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Voorwoord 
 
Hoe sluit je een jaar af dat in essentie al voor je is afgesloten? Ik ben niet de eerste die opmerkt dat we in 
een vreemde tijd leven. Na de mondiale uitbraak van Covid-19 kon de activiteitenagenda van 
PerspectieF voor 2020 de prullenbak in. Ik zal eerlijk toegeven dat dat mijn eerste gevoel was. Dat het 
zonde is dat een verenigings- en bestuursjaar op deze manier als een nachtkaars uitgaat. Daarna kwam 
steeds meer de ernst van de zaak naar voren. De verhalen van bomvolle ziekenhuizen waar duizenden 
mensen vechten tegen dezelfde ziekte. Een overbelast zorgsysteem met overwerkt zorgpersoneel en 
natuurlijk de lockdown waardoor de meeste Nederlanders hun dagen nu al weken grotendeels thuis 
slijten. De impact is gigantisch en het plaatst de eerste gevoelens van teleurstelling in een nodig 
perspectief. Het is namelijk niet goed om stil te staan bij wat niet meer kan. Beter is het om te zoeken 
naar wat we nog wel kunnen doen. Het geluid van PerspectieF is nog steeds belangrijk voor Nederland 
en met oog op de verkiezingen volgend jaar kunnen we nog genoeg bereiken. PerspectieF kan nog 
steeds een plek zijn waar jonge christenen hun idealen voor de wereld kunnen delen, hun politieke geest 
kunnen slijpen en impact kunnen hebben in de politiek. Als vereniging hebben we de handschoen 
opgepakt om onder allesbepalende omstandigheden nog zo veel mogelijk te doen. Daar kunnen we trots 
op zijn. In die gevoelsmatig verloren maanden hebben we nog het onderste uit de kan gehaald. Met die 
veerkracht willen we het verenigingsjaar ook afsluiten. We weten niet wat er over een paar maanden weer 
mogelijk is, maar wel dat onze aankomende Focusdag digitaal zal zijn. We zullen nieuwe bestuursleden 
kiezen en onze vereniging krijgt een nieuw gezicht. We weten niet wat de toekomst ons zal brengen, maar 
we kunnen erop vertrouwen dat we onder nieuwe leiding weer een goed jaar ingaan. Ik hoop dat jullie 
allemaal aansluiten op onze digitale Focusdag om op afstand, maar samen, dat nieuwe jaar in te luiden. 
 
Namens Bina, Jeroen, Matthijs, Michiel, Simon en Sylvana, 
 
Uw voorzitter, 
Siewerd de Jong 
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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. 

 
  



Politiek 
 
Dit jaarverslag verschijnt op een bijzonder moment. Het nieuws lijkt maar over één onderwerp te gaan. 
Evenementen gaan niet door. Dit heeft een enorme impact gehad op het politieke werk van PerspectieF. 
Het jaar begon met een vliegende start. Coalitie-Y overhandigde haar manifest aan de minister-
president en zo stond de coalitie, waar PerspectieF samen met de ChristenUnie aan de wieg van stond, 
volop in de politieke belangstelling. We hebben een 
omkeer in de discussie over het leenstelsel gebracht. Dat 
is iets om trots op te zijn. 
Ook tijdens en rondom het congres hadden we politieke 
impact. We stonden twee keer in de krant, over CETA en 
over studerende mantelzorgers, en al onze moties zijn 
aangenomen op het congres. Ook al ging dat soms tegen 
het oordeel van het landelijke CU-bestuur in. Mooi om zo 
ook binnen de partij onze stem te laten horen. 
In februari kwam het coronavirus het land binnen. Dat 
heeft ervoor gezorgd dat het politieke werk grotendeels 
stil kwam te liggen. We hebben meegedaan aan oproepen 
om nadrukkelijk jongeren mee te nemen in de coronamaatregelen. Op moment van schrijven zijn we 
bezig met het leveren van input voor het verkiezingsprogramma van 2021.  
 
Speerpunten 
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen’, ’75 jaar Verenigde Naties’ en ‘Representatie in de politiek’ 
waren de speerpunten van PerspectieF van afgelopen jaar. 
’Maatschappelijk verantwoord ondernemen’ richtte zich voornamelijk op het internationale aspect ervan. 
De projectgroep heeft een gesprek gehad met Kamerlid Joël Voordewind. De groep besloot zich 
voornamelijk te richten op de smartphone-industrie en schreef daar een opiniestuk over. 
Er was geen projectgroep voor ’75 jaar Verenigde Naties’ dit jaar. Het internationaal secretariaat heeft 
dit speerpunt opgepakt. 
‘Representatie in de politiek’ besloot zich te richten op representatie van verschillende 
opleidingsniveaus. Helaas viel vanwege corona een werkbezoek aan de Tweede Kamer in het water, maar 
er is gesproken met diverse personen binnen de partij. De groep heeft een mooi lespakket geschreven 
voor MBO-scholen en op moment van schrijven beraad men zich nog op andere plannen. 
 
