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Politiek 

 

 

Na een jaar van opbouw, uitbreiding en 

profilering is het de ambitie van 

PerspectieF om in het seizoen 2021-2022 

de diepte in te duiken. Met de 

uitgebreidere capaciteit in mankracht is 

het mogelijk om op een aantal terreinen 

aan meer uitgebreide projecten te 

werken. Het doel is met name om op 

strategisch vlak een nadrukkelijkere rol te 

gaan spelen binnen de partij, en via het 

verse en vernieuwende geluid van 

PerspectieF ook naar buiten toe de 

veelzijdige stem van de ChristenUnie 

duidelijker te maken voor het grote 

publiek.  

Organisatie Politiek  
In een gezegend jaar zijn we erin geslaagd 

de volledige beoogde organisatiecapaciteit 

voor de lange termijn reeds in 2020-2021 

op te bouwen. Dat betekent dat we het 

jaar aanvangen met een Denktank en 

Adviseursgroep die goed bezet zijn, en 

negen werkgroepen binnen de 

portefeuille Politiek, nog aangevuld met 

de werkgroepen binnen de portefeuille 

Internationaal.  

Al deze organen houden zich gedurende 

het jaar bezig met hun eigen initiatieven. 

Het bestuur zorgt daarbij voor de 

onderlinge coördinatie en de 

overkoepelende ondersteuning. In de 

tegengestelde richting ondersteunen alle 

groepen het bestuur bij de verhouding tot- 

en de reactie op de actualiteit en politieke 

ontwikkelingen. Daarbij richt de Denktank 

zich in het bijzonder op het intern debat 

binnen de organisatie en politieke- 

 

 

inhoudelijke visie. De Adviseurs richten 

zich op korte termijnontwikkelingen en de 

urgente actualiteit, komend jaar naar 

verwachting in het bijzonder rond de 

formatie, gemeenteraadsverkiezingen en 

profilering van de ChristenUnie als 

christelijk-sociale partij. De werkgroepen 

richten zich op de technisch-inhoudelijke 

aspecten van de politiek, ook weer met 

bijzondere aandacht voor de formatie en 

het optreden van de partij na het 

aantreden van een nieuw kabinet.  

Organisatorisch is het met name van 

belang dat nu de organen op poten staan, 

zij ook een steviger fundament krijgen. In 

andere woorden: het is dit jaar zaak de 

kwaliteit van alle groepen te doen groeien. 

Dat willen we dit jaar bereiken door 

stevigere onderlinge samenhang tussen 

groepen, trainingen, en een duidelijkere 

hiërarchische inrichting.  

Inhoud Politiek  
Het voorbije jaar hebben we met name 

gebruikt om duidelijker in kaart te 

brengen waar PerspectieF specifiek voor 

staat en zich op wil concentreren, op 

welke onderwerpen zij (enigszins) verschilt 

met de ChristenUnie, en zijn we begonnen 

met het creëren van een eerste onderdeel 

van een verder te completeren Politiek 

Programma. Daaruit is gebleken dat 

PerspectieF enthousiast meeloopt in de 

Christelijk-sociale wandel van de 

ChristenUnie, met een concentratie op het 

belang van duurzaamheid en 

klimaatbeleid, rechtvaardige economische 

verdeling en de internationale 

verantwoordelijkheid tot het delen van 



5 
 

onze welvaart en welzijn. Op een aantal 

onderwerpen wil PerspectieF ook 

vooruitlopen. Verschil bestaat er met 

name op de thema’s Israël-Palestina, de 

ontwikkeling van de EU en de inrichting 

van de Multiculturele Samenleving, zij het 

dikwijls vaak meer in vorm dan op inhoud. 

De uitdaging ligt daar om als PerspectieF 

de ChristenUnie juist op die thema’s 

scherp te houden.  

