algemene kosten €           100 
Kantoormateriaal €           200 
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018 ( na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA  PASSIVA

€ € € € € € € €

VASTE ACTIVA EIGEN VERMOGEN

Materiële vaste activa Algemene reserve 81.302       75.291   

Inventaris -              -             

VLOTTENDE ACTIVA SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

Vorderingen Crediteuren 1.698       4.956     

Debiteuren -               -              Nog te betalen bedragen 2.790       2.188     

Vooruitbetaald / Nog te ontvangen 53            767         

Rekeningcourant verhoudingen 11.940     8.250      

Rijkssubsidie 7.431       8.884      4.487         7.144     

19.424        17.901       

Liquide middelen 66.365        64.534       

85.789        82.435       85.789       82.435   

31-12-2018 31-12-201731-12-2018 31-12-2017
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

Staat van Baten en Lasten 2018

Expl.2018 Begr.2018 Expl.2017 Expl.2018 Begr.2018 Expl.2017

€ € € € € €

BATEN LASTEN

Contributies PF- leden 5.175         5.510         5.316         Bestuurskosten 7.978           9.100         10.058       

Contributies Combi leden 13.250       8.800         8.963         Doorbelasting partijbureau 19.534         22.000       22.603       

Subsidie ministerie BZK 37.355       43.000       44.731       Ondersteunend 2.795           2.950         4.105         

Donateurs en giften 7.224         7.500         1.331         Secretariaat 574              300            26              

Abonnementen Perspex 330            440            455            Politieke kernactiviteiten 3.151           6.500         5.562         

Deelnemersbijdragen 2.250         2.350         1.220         Lokaal 1.409           4.000         2.049         

Advertenties Perspex 400            500            -                 Activiteiten 11.591         13.550       15.101       

Rente 30              150            110            Verkiezingen 4.523           5.500         5.155         

Communicatie 8.447           9.300         7.181         

subtotaal baten

66.013       68.250       62.126       subtotaal lasten 60.002         73.200       71.839       

Toevoeging / onttrekking

Algemene Reserve 6.011           4.950-         9.714-         

Totaal Generaal 66.013       68.250       62.126       Totaal Generaal 66.013         68.250       62.126       
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING

Algemeen

Materiële vaste activa

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, 

gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte 

van vorig jaar. De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua 

rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

VERGELIJKENDE CIJFERS

Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen de 

geamortiseerde kostprijs.

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de 

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord als 

ze zijn gerealiseerd, verliezen als ze voorzienbaar zijn.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs, verminderd 

met de afschrijvingen.

De afschrijvingen worden op lineaire basis berekend aan de hand van de geschatte economische 

levensduur van de activa.

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen 

C1 kleine organisaties-zonder-winststreven. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Vooruitbetaald / Nog te ontvangen

Te ontvangen rente en overige 30              110             

Vooruitbetaalde bedragen 23              657             

53              767             

Liquide middelen

Rabobank rekening-courant 1.935         2.156          

Rabobank spaarrekening 40.000       38.000        

SNS Bank Meersparen 24.430       24.378        

66.365       64.534        

Algemene Reserve

Saldo per 1 januari 75.291       85.004        

Mutatie saldo door resultaatverdeling 6.011         9.714-          

Saldo per 31 december 81.302       75.291        

Kortlopende schulden

Nog te betalen bedragen

Accountantscontrole 1.984         1.925          

Overige (o.a. Bank- en telefoonkosten) 805            263             

2.790         2.188          

Er zijn geen afzonderlijke schulden van € 25.000 of meer.

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Gemeenschappelijke kosten                                                                                                                               

De vereniging heeft een overeenkomst met de ChristenUnie gesloten tot verrekening van voor gemene 

rekening gemaakte kosten, betreffende de verdeling van gezamenlijke kosten. De kosten hiervan bedroegen 

in 2018 € 19.534.  Voor 2019 wordt een bedrag verwacht van circa € 20.225. 

De verdeling van gezamenlijke huisvestingskosten, bureaukosten en gemeenschappelijke personeelskosten 

is geregeld in een "Overeenkomst tot verrekening van voor gemene rekening gemaakte kosten" (KVGR).
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

31-12-2018 31-12-2017

€ €

BATEN

Subsidie ministerie BZK

Subsidie 37.153       44.418       

Nagekomen subsidie voorgaand boekjaar 202-            313            

36.951       44.731       

Giften

Donateurs 1.224         1.331         

Bijdrage ChristenUnie 6.000         -            

7.224         1.331         

In het boekjaar 2018 is één gift ontvangen van in totaal € 4.500 of meer, nl. € 6.000 de bijdrage van de ChristenUnie.