Werkgroep Duurzaamheid 
Voor het eerst dit jaar is er een Werkgroep Duurzaamheid binnen PerspectieF actief. Het animo voor 
deze werkgroep was groot! De werkgroep vult elkaar wat betreft expertise goed aan. Rond de 40-
dagentijd zijn ze op sociale media actief geweest en ze zijn bezig met het schrijven van de standpunten 
voor de site en voor de verkiezingsprogrammacommissie van de ChristenUnie. Een mooie start van een 
werkgroep die zeker voortgezet mag worden. 
 
Politiek adviseurs 
Ook waren er voor het eerst dit jaar twee politiek adviseurs. Het is hun taak om proactief op zoek te gaan 
naar nieuwshaakjes en actualiteiten waar PerspectieF haar geluid kan laten horen. Hierbij ondersteunen 
ze de voorzitter en het bestuurslid politiek. Het was, en is, nog steeds zoeken naar de precieze 
taakomschrijving en helaas is er dit jaar nog geen concrete media-output geweest. Op 
fractievergaderingen van de ChristenUnie kon wel beter het politiek geluid van onze vereniging worden 
geuit. Het voortzetten van deze functie is de moeite waard, maar het is goed om na te denken hoe deze 
functie het beste tot haar recht kan komen. 
  



Denktank 
De Denktank heeft meegeschreven aan moties voor het congres. Ook verscheen er in december in 
Groen1 een artikel over prestatiedruk. Ze hebben zich in coronatijd ontpopt tot een evenementenbureau, 
waarbij ze mooie digitale debatten hebben georganiseerd. 
 
Politieke training  
Dertien enthousiaste deelnemers hebben dit jaar meegedaan aan de politieke training. Er is geprobeerd 
de training uit te breiden met een weekend, waarbij deelnemers een politieke casus zouden presenteren 
en zo het geleerde in praktijk konden brengen. Helaas ging het weekend niet door. Er komt op moment 
van schrijven nog een digitaal slotmoment aan. 
 
Slotoverwegingen 
Evenals vorig jaar sluiten we af met een aantal slotoverwegingen. Hoe kan PerspectieF nog meer 
impact hebben op Nederland? Drie punten hierbij: 

• Vaak blijven resultaten van de projectgroepen uit. Het is de moeite waard om uit te zoeken 
waar dat aan ligt. Is het een gebrek aan prioriteit? Is het onderwerp te breed en te vaag om snel 
tot concrete resultaten te komen? Is het een gebrek aan animo vanuit de vereniging om zich bij 
projectgroepen aan te sluiten? Het is goed als de vereniging hier over nadenkt. 

• Afgelopen jaren is er geen politiek programma van PerspectieF verschenen. Het is goed om 
erover na te denken om er binnen afzienbare termijn alsnog een op de ALV ter stemming te 
laten brengen. Binnen de vereniging lijkt soms politiek bewustzijn te ontbreken, zeker op 
congressen. Wellicht kan een politiek programma (en de bijbehorende amendementen) 
politieke discussie brengen in de vereniging. 

• De taakverdeling tussen voorzitter, bestuurslid politiek en bestuurslid internationaal kan soms 
onduidelijk zijn. Denk daarbij aan de verantwoordelijkheid voor internationale speerpunten, 
maar er is soms ook onduidelijkheid over de vraag waar de verantwoordelijkheid ligt om het 
PerspectieF-geluid in de media te laten horen. Nu er een grotendeels nieuw bestuur komt, is 
het goed om ook deze vraag binnen de vereniging en het bestuur te bespreken.  

 
1 Groen is het tijdschrift van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, de Mr. G. Groen van 
Prinstererstichting. 



Lokaal 
 
Het werk van het bestuurslid Lokaal bestaat primair uit het versterken en ondersteunen van lokale 
afdelingen en jongerenambassadeurs. De lokale afdelingen bevinden zich in de grote steden, de 
jongerenambassadeurs in de overige gemeenten. Zij zetten zich, samen met anderen, in om het geluid 
van jongeren te laten horen in hun stad, regio of provincie. Dit jaar was de visie om het geluid van 
PerspectieF meer op lokaal niveau te laten horen. Dit gebeurde direct via de fracties van de 
ChristenUnie, maar ook indirect via Coalitie-Y en naamsbekendheid. 
Helaas heeft de coronacrisis, zeker bij lokaal, haar sporen achtergelaten. Voor lokale afdelingen is het 
organiseren van activiteiten erg belangrijk. Helaas is dit door Covid-19 vermoeilijkt, wat de situatie voor 
lokaal uitdagender maakt. Daarom zijn we de afgelopen tijd bezig geweest met nieuwe manieren om het 
geluid van jongeren te laten horen. Denk hierbij aan online meetings en vlogs. 
 