Concreet ligt er in het verlengde hiervan 

het plan om dit jaar te werken aan het tot 

stand brengen van een nadrukkelijkere en 

structurelere maatschappelijke en 

politieke samenwerking tussen moslims en 

christenen, te beginnen bij jongeren, op 

de vele thema’s die hen zouden moeten 

binden. Het doel is om daarmee de positie 

van de gelovige jongeren in onze 

pluriforme en geseculariseerde 

samenleving steviger te waarborgen.  

Profiel Politiek  
Vanuit het bestuur zijn er met name 

kansen voor PerspectieF gesignaleerd om 

op strategische gebied een aanzienlijke rol 

te spelen binnen de ChristenUnie. In de 

gang naar de brede en open Christelijk-

sociale partij van de toekomst moeten de 

jongeren de gevestigde partijkern immers 

scherp houden om de nodige 

veranderingen effectief door te zetten. 

Alleen door gedurfdheid en ambitie kan de 

ChristenUnie de partij worden van alle 

Christelijke Nederlanders die hun geloof 

nadrukkelijk tot uiting willen laten komen 

in hun politiek handelen. Die durf zullen 

we politiek gezien dan ook nodig hebben 

dit jaar.   

De ambitie ligt er om juist de gevoelige 

thema’s die momenteel een drempel op 

lijken te werpen voor de partij expliciet bij 

de horens te vatten. De focus ligt daarbij 

op het onderscheidend profiel van de 

ChristenUnie tegenover andere 

(christelijke) partijen, en op gevoelige 

onderwerpen rond LHBTI-identiteit en het 

multicultureel bewustzijn binnen onze 

partij. Het doel is om als PerspectieF 

aanzet te geven tot gesprek daar waar dat 

nog niet heeft plaatsgevonden, en tot 

handelen daar waar dat gesprek reeds aan 

de orde is geweest. Dat alles immer 

middels een constructieve benadering, en 

met het belang en de toekomst van de 

partij als enige doelen. Om gedurfd en 

stevig op te kunnen treden moet 

PerspectieF altijd eerst duidelijk hebben 

hoe haar eigen vereniging in een 

voorliggend vraagstuk staat. Ieder plan of 

initiatief wordt daarom eerst op enige 

manier aan PerspectieF leden voorgelegd, 

alvorens we een verhaal naar de 

ChristenUnie brengen.  

Politiek Debat  
Doel is ook om het politiek debat binnen 

onze vereniging verder aan te zwengelen. 

Dat gebeurt onder andere door de 

verschillende thema-avonden die we door 

het jaar heen organiseren, door 

geschreven discussies in ons magazine 

PerspeX en hopelijk ook weer door 

gesproken discussies in onze podcast. 

Ambitie is om voor dat laatste platform 

een nieuwe commissie in het leven te 

roepen komend jaar.  
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Lokaal en Leden 

 

 

Aandacht voor leden staat binnen elke 

functie continu centraal. Maar de 

gemeentelijke verkiezingen bieden bij 

uitstek de kans om jongeren nog meer op 

de kaart te zetten en een mogelijkheid te 

bieden zodat jongeren in de politiek 

kunnen stappen. Kortom, het wordt tijd 

voor wat extra aandacht voor jongeren in 

de politiek.  

Afdelingen  
Onze provinciale afdelingen zijn erg 

belangrijk voor de vereniging. Ze zorgen 

dat PerspectieF overal op de kaart komt 

én dat er goede verhoudingen zijn met de 

ChristenUnie-afdelingen. Ze zijn de kern 

van verbinding. Ze brengen PerspectieF 

dichtbij. De overstap naar provinciale 

afdelingen was een goede keuze. Het 

zorgde ervoor dat PerspectieF voor nog 

meer leden dichtbij was. Daarnaast is het 

ook een duurzamere opzet. Er zijn helaas 

weinig leden die zich willen inzetten voor 

de afdelingen en dat maakt het ook een 

erg tijdrovende klus die lang niet altijd 

oplevert wat je zou wensen: een nieuwe 

afdeling. Er zit simpelweg weinig groei in 

de afdelingen.  

