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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.
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Politiek
Speerpunten
In het seizoen 2019-2020 waren de PerspectieF-speerpunten ‘Maatschappelijk verantwoord
ondernemen’, ’75 jaar Verenigde Naties’ en ‘Representatie in de politiek’.
’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.
In het seizoen 2020-2021 waren de PerspectieF-speerpunten duurzaam reizen,
innovatieve woonvormen en culturele inclusie. Alle drie de projectgroepen zijn in oktober
voortvarend van start gegaan met een bezetting van elk vier personen. Ondanks de enorme
beperkingen die de coronacrisis met zich meebracht, hebben de werkgroepen op creatieve wijze
gezocht naar nieuwe mogelijkheden om hun werk te verrichten en zijn zij productief gebleven. Alle
drie de groepen zijn erop gericht in de zomer van 2021 hun werkzaamheden af te ronden.

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 40dagentijd 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.

Denktank
De Denktank is het langst bestaande orgaan binnen de portefeuille politiek, en heeft ook het
afgelopen jaar weer grote diensten bewezen aan PerspectieF. Het position paper, dat grotendeels
door de Denktank is opgesteld in voorgaande jaren, vormde de basis voor de invloed die PerspectieF
op het verkiezingsprogramma heeft uitgeoefend. De Denktank heeft meegeschreven aan moties voor
het congres. In Groen 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.
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Uitbreiding
Via een reorganisatie binnen de partij en een enorme toename van het aantal actieve leden is de
politiek-inhoudelijke organisatie van PerspectieF enorm gegroeid. In de zomer van 2020 kende de
organisatie de denktank, één werkgroep en plannen voor de oprichting van drie projectgroepen op
basis van de speerpunten. Dit kwam neer op een omvang van 25 à 30 actieve leden binnen de
portefeuille. Momenteel kent de organisatie naast de denktank ook de afdeling ‘politiek adviseurs’,
negen werkgroepen, en hebben ook de drie projectgroepen vanaf oktober met een stabiele
bezetting goed gedraaid. Alles tezamen komt dit neer op een totaal van ca. 80 actieve leden binnen
de portefeuille Politiek dit jaar.
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Organisatie
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.

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.

Kick-Off
De Kick-Off, de start van het politieke jaar, heeft digitaal plaatsgevonden en is uitgezonden vanaf het
partijbureau.

Themadagen/ -avonden
Er zijn in samenwerking met bestuurslid politiek en bestuurslid internationaal verscheidene themaavonden georganiseerd. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om dit tijdens doordeweekse
avonden te organiseren in plaats van zaterdagen. De animo vanuit leden bleek hiervoor namelijk veel
hoger te liggen en dit is ook uiteindelijk in de opkomst gebleken. Ook hebben we ervoor gekozen om
thema-avonden te wijden aan thema

Najaarscongres
In november vond het najaarscongres congres plaats. Uit voorgaande jaren is gebleken dat er bijna
altijd een lage opkomst was voor deze financiële ALV. Dit jaar hebben we gekozen voor een andere
insteek. We hebben interessante sprekers uitgenodigd, en de dag niet alleen om de begroting laten
draaien. Het aantal leden aanwezigen bleef in 2020 niet achter bij de andere congressen. Het
najaarscongres was een leuke activiteit met veel interactie, prettige techniek en interessante
sprekers.
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Internationaal
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.

#NietWegkijken
Met verschillende acties heeft PerspectieF zich ook extern op een aantal thema s nadrukkelijk
inhoudelijk geprofileerd. Denk aan de succesvolle campagne #NietWegkijken, die samen met andere
PJO s aandacht vroeg voor de positie van de onderdrukte Oeigoeren. Met deze campagne is
PerspectieF veel in de landelijke media geweest. Bovendien heeft hij geresulteerd in tastbare
resultaten, zoals aangenomen moties in het belang van recht voor de Oeigoeren in de Tweede Kamer
en het doorzetten van de brede verschuiving in het parlementaire debat naar een kritischere houding
ten aanzien van China.