Afdelingshoofdenvergaderingen 
Afgelopen jaar zijn er meerdere afdelingshoofdenvergaderingen geweest om de lokale afdelingen en 
jongerenambassadeurs te ondersteunen. Op deze avonden leerden de lokale PerspectieF’ers elkaar 
kennen en konden ze elkaar helpen bij het ‘zijn’ van een lokale afdeling. Daarnaast was dit een moment 
waarop nieuwe ideeën werden gepitcht en waar plannen werden gemaakt voor de komende periode. De 
eerste vergaderingen stonden in het teken van het opbouwen en het vormgeven van een afdeling. Later 
dit jaar zouden we ons, samen met sprekers, oriënteren op talentmanagement binnen het bestuur van 
een lokale afdeling en de continuïteit van een lokale afdeling. Helaas is dit door de coronacrisis niet gelukt 
op de manier die wij voor ogen hadden. Zo was er een plan voor een avond met alle afdelingen over 
vrijwilligersmanagement, waarbij dit ook meteen concreet toegepast werd. Vanwege de praktische 
insteek is dit uitgesteld tot volgend jaar, gezien het event op digitale wijze verminderde resultaten zou 
opleveren. 
 
Coalitie-Y 
Vooral het eerste halfjaar is er veel vraag geweest vanuit diverse organisaties voor een lokale variant van 
Coalitie-Y. Daarom zijn er plannen en draaiboeken geschreven voor de lokale ChristenUnie-afdelingen 
waarin verteld wordt hoe zij Coalitie-Y kunnen helpen. 
Onder andere ChristenUnie Zeeland en Gelderland pakten de handschoen op en probeerde Coalitie-Y 
op lokaal niveau op te starten. Door de coronacrisis is de aandacht in de provincies verschoven, waardoor 
de contacten de laatste tijd wat afgekoeld zijn. Hier ligt voor komend jaar dan ook zeker nog een 
uitdaging. 
 
Contact ChristenUnie 
Jongeren kunnen via de ChristenUnie-afdelingen een grote invloed uitoefenen op hun stad. Door het 
gesprek aan te gaan kunnen jongeren laten weten wat zij belangrijk vinden. Als PerspectieF hebben we 
onze lokale afdelingen gestimuleerd om voldoende contact te hebben met de lokale ChristenUnie-
afdeling. Dit resulteerde in verbeterde contacten tussen lokale PerspectieF’ers en de lokale 
ChristenUnie. Er is voor jongeren meer aandacht door gemeentes en lokale politici, waardoor de 
contacten gemakkelijker gelegd kunnen worden. 
Dankzij de hernieuwde contacten met de ChristenUnie, is er ook vaker overlegd met de 
bestuurdersvereniging van de ChristenUnie. Er waren concrete plannen om een evenement te 
organiseren voor jonge raadsleden en het herintroduceren van Smaakmakers, maar helaas moet hierbij 
vermeld worden dat deze evenementen niet door zijn gegaan en op de lange baan zijn geschoven. 
 
Continuïteit 
Aankomende zomer zal er sprake zijn van bestuurswisselingen binnen de lokale afdelingsbesturen. De 
coronacrisis heeft veel impact op de nevenactiviteiten van studenten en daarom is de verwachting dat 
het vinden van opvolgers een uitdaging zal zijn. 
  



Naamsbekendheid 
Dit jaar is er vol ingezet op naamsbekendheid. Mijn overtuiging is dat invloed in de regio alleen 
gerealiseerd kan worden door bekendheid in de regio. Hierbij is er zorgvuldig gekeken naar onze 
doelgroep en hoe deze het best bereikt kon worden. 
In het bijzonder is er dit jaar veel bekendheid gegenereerd onder de christelijke studenten. Dit is 
gerealiseerd door het spreken op evenementen en het tonen van het PerspectieF-logo bij (christelijke) 
evenementen. Er is sprake van een toename in acquisitiecontacten, waardoor er op de lange termijn naar 
verwachting meer mensen kunnen worden bereikt. 
 
  



Internationaal 
 
Internationaal Secretariaat 
Het internationaal secretariaat heeft dit jaar een doorstart gemaakt onder leiding van het bestuurslid 
Internationaal. De leden van dit team waren betrokken bij de organisatie van diverse evenementen, 
waaronder een online-debat over Europa met Johanna Kramer. Daarnaast is er meegeschreven met 
opiniestukken met een internationaal karakter, bijvoorbeeld CETA en vluchtelingenopvang ten tijde van 
corona. Ook is er een essaywedstrijd bedacht ter bevordering van de interne dialoog over actuele 
thema’s. Op de planning stonden nog een bezoek aan Shell en Greenpeace, en een gesprek met IND & 
AZC. Of deze activiteiten online worden voorgezet is nog onduidelijk. 
 
ECPYouth 
Tijdens de Summerschool in Georgië was PerspectieF 
aanwezig, is er een motie ingediend en was er veel contact 
met de andere members van ECPYouth. Ook was er een 
afvaardiging van PerspectieF aanwezig bij de General 
Assembly in Kroatië. Als één van de oprichters van dit 
Europese verband is de politieke input en betrokkenheid 
nog duidelijk merkbaar. 
Dit jaar stond het thema Artificial intelligence centraal. 
Twee leden van PerspectieF hebben plaats genomen in 
de working group Politics en schrijven mee aan het 
jaarlijkse position paper. Tijdens de GA is er een drietal 
moties ingediend, onder andere in samenwerking met de SGPJ. Namens PerspectieF zat Hepke 
Deelstra in de Auditcommissie en working group-lid Iris van Tilburg droeg actief bij aan het debat over 
Aritifical Intelligence. Daarnaast is PerspectieF in het najaar van 2019 uitgenodigd om deel te nemen aan 
een politieke reis naar Israël. Tijdens deze reis stond co-existence tussen Israëliërs en Palestijnen centraal 
met betrekking tot onder andere handel en werk, onderwijs. Met haar deelname aan deze activiteiten is 
PerspectieF op de kaart gezet bij haar internationale netwerk en andersom. 
 