Dit jaar zet het Bestuurslid Lokaal en 

Leden zich in om alle bestaande 

afdelingen goed te ondersteunen en hen 

te helpen bij het opzetten van een 

netwerk. Hen niet af te remmen in het 

enthousiasme maar samen dat 

enthousiasme in te zetten voor de lokale 

leden en toffe evenementen. Daarnaast 

wordt er een bestuurstraining 

aangeboden voor de afdelingsbesturen. 

Maar het is niet meer de (enige)  

 

 

hoofdtaak binnen deze functie. Naast de 

afdelingen draait deze functie ook om 

samenwerking met de ChristenUnie en de 

specifieke aandacht voor leden.   

Talentmanagers  
Afgelopen jaar was het plan om de 

talentmanagers op te zetten. Dat is helaas 

niet gelukt. Maar om het wel mooi door te 

laten lopen is het verwerkt in het 

campagneplan voor de 

Gemeenteraadsverkiezingen. De 

talentmanagers gaan er dus komen en zij 

krijgen de coördinerende rol tussen 

PerspectieF en de ChristenUnie die er voor 

ogen was. Zij gaan de jongeren 

ondersteunen die doorstromen naar of 

binnenstappen in de lokale en provinciale 

ChristenUnie afdelingen. Juist daarom zijn 

zij van groot belang in het aankomende 

jaar met gemeenteraadsverkiezingen. Iets 

later dan gepland, maar ze maken hun 

aftrap in een prachtig jaar.   

Samenwerking met de 
ChristenUnie  
Samenwerken met de ChristenUnie is dus 

erg belangrijk voor de afdelingen en de 

talentmanagers. Maar ook in deze functie 

is samenwerken met de ChristenUnie erg 

belangrijk. Zo zit het Bestuurslid Lokaal en 

Leden vaak om tafel met de 

bestuurdersvereniging, het partijbureau 

en met lokale afdelingen om te bespreken 

hoe we jongeren op de kaart kunnen 

zetten, hoe we jongeren bij de 

ChristenUnie kunnen betrekken én hoe we 

de jongeren op de juiste manier kunnen 

ondersteunen. Dit houdt vervolgens in dat 

er workshops worden gegeven en 
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informatie wordt verstrekt binnen 

PerspectieF én bij de ChristenUnie. Een 

goede samenwerking houdt immers in dat 

er een tweezijdige relatie is. Zo verscheen 

er onlangs een factlist over jongeren in de 

eerste campagnenieuwsbrief die het 

resultaat was van zo’n mooie 

samenwerking. Met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen wordt deze 

relatie nog intensiever.   

Campagne  
Zoals je inmiddels wel hebt kunnen lezen, 

zijn er in de maart de 

gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent 

een nieuw campagnejaar. Deze 

verkiezingen zijn voor onze leden erg 

belangrijk aangezien velen op 

gemeentelijk niveau bij de ChristenUnie 

betrokken zijn. Hierbij willen wij een 

goede ondersteuning gaan bieden.  

Deze campagne zullen we veel 

samenwerken met de ChristenUnie. Als 

PerspectieF zullen we bij de landelijke 

campagneteams aangesloten zijn en de 

afdelingen ondersteunen in hun 

campagne. Ook zullen we als PerspectieF 

onze eigen campagne opzetten. Een 

campagne die draait om het promoten 

van jongeren in de politiek én het 

ondersteunen van alle onze jongeren op 

gemeentelijk niveau. Een campagne die 

als naam  ‘I CU’; I See You draagt. Een 

campagne die als doel heeft om jongeren 

te (laten) zien en te waarderen in de 

politiek. Het Bestuurslid Lokaal en Leden 

draagt de eindverantwoordelijkheid van 

deze campagne maar in de uitvoering 

wordt er ook veel samengewerkt met 

andere bestuursfuncties.  

Als bestuur hebben wij het campagneplan 

inmiddels al klaarliggen. Dit plan bevat 

voornamelijk een workshopdag voor én na 

de verkiezingen, een meeloopdag bij 

raadsleden, mentoraat voor nieuwe 

raadsleden en een online landkaart met 

alle verkiesbare jongeren. We gaan er alles 

aan doen om een succesvolle maar vooral 

ook gezellige campagne neer te zetten.    