Profilering
Middels amendementen op het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie rond Europa en de
kwestie Israël-Palestina hebben we ons ook geprofileerd. Rond beide thema’s is de discussie binnen
de partij flink aangezwengeld.

Bredere samenwerking
PerspectieF heeft het afgelopen jaar op internationaal vlak veel samengewerkt met andere PJO’s.
Daarnaast heeft PerspectieF zich Europees waar mogelijk ingezet als lid van ECPYouth, binnen alle
beperkingen die de coronamaatregelen aan ons oplegden. Als onderdeel van dit contact heeft het
bestuur van PerspectieF een brief aan het bestuur van ECPYouth gestuurd, waarin zij de relatie
tussen beide organisaties in het licht van de ervaringen uit de afgelopen jaren bespreekbaar heeft
gemaakt.
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Lokaal
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 ChristenUnieafdelingen 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-leden 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.

Promotie
Promotie is in deze pandemie erg ingewikkeld gebleken. Veel evenementen liggen stil en dat zorgt
ervoor dat we ons op een minder makkelijker manier kunnen profileren. Wel zijn er vele lessen
geleerd. Zo willen we ons online beter gaan neerzetten. Hierbij hopen we dat er volgend jaar fysieke
evenementen plaatsvinden waarbij we onszelf echt op de kaart kunnen gaan zetten door
bijvoorbeeld workshops te geven bij deze evenementen. Hiervoor wordt er nu al een plan
geformuleerd zodat we ons hoe dan ook goed kunnen formuleren aankomend jaar.

Netwerk en talentmanagers
binnen de ChristenUnie en netwerken met alle betrokken PerspectieF-leden bij de ChristenUnie. Dit
project is in volle gang, helaas dus nog niet afgerond, maar we hopen dit bij de aftrap van de lokale
campagne te lanceren. Hierbij vinden we het ook erg belangrijk dat iedereen die nieuw betrokken
raakt bij de ChristenUnie de juiste ondersteuning krijgt, specifiek na de Gemeenteraadsverkiezingen.
Dit jaar is namelijk gebleken dat hier grote behoefte aan is.
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Secretariaat
Leden
Ledenaantal
Aantal leden 1 januari 2020:
Waarvan combileden:
Waarvan PpF-leden:

1434
1070
354

Aantal leden 1 januari 2021:
Waarvan combileden:
Waarvan PpF-leden:

1391
1069
322

Aantal afmeldingen in 2020:
Waarvan opzeggingen:

272
101

Aantal nieuwe leden in 2020:
Waarvan combileden:
Waarvan PpF-leden:

229
191
38

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.

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.

Statuten & HR
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.
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Engel van het Jaar
De Engel van het Jaar werd dit maal voor het eerst door leden verkozen. Online konden zij hun stem
uitbrengen voor Renske Leijten, Sjoerd Sjoerdsma en Kirsten van den Hul. Renske Leijten won met
afstand. Zij ontving de prijs voor haar inzet voor de ouders van de toeslagenaffaire.
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Financiën
Het jaar 2020 is afgesloten met een overschot van €12.533,87. Dit overschot is toegevoegd aan de
Algemene Reserve van PerspectieF, waarmee deze neerkomt op een bedrag van € 107.134.

Baten
In 2020 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 2019 binnen is
gekomen. De trend van teruglopende subsidie, zoals in het jaarverslag 2018 is benoemd, is per 2020
naar gebroken wegens de wijziging in de Wfpp2. De ChristenUnie heeft daarnaast, evenals in 2019,
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 2020 zijn over het algemeen lager dan begroot.

Begroting 2021
De begroting voor 2021 (zie bijlage) is met een begrotingstekort opgesteld. Als investering uit de
algemene reserves is PerspectieF van plan een communicatiemedewerker in dienst te nemen. Het
bestuur heeft getracht de begroting van 2021 aan te passen aan grote realisatieverschillen in de
begrotingsposten van 2020. De begroting is op het Najaarscongres 2020 vastgesteld door de leden.