LASTEN 31-12-2018 31-12-2017

€ €

Bestuurskosten

Bestuursweekend/vakantie 733            865            

Reiskosten bestuursleden 3.301         5.843         

Telefoonkosten 2.874         2.675         

Overige bestuurskosten 1.070         675            

7.978         10.058       

Bureau- en huisvestingskosten
Doorbelasting partijbureau  (KVGR) 19.534       22.603       

Ondersteunend

Bruto loon medew. Communicatie -            1.040         

Sociale lasten -            237            

Vakantiegeld en eindejaarsuitkering -            149            

Accountantscontrole 1.995         1.928         

Bankkosten 121            174            

Oninbare contributies 679            577            

2.795         4.105         

Secretariaat

Alg. benodigdheden secretariaat 78              26              

Kantoormateriaal 496            -            

574            26              

Politieke kernactiviteiten

Teambuilding actieve leden -            40              

Overige kst. internationaal (binnenland) 1.422         1.524         

Politieke fractie/Politiek Beraad 17              -            

overige kosten Politiek + onvoorzien 413            1.142         

Politieke acties 1.299         2.857         

3.151         5.562         

Lokaal

PerspectieF lokaal 1.409         2.049         

1.409         2.049         
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren

Jaarrekening 2018

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

31-12-2018 31-12-2017

€ €

Activiteiten

Actief ledenweekend 2.494         3.474         

Algemene ledenvergadering (ALV) 4.790         7.098         

Borrels 502            422            

Nieuwjaarsborrel 1.354         1.062         

Trainingen 318            429            

Leiderschapstraining 1.794         1.589         

Fellowsprogramma en ov. trainingen -            300            

Excursies binnenland 339            727            

11.591       15.101       

Verkiezingen 

Verkiezingscampagnes (GR2018) en (TK2017) 4.523         5.155         

4.523         5.155         

Communicatie

Communicatie, drukwerk,kleding,stand-inr 367            523            

Ledenwerving en Promotie 4.457         2.486         

Kosten website 149            737            

Perspex 3.475         3.434         
8.447         7.181         
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ACCOUNTANTS                                      
IN NON-PROFIT

 
 
 
PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
Postbus 439 
3800 AK  AMERSFOORT 
 

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 
 
Aan: het bestuur van PerspectieF ChristenUnie-jongeren 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2018 
 
Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2018 van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren gecontroleerd. 
 
Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 
samenstelling van het vermogen van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, te Amersfoort per 31 december 2018 en 
van het resultaat over 2018 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-
zonder-winststreven. 
 
De jaarrekening bestaat uit: 
 
1. de balans per 31 december 2018 met een balanstotaal van € 85.789; 
2. de staat van baten en lasten over 2018 met een resultaat van € 6.011 (overschot); en 
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 

toelichtingen. 
 
De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 
 
Wij zijn onafhankelijk van PerspectieF ChristenUnie-jongeren zoals vereist in de Verordening inzake de 
Onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening Gedrags- en Beroepsregels 
Accountants (VGBA). 
 
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. 
 
Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie 
 
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 
 
 het bestuurs- en directieverslag; 
 de overige gegevens; 
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening 
verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat en alle informatie bevat die op grond van de in Nederland 
geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven vereist is. Wij hebben de andere informatie 
gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen 
of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de  
vereisten in RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven en de Nederlandse Standaard 720. Deze 
werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.   
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuurs- en 
directieverslag in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-
winststreven. 
 
Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
 
Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming 
met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine Organisaties-zonder-winststreven. In dit kader is het bestuur 
verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude. 
 
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de vereniging in staat is om haar werkzaamheden 
in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening 
opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de vereniging 
te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur 
moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar 
activiteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 
 
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 
voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. Onze controle is 
uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens 
onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten 
of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 
 
Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 
 
Was getekend te Sliedrecht, 18 juni 2019. 
 
WITh accountants B.V. 
P. Alblas RA 
 
 
 
Bijlagen.  
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2018 van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren 
 
Wij hebben onze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
 
 het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 

als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor 
ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij 
fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten 
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne 
beheersing; 

 het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben 
niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de vereniging; 

 het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het 
evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

 het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens 
het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vereniging haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. 
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in 
onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de 
toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen 
of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een vereniging haar continuïteit niet langer kan 
handhaven; 

 het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen 
toelichtingen; 

 het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen. 

 
Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over 
de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing. 
 
 
 