Nieuwe Leden  
Bij PerspectieF zien we verschillende leden 

binnenkomen: leden die binnenkomen 

omdat ze aan de slag gaan bij de 

ChristenUnie, leden die ‘enkel’ willen 

ondersteunen en leden die actief aan de 

slag willen. Elk lid hiervan is even 

waardevol. Door persoonlijk contact met 

zo’n nieuw lid te leggen waarbij er 

aandacht is voor het individu, worden 

jongeren op een plek gezet waar ze 

kunnen bloeien en groeien. Zo hebben we 

gezien dat er afgelopen jaar veel actieve 

leden bij zijn gekomen en, of dit nu bij 

PerspectieF of de ChristenUnie is, daar zijn 

wij ontzettend blij mee! Dit jaar zet het 

Bestuurslid Lokaal en Leden zich weer in 

om zo veel mogelijk leden op de juiste 

plekken neer te zetten en ze te 

ondersteunen waar dat nodig is. Want 

met een grote groep actieve leden kunnen 

we samen de schouders eronder zetten en 

nog meer groeien en uitstralen als 

vereniging.   
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Opleiding 

 

 

De functie Bestuurslid Opleiding is nieuw 

dit jaar, wat betekent dat er een hoop te 

bedenken, organiseren en regelen is. 

PerspectieF is een organisatie waarbij 

jongeren binnen een christelijk-sociale 

context kunnen en mogen leren hoe het 

is om politiek te bedrijven, standpunten 

te verdedigen en mee mogen denken 

over thema’s die voor ons als politieke 

jongerenorganisatie belangrijk zijn.  

Opleidingen en trainingen  
Komend jaar is er een politieke training, 

een leiderschapstraining en zijn er losse 

trainingen en cursussen. De politieke 

training en leiderschapstraining gaan in 

inhoud en vorm iets verschillen van 

voorgaande trainingen, vanwege de 

evaluaties van de laatste jaren en de 

(on)mogelijkheden van het coronavirus.  

PJO-Parlement  
Komend jaar wordt het PJO-Parlement 

georganiseerd. Hiervoor gaan - mochten 

de corona-maatregelen het toestaan - 15 

leden naar het PJO-Parlement afreizen om 

onze belangen te behartigen en te 

onderhandelen met andere politieke 

jongerenorganisaties.  

Lokaal verkiesbare leden  
In het komende politieke jaar zijn de 

gemeenteraadsverkiezingen. Een heel 

aantal van onze leden staat op de lijst bij 

onze lokale afdelingen. In samenwerking 

met het Bestuurslid Lokaal en Leden, de 

lokale afdelingen en de ChristenUnie 

wordt er een aantal trainingsdagen en 

activiteiten georganiseerd om onze leden 

te begeleiden en te trainen.   

Actualiteit  
Naast de trainingen worden er het 

komende jaar losse cursussen en training 

aangeboden, afgestemd aan de actualiteit 

van de dag en de behoeften van de 

vereniding.   

Overige activiteiten  
Naast alle omschreven activiteiten is het 

aan het Bestuurslid Opleiding om een 

structuur te ontwikkelen waarbinnen de 

trainingen, cursussen en masterclasses 

aangeboden kunnen worden, alsmede 

voorbereidend werk waarmee een 

opvolger verder kan gaan, om het wiel 

niet opnieuw uit te hoeven vinden.  

Lokaal  
Leren gebeurt altijd binnen een bepaalde 

context, en lokale afdelingen weten het 

beste wat er binnen de lokale context 

aangeboden kan worden aan trainingen 

en cursusavonden. Het Bestuurslid 

Opleiding zoekt komend jaar uit wat lokale 

afdelingen nodig hebben om hun eigen 

avonden te organiseren en hoe het 

Bestuurslid Opleiding daarbij kan 

ondersteunen.  