Algemene reserve
De algemene reserve van PerspectieF is te groot. 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.

Auditcommissie
De auditcommissie heeft in 2020 kritisch meegekeken met het opstellen van de begroting voor 2021.
Daarnaast zal zij een controle uitvoeren op de jaarrekening 2020. Daarbij kijkt zij naar de
rechtmatigheid van gedane uitgaven en het gevoerde financiële beleid.
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Financiële stand van zaken
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Bijlage 1. Overzicht besturen
Bestuur 2020-2021
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Lokaal
Bestuurslid Organisatie
Bestuurslid Internationaal
Bestuurslid Politiek

Siewerd de Jong
Matthijs Vet
Michiel Boer
Simon Pouwelse
Sylvana Bal
Bina Chirino
Jeroen Troost

Bestuur 2020-2021
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester ad-interim
Bestuurslid Lokaal
Bestuurslid Organisatie
Bestuurslid Internationaal
Bestuurslid Politiek
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Bina Chirino
Justin den Harder
Justin den Harder
Eva Kerklaan
Sylvana Bal
Pieter Dirk Dekker
Tim Kuijsten

Bijlage 2. Begroting 2021
Opbrengsten
Contributies
Subsidies BZK
Subsidies Jetten/vdMolen
Giften
Abonnementen PerspeX
Advertenties PerspeX
Diverse baten
Sponsoring
Nagekomen baten en lasten

€ 18.400
€ 52.000
€ 12.000
€ 7.500
€ 250
€ 150
€ 4.000
€€-

Totale opbrengsten

€ 94.300

Kosten
Teambuilding bestuur
Reiskosten bestuursleden
Telefoonkosten
Vrijwilligersvergoeding en overig
Bestuurskosten

€ 1.000
€ 4.750
€ 2.250
€ 9.950
€ 17.950

KVGR

€ 21.700

Loon medewerker
Sociale lasten
Reiskosten medewerker
Vakantiegeld
Accountantscontrole
Kosten contributie-inning
Bankkosten
Oninbare contributies
Afschrijvingen MVA
Ondersteunend

€ 12.480
€ 3.144
€ 378
€ 998
€ 2.950
€€ 150
€ 250
€€ 20.350

Algemene benodigdheden
Kantoormateriaal
Secretariaat
Teambuilding
Themadagen
Coalitie-Y
Politieke groepen
Politieke acties
Politiek
Oprichting afdelingen
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€ 150
€ 250
€ 400
€ 250
€ 2.500
€ 1.000
€ 2.000
€ 1.500
€ 7.250
€ 500

Ondersteuning afdelingen
PerspectieF lokaal
Lokaal

€ 500
€ 2.500
€ 3.500

Internationaal
Reizen internationaal
ECPYouth
Internationale politiek

€ 2.500
€ 750
€ 500
€ 3.750

Ledenweekend
ALV
Borrels
Lustrum
Nieuwjaarsborrel
Trainingen
Fellowsprogramma en overig
PJO parlement
Activiteitencommissie
Activiteiten
Verkiezingen TK 2021
Abonnementen comm.
Ledenwerving en promotie
Communicatie apparatuur
Kosten website
PerspeX
Communicatie

€ 2.000
€ 5.000
€ 1.000
€ 10.000
€ 500
€ 2.000
€ 300
€ 500
€ 1.000
€ 22.300
€ 3.000
€ 500
€ 5.000
€ 1.500
€ 500
€ 4.600
€ 12.100

Totaal kosten

€ 112.300

Resultaat boekjaar

€ -18.000
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Bijlage 3. Jaarrekening 2020
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ALGEMEEN
Als basis voor de subsidieafrekening tellen alle leden die op peildatum 1 januari 2020 tussen 14 en 27 jaren oud
waren, die op de peildatum stonden ingeschreven als lid en die jaarlijks € 5 of meer contributie hebben betaald. Dit
aantal is 1.028. (2019: 1.069)
Gedurende het jaar 2020 is er voor 1542 ingeschreven leden (2019 1.649) contributie gefactureerd. Dit aantal
bestaat uit 1176 Combileden en 366 PerspectieF leden. Ruim 98% heeft zijn of haar contributie geheel of gedeeltelijk betaald.