Activiteiten 
Dit jaar was 75 jaar Verenigde Naties één van de speerpunten. In het 
kader van dit thema is er voor 2020 een training ‘speechen en lobbyen’ 
en een Model United Nations georganiseerd. De Nacht van Europa vindt 
elk jaar plaats in april en zou door PerspectieF Utrecht worden 
georganiseerd in samenwerking met andere PJO’s, maar dit evenement 
is dit jaar afgelast. Verder is in samenwerking met de Jonge Democraten 
een activiteitenreeks georganiseerd. Hierbij was er aandacht voor de 
internationale thema’s zoals duurzaamheid, economie en Europa. 
 
Reizen 
In het voorjaar zou PerspectieF met een groep van twintig leden 
naar Brussel afreizen voor een bezoek aan o.a. het Europees 
Parlement en Europarlementariër Peter van Dalen. In verband met 
COVID-19 is deze reis verplaatst naar het najaar. De geplande reizen 
van ECPYouth, namelijk de Brusselreis, Summerschool in Moldavië 
en Christian Change Makers-cursus, zijn in verband met de huidige 
omstandigheden afgelast. Ook zou er een groep PerspectieF leden 
naar Straatsburg reizen om met duizenden jongeren uit heel Europa 
het European Youth Event bij te wonen. Dit evenement is verplaatst 
en aangevuld met een online event. 
 
  



Vertegenwoordiging 
PerspectieF was ook dit jaar vertegenwoordigd bij de Northern Norway-reis van de Noorse ambassade. 
Hierbij was er aandacht voor duurzaamheid, onderwijs, minderheden en visserij. Contact met de andere 
PJO’s is voortgezet bij het organiseren van activiteiten en bezoeken van congressen. Zo zijn in 2020 het 
congres van de Jonge Democraten en Dwars bezocht. 
Het afgelopen jaar is PerspectieF in relatie tot internationale politiek ook vertegenwoordigd bij een 
aantal binnenlandse activiteiten. Samen met PerspectieF Friesland was het bestuurslid Internationaal bij 
de Tafeltjesmiddag van de Europese Commissie. Daarnaast was PerspectieF aanwezig bij meerdere 
activiteiten van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Zo was er een afvaardiging van 
bestuurders (en leden) bij de Groenlezing ‘De wereld liefhebben’ van prof. dr. Roel Kuiper, de 
essaypresentatie van Madelon Grant met als thema ‘De Wereldkerk en haar politieke opdracht’ en de 
essaypresentatie van Lambert Pasterkamp genaamd ‘Geordende Globalisering’. 
 
  



Organisatie 
 
PerspectieF heeft een dynamisch jaar achter de rug. We zijn doorgegaan met bestaande activiteiten en 
hebben nieuwe activiteiten geïntroduceerd. Tijdens de activiteiten van PerspectieF wordt er altijd naar 
een balans gezocht tussen politieke diepgang met ruimte voor persoonlijke gesprekken. Door het 
coronavirus zijn laatste drie maanden van het jaar anders ingevuld, maar we hebben hier goed op 
geanticipeerd en er zijn in korte tijd veel online-evenementen georganiseerd. 
 

Jaarplanning en activiteiten 
• Kick-Off 

De Kick-Off heeft plaatsgevonden in Ede. We begonnen de dag met een Prayer Breakfast. Daarna 
zijn de jaarplannen van het bestuur gepresenteerd aan de leden en is er een algemene 
ledenvergadering (ALV) gehouden. Na de lunch gingen we luisteren naar sprekers die we aan de 
hand van de speerpunten hebben gevraagd. Daarnaast zijn er meerdere pauzes ingelast, zodat er 
voldoende ruimte was voor netwerken. 

• Startweekend projectgroepen 
Vanuit de speerpunten ‘MVO’, ‘representatie in de politiek’ en ‘75 jaar VN’ zijn er projectgroepen 
gevormd. Op vrijdagavond kwam Peter Ester spreken en gaf een aftrap voor het startweekend. We 
gingen daarna borrelen op het partijbureau, zodat de deelnemers elkaar al goed konden leren 
kennen op een informele manier. We hebben overnacht bij StayOkay Soest en inhoudelijke deel 
van de zaterdagmiddag vond plaats op een andere locatie in Soest, waarbij de projectgroepen 
werden gevormd en er een goede brainstormsessie plaats heeft gevonden. 

• Politieke training 
In oktober is er gestart met de politieke training met twaalf enthousiaste deelnemers. Er is gekozen 
om een combinatie van de politieke training en leiderschapstraining te maken en de training ook 
langer te laten duren. We hebben voornamelijk de training laten plaatsvinden op het partijbureau en 
twee keer op het Stadskantoor in Utrecht. Helaas kon het afsluitingsweekend niet plaatsvinden, 
omdat dit helaas tijdens de coronacrisis plaats zou vinden. Er is besloten om dit af te sluiten middels 
een Zoom-meeting om dit toch op een positieve manier te kunnen eindigen. 