Commissie opleiding  
In het komende jaar gaat het Bestuurslid 

Opleiding een commissie opleidingen 

starten, die inhoudelijk gaat nadenken 

over de trainingsprogramma’s en 

masterclasses, eventueel in samenwerking 

met andere commissies of werkgroepen. 
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Internationaal 

 

 

De werkzaamheden van PerspectieF 

Internationaal zullen voortborduren op 

de ingeslagen weg van vorig jaar: een 

inhoudelijk focus gericht op politieke 

impact. Het is gebleken dat binnen de 

hele ChristenUnie-organisatie PerspectieF 

Internationaal de best georganiseerde 

groep is op het gebied van internationale 

zaken. Het Bestuurslid Internationaal wil 

met behulp van alle werkgroepen en 

Politiek Adviseurs dit omzetten in invloed 

bij de ChristenUnie. Corona blijft nog 

steeds een factor van betekenis, maar de 

impact is minder en dus willen we toch 

twee reizen organiseren. 

Bestuurlijk  
Het afgelopen jaar is de 

organisatiestructuur van Internationaal 

flink veranderd. Het Internationaal 

Secretariaat is vervangen door vijf 

werkgroepen: Buitenlandse Zaken, 

Buitenlandse Handel & 

Ontwikkelingssamenwerking, 

Internationale reisgroep, Campagnegroep 

(momenteel Migratie) en Israël-Palestina. 

Deze groepen maken zelf hun eigen 

plannen, rekening houdend met dit 

jaarplan.  

Politiek Programma  

Vorig jaar is door verschillende leden 

begonnen met het schrijven van een 

Politiek Programma. Dit najaar leggen het 

Bestuurslid Politiek en het Bestuurslid 

Internationaal aan de ALV een voorstel 

voor. Dit is bedoeld om enerzijds 

helderheid te scheppen in de standpunten 

van PerspectieF en anderzijds om het 

debat te stimuleren. De leden kunnen 

tijdens ALV’s amendementen indienen.  

Politiek Adviseurs  

Het Bestuurslid Politiek heeft vorig jaar 

voortvarend een groep Politiek Adviseurs 

verzameld die fungeren als politieke 

analisten en kenners binnen PerspectieF. 

Zij houden actief de politieke actualiteit en 

politieke agenda in het oog. Momenteel 

zijn er twee internationale Politiek 

Adviseurs. Het Bestuurslid Internationaal 

wil dit aantal uitbreiden.  

Reizen  

Nadat het afgelopen jaar onmogelijk was 

om buiten de landsgrenzen te reizen is het 

dit jaar de bedoeling dat PerspectieF weer 

op pad gaat. Daarom staan er dit jaar twee 

reizen gepland: de Brexit-reis naar 

Engeland en de traditionele reis naar 

Brussel. Hoewel de aantallen 

gevaccineerden steeds hoger worden blijft 

het mogelijk dat corona roet in het eten 

gooit.  

Europa  
Vast moment met Eurofractie  

Waar het bestuur nu al standaard 

aanschuift bij fractievergaderingen in de 

Tweede Kamer, is dat nog niet het geval 

bij het Europees Parlement. Het 

Bestuurslid Internationaal gaat in gesprek 

met de Eurofractie om te zien of een 

vergelijkbare constructie met hen ook 

mogelijk is.  

ECPYouth  

Afgelopen jaar heeft PerspectieF haar 

zorgen geuit over de koers die ECPYouth 

vaart. De ChristenUnie heeft zelf ook 
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zorgen over de koers van de ECPM, de 

moederorganisatie van ECPYouth. 

Komend jaar zal het bestuur met de leden 

van PerspectieF in gesprek gaan om in 

kaart te brengen wat de leden verlangen 

van Europese samenwerking en waar zij 

op dit vlak naartoe willen.  

Visie op de EU  

Het Bestuurslid Internationaal zet zich in 

om de partijbrede discussie ten aanzien 

van de Europese Unie aan de gang te 

houden met het oog op de verkiezingen 

van het Europees Parlement in 2024.  

Geopolitiek  
Vorig jaar is er hard nagedacht over hoe 

een christelijk-sociale geopolitiek eruit 

dient te zien. Dat is opgeschreven in een 

document genaamd ‘Zout der Aarde’. Dit 

document zal gepresenteerd worden op 

een symposium in september, 

georganiseerd door de werkgroep 

Buitenlandse Zaken. De bedoeling is om 

met dit document in handen het 

geopolitieke denken binnen de 

ChristenUnie te stimuleren.   

Israël-Palestina  
Op het ChristenUnie partijcongres in 

januari is gebleken dat PerspectieF samen 

met een aanzienlijk deel van de 

ChristenUnie-achterban sterk van mening 

verschilt over de huidige Israël-koers van 

de partij. Het Landelijk Bestuur heeft toen 

toegezegd met ons te willen praten. Het 

Bestuurslid Internationaal zet zich in om 

een bredere partijdiscussie op gang te 

brengen.  

De werkgroep Israël-Palestina speelt een 

belangrijke rol in het stimuleren van het 

interne politieke gesprek binnen 

PerspectieF en wordt betrokken bij de 

gesprekken met het Landelijk Bestuur van 

de ChristenUnie.  
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Secretariaat 

 

 

De werkzaamheden op het secretariaat 

zullen dit jaar in het teken staan van 

voortbouwen op ervaring en verder 

werken aan een stevige basis voor 

toekomstige secretarissen. De secretaris 

houdt zich komend jaar onder meer bezig 

met bestuurszaken, algemene zaken, 

communicatie en het vicevoorzitterschap.  

Bestuurszaken  
De secretaris speelt een belangrijke 

organisatorische rol in de 

bestuursvergaderingen. Hij stelt de 

agenda op aan de hand van aangeleverde 

agendapunten, maakt notulen en 

documenteert zo de voortgang van de 

vereniging. Vorig jaar is het bestuur 

begonnen met een uitgebreidere manier 

van agendapunten aanleveren: 

bestuursleden omschrijven vast wat er van 

anderen verwacht wordt tijdens de 

vergadering, formuleert indien van 

toepassing stemopties, en geeft aan 

hoeveel tijd er maximaal nodig is voor het 

agendapunt. Het bestuur Chirino-II blijft 

deze werkwijze hanteren.  

Voor de Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen (WBTR), die op 1 juli 2021 

in werking is getreden, is het nodig dat het 

PerspectieF-bestuur een 

bestuursreglement opstelt. De secretaris 

zal, aan de hand van een model dat 

beschikbaar is gesteld door het 

partijbureau, een bestuursreglement 

opstellen dat het bestuur gedurende het 

komende jaar kan vaststellen. Het is nog 

onduidelijk of de WBTR ook wijzigingen in 

de statuten en/ of het huishoudelijk 

reglement vereist.  

Algemene Zaken  
De secretaris werkt dit jaar verder aan het 

opbouwen van het archief. Het doel voor 

het einde van het bestuursjaar is om alle 

ALV-stukken die te vinden zijn op de drive 

en in de insite (de achterkant van de 

website) over te brengen naar het archief, 

evenals de bestuursnotulen van de 

afgelopen bestuursjaren.  

Er worden ook komend jaar lief-en-

leedkaartjes verstuurd. Tot en met 

december zullen daarnaast 

verjaardagskaartjes verstuurd worden, 

daarna stapt het bestuur over op digitale 

feestwensen.  

De secretaris bereidt ledenvergaderingen 

voor door de uitnodigingen te versturen, 

de aanmeldingen te verwerken in het 

stemprogramma, ledenvergaderingen te 

notuleren en alle relevante stukken te 

publiceren op de website. Dit laatste is in 

het voorgaande jaar niet altijd op tijd 

gelukt, het is dan ook de doelstelling om 

daar komend jaar zeer punctueel mee te 

zijn.  

In het afgelopen bestuursjaar zijn de 

statuten en het huishoudelijk reglement 

van de vereniging herzien. De voorstellen 

worden op de Kick-Off 2021 ter 

instemming voorgelegd aan de vereniging. 