• Zoom-avonden 
In verband met de coronacrisis zijn er meerdere 
(debat)avonden georganiseerd via Zoom. Hierbij hebben de 
Denktank en Internationaal Secretariaat een groot aandeel in 
geleverd. De avonden zijn goed bezocht, waarbij er rond de 
dertig leden per evenement aanwezig zijn. Ook komen er zo nu 
en dan deelnemers buiten PerspectieF een kijkje nemen. 
Daarnaast zorgen we altijd voor een goede moderator die de 
avond leidt en uiteraard is er altijd iemand van het bestuur 
aanwezig. 

• Themadagen 
Er is gekozen om aan de hand van de speerpunten themadagen te organiseren. In november 
hadden we een leuke themadag voor de speerpunt ‘representatie in de politiek’. Dit was een 
geslaagde dag, waarbij Don Ceder van ChristenUnie Amsterdam kwam spreken. Ook kwam 
Nieuwsuur filmen voor een uitzending omtrent jongeren in de politiek. De tweede themadag: ‘75 
jaar VN’ in februari was minder goed bezocht en aan de hand hiervan moet er ook een analyse 
gemaakt worden in hoeverre themadagen goed worden ontvangen. Helaas kon de derde 
themadag die in mei op de planning stond over MVO niet doorgaan in verband met de coronacrisis. 

• Activiteitencommissie 
Vanuit de activiteitencommissie is er een geslaagde pubquiz georganiseerd in november op het 
partijbureau. Er stonden wel meerdere activiteiten op de planning die door de coronacrisis niet 
konden doorgaan. 

  



• Nieuwjaarsborrel 
Er is in januari gekozen om af te wijken van de locatie waarvan voorgaande jaren gebruik is 
gemaakt. Dit jaar is er gekozen voor Café Brutal in Utrecht, omdat dit centraler ligt en een unieke 
sfeer heeft. Hierbij hadden we mogelijkheid tot onbeperkt drinken en veel hapjes, wat goed door 
leden werd ontvangen. Dit is sowieso een locatie waar wij in de toekomst vaker gebruik van kunnen 
maken. 

• PJO-parlement 
Aan het begin van het jaar werd bekend dat 
de Tweede Kamer zou worden verbouwd. Dit 
is de reden dat er vanuit alle politieke 
jongerenorganisaties gekozen is om het PJO-
parlement in maart plaats te laten vinden. We 
hadden al in december het benodigde aantal 
deelnemers bereikt en er is gekozen om 
voorafgaand aan het PJO-parlement twee 
bijeenkomsten op het partijbureau te 
organiseren om de deelnemers voldoende te 
kunnen voorbereiden. 

• Focusdag 
We zullen het politieke jaar afsluiten met een Zoom-ALV. 

• Brusselreis 
Helaas stond de Brusselreis gepland in de periode (17 en 18 maart) van de uitbraak van de 
coronacrisis. Het Europees Parlement liet namelijk ook geen bezoeker toe. Hierbij was er toen 
gekozen om dit te verzetten naar juni, echter is gebleken dat de coronacrisis een lange tijd gaat 
duren. Waarbij er nu onder voorbehoud een datum op 27 en 28 oktober staat. 

• Landelijk ledenweekend 
Er is gekozen om geen ledenweekend dit jaar te organiseren. Reden hiervoor is dat we de 
algemene ledenvergaderingen: Focusdag en Kick-Off in 2020 met overnachting wilden gaan 
organiseren. Helaas kan dit in 2020 in ieder geval niet plaatsvinden in verband met de coronacrisis. 

 
Promotie en ledenwerving 
Vanuit voorgaande jaren is gebleken dat standwerk tijdens bepaalde evenementen onvoldoende 
rendement oplevert. In september hebben we een stand gehad tijdens World Servants Festival, hier 
hebben we wel aan elke christelijke jongere promotiemateriaal kunnen geven. Wederom was duidelijk dat 
het moeilijk is om leden te motiveren om bij een stand te gaan staan. Daarnaast hebben we voornamelijk 
gekozen voor promotie bij studentenverenigingen, middels een advertentie plaatsen. Met het opzetten 
van het scholierenteam trachten we ook scholieren en MBO’ers te bereiken, waarbij er al een gastles is 
gegeven en deze positief is ontvangen. Daarnaast heeft de projectgroep ‘representatie in de politiek’ 
ook een gastles voor MBO’ers ontwikkeld als output. Dit is dan ook zeker een trend die we willen 
doorzetten in de toekomst. Helaas konden ook evenementen waarbij we wilden gaan promoten niet 
doorgaan, zoals Opwekking en New Wine. 
Social media is dit jaar goed en actief ingezet en er is gekeken naar een bepaalde huisstijl om voor meer 
continuïteit te zorgen in de posts. Hierbij zijn er ook veel foto’s geplaatst van activiteiten  en trainingen. 
Daarnaast hebben we ook vaker betaalde posts en Facebookevenementen gehad, om een groter bereik 
te creëren buiten onze volgers. 
 
  



Financiën 
 
In deze verslagging is informatie te vinden over bestuursjaar 2019-2020. Dit betekent dat er sprake is 
van een beleidsvoering van één enkele penningmeester, in tegenstelling tot in het financiële jaarverslag 
waar per kalenderjaar verslaggeving wordt gedaan. Traditioneel vindt de eventuele wisseling van 
bestuursfuncties plaats tijdens het zomercongres, rond de derde zaterdag van juni. Dit betekent voor 
2019 dat er tot 22 juni beleidsvoering was door Arnoud Spruijt, waarna Michiel Boer per 22 juni de nieuwe 
beleidsvoerder is ten aanzien van financiën. 
 
Begroting 
Het jaar 2019 is afgesloten met een overschot van € 12.424. Dit overschot is toegevoegd aan de 
Algemene Reserve van PerspectieF, waarmee deze neerkomt op een bedrag van € 93.726. Het 
boekjaar 2019 was begroot met een tekort, maar uiteindelijk afgesloten met positieve cijfers. 
• Baten 

In 2019 is ten opzichte van voorgaande jaren een aanzienlijke stijging in de totale baten te 
constateren. Dit komt voornamelijk doordat er nog een late nagekomen subsidie over 2018 binnen 
is gekomen. 
De trend van teruglopende subsidie, zoals in het jaarverslag 2018 is benoemd, is per 2020 naar 
verwachting gebroken wegens de wijziging in de Wfpp2. In 2019 heeft PerspectieF hier nog geen 
voordeel uit vernomen, iets dat gezien de ingangsdatum van de subsidiewijziging niet 
verwonderend is. 
De ChristenUnie heeft daarnaast, evenals in 2018, een gift van €6.000 geschonken aan 
PerspectieF. 

• Lasten 
De lasten van PerspectieF zijn door de jaren heen nogal aan fluctuatie onderhevig gebleken. Dit is 
deels te verklaren door de cycli van verkiezingen, de beleidsplannen van de verschillende besturen, 
alsmede incidentele kostenposten zoals de piek van 2015 die te verklaren is door de hoge uitgaven 
omtrent het 15-jarige jubileum. De uitgaven in 2019 zijn over het algemeen lager dan begroot. 

• Begroting 2020 
De begroting voor 2020 is sluitend opgesteld. Hierin is ruimte gemaakt voor het vieren van het 
lustrum tijdens het najaarscongres (met mogelijkheid tot overnachting), alsmede het organiseren 
van een zomercongres met overnachting. In voorgaande jaren was er sprake van een 
ledenweekend, echter is er door het landelijk bestuur voor gekozen om dit ledenweekend te laten 
vervallen. Daarentegen zal het zomercongres uit een vrijdagavond en zaterdag bestaan, waarmee 
er invulling wordt gegeven aan de langlopende wens om een andere invulling voor het 
zomercongres te vinden. 
De geuite ambitie om de vereniging kwalitatief te laten groeien is in de begroting voor 2020 verder 
uitgebreid, waarmee er ruimte is ontstaan voor kosten in verband met de nieuw te ontwikkelen 
huisstijl. 
De post internationaal is vooralsnog gelijk gebleven, waarbij er voor de begroting van 2021 
wederom gekeken zal worden of dit in de praktijk ook toereikend blijft. 

• Algemene reserve 
De algemene reserve van PerspectieF is, ten opzichte van de begroting, onverminderd groot. 2019 
is het tweede jaar op rij waarin de reserve is gegroeid. Het is reeds 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. 

• Auditcommissie 
In 2019 is tijd en aandacht besteed aan het inrichten van een Auditcommissie. Deze zal in de 
toekomst, naast de reeds ingeburgerde jaarlijkse accountantscontrole, minimaal éénmaal per 
kalenderjaar een controle uitvoeren over de rechtmatigheid van gedane uitgaven en het gevoerde 
financiële beleid. De insteek zal zijn de controle van de Auditcommissie voorafgaand aan de 
controle door de externe accountant te laten plaatsvinden, zodat de output van deze controle 
tevens in het onderzoek van de accountant kan worden meegenomen.  

 
2 Wet financiering politieke partijen 



Financiële ALV 
Op 18 november 2019 is de financiële ALV van PerspectieF voor 2019 geweest. Voorafgaand is de 
begroting met een begeleidende brief gepubliceerd. Op deze ALV werd de begroting voor 2020, 
zonder enige wijzigingen, goedgekeurd door de aanwezige leden.  
 
Coronacrisis 
De ontstane crisis als gevolg van het coronavirus in maart 2020 heeft grote impact op de voortgang en 
uitvoering van de activiteiten van PerspectieF. Evenementen en bijeenkomsten zijn afgelast waardoor 
het contact met de achterban op andere manieren moet gebeuren. Bestuursleden werken primair vanuit 
huis. Voor verschillende activiteiten zijn inmiddels digitale alternatieven ontwikkeld, andere zijn 
geannuleerd. 
 