Dit bestuursjaar wil de secretaris een 

begin maken met de herziening van het 

congresreglement.  

Communicatie  
De portefeuille communicatie valt dit jaar 

voor het eerst in het geheel onder de 

secretaris. Voor een aantal onderdelen 
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van deze portefeuille was dit vorig jaar 

ook al het geval.  

Nieuwsbrief  

De nieuwsbrief wordt ook komend jaar 

ongeveer tweewekelijks verstuurd. De 

secretaris heeft als doelstelling om in de 

nieuwsbrief meer terug te blikken op 

evenementen, publicaties en andere 

gebeurtenissen van de weken ervoor.  

Online ledenwerving  

De online ledenwerving vindt het 

komende jaar op meer regelmatige basis 

plaats. Sociale-mediagebruikers hebben 

gemiddeld zeven contactmoment nodig 

voor ze overgaan tot de actie waartoe ze 

opgeroepen worden, in ons geval: lid 

worden. Door regelmatiger te adverteren 

voor specifieke doelgroepen, kunnen we 

onze ledenwerving efficiënter maken.  

Communicatiemedewerker  

De communicatiemedewerker wordt 

aangestuurd door de secretaris en is 

uitvoerende op het gebied van sociale 

media. Daarnaast onderzoeken we op 

welke andere manieren we zijn 

vaardigheden op communicatiegebied in 

kunnen zetten.  

Columns  

Om het bestuur zichtbaarder te laten zijn, 

is het streven elk bestuurslid ten minste 

één column te laten schrijven in een vaste 

rubriek, om te laten zien hoe haar/ zijn 

bezigheden in de bestuursfunctie er uit 

zien. Op deze manier hopen we ook bij 

meer leden enthousiasme aan te 

wakkeren voor bestuursfuncties. We 

hebben het afgelopen jaar weer ervaren 

dat het soms moeilijk is om geschikte 

kandidaten te vinden. 

  

Website  

De Secretaris is eindverantwoordelijk voor 

de website en houdt deze steeds actueel. 

Daaronder vallen onder andere de 

activiteiten, agenda en vacatures.  

Vicevoorzitter  
De Secretaris vervult dit jaar ook de rol 

van Vicevoorzitter. In die rol ondersteunt 

hij de voorzitter bij haar diverse 

werkzaamheden, vertegenwoordigt hij de 

vereniging wanneer de voorzitter hiertoe 

verhinderd is, en neemt hij de leiding van 

bestuursvergaderingen over wanneer 

nodig. 
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Financiën 

 

 

De penningmeester heeft ook dit jaar de 

mooie taak om de financiën van 

PerspectieF op orde te houden.  

Begroting 2022  
De Penningmeester werkt binnen de 

begroting 2022 en gaat in de loop van het 

jaar aan de slag met de begroting 2023. 

Hiervoor heeft hij overleg met alle 

bestuursleden, diverse geledingen zoals 

lokale afdelingen, en deze 

auditcommissie. Gezien de hoge reserves 

van de vereniging, wordt de begroting 

opgesteld met een begrotingstekort.  

Jaarrekening en Jaarverslag 
2021  
De jaarrekening 2021 wordt opgesteld 

door de financiële administratie. De 

penningmeester controleert deze 

jaarrekening en legt hem ter instemming 

voor aan de leden op de Focusdag 2021. 

De auditcommissie voert hierover een 

audit uit. Bij deze jaarrekening wordt een 

jaarverslag 2021 geschreven. De 

penningmeester werkt hiervoor samen 

met de secretaris. Dit betreft dus een 

ander jaarverslag dan het jaarverslag 

2021-2022, en beslaat twee halve 

bestuursjaren.  

Visie op reserves  
De reserves van PerspectieF zijn hoger dan 

nodig. Het is dan ook één van de taken 

van de nieuwe penningmeester om te 

komen tot een visie op de reserves, met 

als doel het terugbrengen van het bedrag 

op de spaarrekening naar een redelijke 

reserve voor de vereniging. 