De financiële gevolgen zijn voor Perspectief volgens het bestuur beperkt tot annuleringskosten en een 
verschuiving van budgetten. De financieringsstructuur (subsidies en contributies) is zodanig dat de 
continuïteit niet in gevaar komt, noch dat er korte termijn liquiditeitsproblemen worden verwacht. 
 
 
Financiële stand van zaken per 31-12-2019 
 

 
 
 

Jaar Baten Lasten Algemene reserve 
2015         84.051          96.215                         62.638  
2016         79.882          57.516                         84.004  
2017         62.126          71.839                         75.291  
2018         66.013          60.002                         81.302  
2019         78.441          66.017                         93.726  
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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 minder ingezet op het werven van nieuwe leden. Hierdoor is er in 2019-2020 sprake van een 
daling van het ledenaantal. PerspectieF mocht in deze periode 190 nieuwe leden verwelkomen. Hiervan 
zijn 40 leden alleen PerspectieF-lid geworden. De overige 150 leden zijn zowel lid geworden van 
PerspectieF als de ChristenUnie.  Echter, in de periode 2019-2020 hebben ook 267 leden hun 
lidmaatschap opgezegd. Voor 144 leden gold dit omdat zij dertig jaar zijn geworden. De overige 117 
opzeggingen hebben uiteenlopende redenen. Dit betekent dat PerspectieF in 2019-2020 netto met 83 
leden is afgenomen. Dit resulteerde dat PerspectieF op 20 mei 2020 een ledenaantal van 1496 leden 
had. Hiervan zijn 364 leden alleen PerspectieF-lid en 1132 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. 
 

Datum Combileden PerspectieF-leden Totaal 

20-5-2019 1184 395 1579 
20-5-2020 1132 364 1496 

 
 Combileden PerspectieF-leden 
Nieuwe leden 150 40 
Opzeggingen 208* 59** 

 
* 122  leden zijn ouder dan dertig geworden. Daarmee vervalt hun PerspectieF-lidmaatschap en het combilidmaatschap.  
** 22 leden zijn ouder dan dertig geworden. Daarmee vervalt hun PerspectieF-lidmaatschap.  
 

Lief & Leed 
Naast de aanwinst van 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 Landelijk Bestuur bekend werd dat een lid een bijzondere gebeurtenis heeft 
meegemaakt of een steuntje in de rug nodig heeft, dan werd er namens het Landelijk 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 2100 
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. 
 
Overdracht 
Het afgelopen jaar is er gewerkt aan een overdrachtsdocument voor de functie van Algemeen 
Secretaris. Dit document heeft ten doel dat de volgende Algemeen Secretaris snel aan de slag kan gaan. 
Het document bestaat naast een beschrijving van de activiteiten die de functie inhoudt, uit 
stappenplannen en relevante contactgegevens. Daarnaast is er een checklist opgenomen, waarbij oog 
is voor de volgende overdracht. Hierdoor moet het document ook geschikt zijn voor de lange termijn. 
  



Promotiemateriaal & overige bestellingen 
In de periode 2019-2020 is er geen nieuw promotiemateriaal ontwikkeld. Daarentegen is besloten 
eerdere bestellingen, zoals de informatiemagazines en de pennen, te herhalen. 
Daarnaast is er extra kantoormateriaal, waaronder briefpapier, aangeschaft. 
 
Vicevoorzitter 
In het afgelopen jaar is de Algemeen Secretaris verkozen tot vicevoorzitter van PerspectieF, 
ChristenUnie-Jongeren. Deze functie brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee. Concreet 
heeft de vicevoorzitter afgelopen jaar een aantal Landelijke Bestuursvergadering voorgezeten, de 
Financiële ALV voorgezeten, deelgenomen in Coalitie-Y overleggen en diverse media-optredens 
bijgewoond. Dit betreft voornamelijk incidentiele optredens, waarbij de voorzitter niet in de gelegenheid 
was om aanwezig te zijn. 
 
Statuten en Huishoudelijk Regelement 
Eind 2019 is besloten om te werken aan nieuwe Statuten en Huishoudelijke Regelement. Dit proces, in 
samenwerking met de penningmeester, heeft veel tijd gekost. Het doel was om in juni 2020, op de 
Focusdag, de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Regelement ter stemming te brengen. Echter, door de 
coronacrisis is besloten dit uit te stellen tot een nader te bepalen datum. Hierdoor hoopt het Landelijk 
Bestuur dat er een inhoudelijke discussie kan zijn over de nieuwe Statuten en Huishoudelijk Regelement. 
 
  



Communicatie 
 
Door de coronacrisis heeft online communicatie een nog grotere rol gekregen dan normaal. Het is 
ontzettend jammer dat we in 2020 vooralsnog als vereniging niet bij elkaar kunnen komen. Echter, dwingt 
het ons om te innoveren en creatief om te gaan met online communicatiemiddelen. 
 
Sociale media 
Uiteraard zijn Facebook, Twitter en Instagram nog steeds belangrijk voor onze communicatie naar zowel 
leden als externen. Vanaf het begin van de coronacrisis zijn vooral Facebook en Instagram een grotere 
rol gaan spelen. Fysieke activiteiten zijn ingewisseld voor online-bijeenkomsten. Door de kortere 
opstarttijd van online evenementen is het makkelijker om een nieuw idee zoals een Denktank-debat of 
de coronareeks met andere Politieke Jongerenorganisaties snel op te zetten. Promotie voor deze 
evenementen gaat vooral via Facebook en Instagram. De snelheid waarmee dit moet gebeuren vraagt 
veel van de wendbaarheid van en communicatie tussen (bestuurs-)leden. Dat is een groeiproces wat in 
korte tijd moest worden doorgegaan en waarbij niet alles meteen even makkelijk ging. Mijn waardering is 
daarin vooral groot voor ons Bestuurslid Organisatie die in de organisatie en promotie van onze online 
evenementen onmisbaar is gebleken en haar veranderende takenpakket met verve heeft ingevuld. 
 
Nieuwe communicatie 
Een nieuwe werkelijkheid vraagt ook om nieuwe middelen. Na de activiteitenkalender voor 2020 leeg 
geveegd te hebben, zijn we op zoek gegaan naar de beste manier om online activiteiten te organiseren. 
Daarvoor zijn we uitgekomen bij Zoom. We gebruiken Zoom voor de bestuursvergaderingen, online 
debatten, activiteiten met andere PJO’s en de Q&A’s met kandidaat-bestuursleden. 
Ook is vanaf mei Slack in gebruik genomen. Nu activiteiten en vergaderingen op afstand plaats vinden is 
Slack een goed alternatief voor de vele WhatsApp-groepen die nodig zijn om contact te houden met 
andere leden. Leden die aangeven te willen participeren, worden uitgenodigd en kunnen in Slack hun 
activiteiten op afstand voortzetten. 
 
Podcast 
De podcast is sinds dit jaar niet meer in het beheer van bestuursleden, maar wordt georganiseerd door 
het communicatieteam. Het opnemen en uploaden van de podcast zal consistenter moeten gebeuren, 
maar het format is gevonden. Uiteraard heeft de coronacrisis deels te maken met het gebrek aan 
consistentie, aangezien het in periodes minder goed of simpelweg onmogelijk was om samen te komen 
voor de opnames. Een video-interview met Arie Barendrecht over zijn werk als IC-verpleegkundige, door 
het podcastteam, was in deze tijd wel een mooi extraatje. 
 
Externe communicatie 
Door gezamenlijke acties en manifesten is samenwerking met andere PJO’s altijd een aanwezige factor. 
Tijdens de coronacrisis plukken we er de vruchten van de verbeterde banden met besturen van andere 
PJO’s. De lijntjes tussen besturen zijn korter en vooral tussen voorzitters over de hele linie wordt 
informatie en advies goed uitgewisseld over hoe om te gaan met de coronacrisis. 
 
  



Bijlage 1 – Samenstelling bestuur 2019-2020 
 
Bestuur 2019-2020 

Functie Naam 

Voorzitter Siewerd de Jong 

Bestuurslid Politiek Jeroen Troost 

Bestuurslid Lokaal Simon Pouwelse 

Bestuurslid Internationaal Bina Chirino 

Bestuurslid Organisatie Sylvana Bal 

Penningmeester Michiel Boer 

Secretaris (vicevoorzitter) Matthijs Vet 

 
 
 

Bestuur 2019-2020. V.l.n.r. Jeroen Troost, Bina Chirino, Matthijs Vet, Siewerd de 
Jong, Michiel Boer, Sylvana Bal en Simon Pouwelse. 

 
  



Bijlage 2 – Begroting 2020 
 
Begroting 2020 
Zoals ter besluitvorming aangeboden aan leden tijdens de Financiële Algemene Ledenvergadering d.d. 
18 november 2019. 
 

Baten  Begroting 2020  Verwachting 2019  Begroting 2019  Realisatie 2018 
                

Contributies € 19.210 € 19.133  € 18.910  € 18.425 
Overheidssubsidie € 54.500 € 39.000  € 42.000  € 37.355 
Donateurs & Giften € 7.500 € 7.500  € 7.500  € 7.224 
Abonnementen € 330 € 330  € 330  € 330 
Perspex           
Advertenties € 400 € 400  € 600   400 
Diverse baten € 600 € 620   € 1.685  € 2.280 

            
Totaal € 82.540 € 66.983  € 71.025  € 66.013 

            
Resultaat € 0 € 307  € -1.400  € 6.011 

 
 

Lasten  Begroting 2020 Verwachting 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
         

Politiek € 10.650 € 6.400 € 6.650 € 3.151 
Lokaal € 4.000 € 2.000 € 4.000 € 1.409 
Activiteiten € 21.950 € 14.384 € 13.850 € 11.591 
Verkiezingen € 0 € 4.321 € 5.000 €     4.523 
Ondersteunend € 3.200 € 2.910 € 2.830 € 2.795 
Communicatie € 12.250 € 10.382 € 10.750 € 8.447 
KVGR € 20.984 € 20.225 € 20.225 € 19.534 
Bestuurskosten € 8.950 € 8.977 € 8.820 € 7.978 
Secretariaat € 556 € 300 € 300 € 574 

         
Totaal € 82.540 € 68.676 € 72.425 € 60.002 

 