BESTUUR
Artikel 9 lid 2: Het bestuur bestaat uit ten minst vijf personen, waaronder een voorzitter, een secretaris en een
penningmeester

ONDERTEKENING
In artikel 13 lid 3 van de statuten van de vereniging is bepaald dat alle bestuurders de jaarrekening dienen te
ondertekenen. De uitvoering van de statutaire bepaling is hieronder vormgegeven. De bestuursleden zijn genoemd
op alfabetische volgorde van achternaam.
Naam:

Sylvana Bal

……………………

Bestuurslid Organisatie

Bina Chirino

……………………

Voorzitter

Pieter Dirk Dekker

……………………

Bestuurslid Internationaal en Vice-voorzitter

Justin de Harder

……………………

Algemeen secretaris / Interim Penningmeester

Eva Kerklaan

……………………

Bestuurslid lokaal

Tim Kuijsten

Bestuurslid Politiek
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Balans per 31 december 2020 ( na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA

PASSIVA

€
VASTE ACTIVA
Materiële vaste activa
Immateriële activa

31-12-2020
€

4.557
533

€

31-12-2019
€

Liquide middelen

31-12-2019
€
€

112.223

96.424

1.824

VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Debiteuren
Vooruitbetaald / Nog te ontvangen
Rekeningcourant verhoudingen
Rijkssubsidie

31-12-2020
€

EIGEN VERMOGEN
Algemene reserve

1.824
5.090

€

SCHULDEN OP KORTE TERMIJN

100
6
13.859
16.302

Crediteuren
Nog te betalen bedragen

17
13.666
13.380
30.267

27.064

88.643

73.304

124.000

102.192
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4.621
7.156

2.139
3.629

11.777

5.768

124.000

102.192

PerspectieF, ChristenUnie jongeren
Jaarrekening 2020
Staat van Baten en Lasten 2020
Expl.2020

Begr.2020

Expl.2019

€

€

€

BATEN
Contributies PF- leden
Contributies Combi leden
Contributies voorgaande jaren
Subsidie ministerie BZK
Subsidie Europees Parlement (EP)
Donateurs en giften
Abonnementen Perspex
Deelnemersbijdragen
Advertenties Perspex
Rente

Expl.2020

Begr.2020

Expl.2019

€

€

€

LASTEN
4.555
13.859
28
60.653
7.444
270
560
150
6

5.060
14.150
54.500
7.500
330
600
400
-

5.003
13.397
51.034
1.028
7.500
330
3.463
400
17

Bestuurskosten
Doorbelasting partijbureau
Ondersteunend
Secretariaat
Politieke kernactiviteiten
Lokaal
Activiteiten
Verkiezingen
Communicatie
Nagekomen lasten
Afschrijvingskosten

8.486
19.678
3.593
1.641
7.571
816
15.107
11.680
579
751

8.950
20.984
3.200
556
10.650
4.000
21.950
12.250
-

10.344
19.956
3.199
200
4.408
768
13.246
5.080
11.674
-

87.524

82.540

82.172

subtotaal lasten

69.901

82.540

68.873

Toevoeging / onttrekking
Algemene Reserve

17.623

-

13.298

Totaal Generaal

87.524

82.540

82.172

subtotaal baten

Totaal Generaal

87.524

82.540

82.172
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren
Jaarrekening 2020
GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING
Algemeen
Tenaamstelling: PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, KvK 32082319. PerspectieF is gevestigd op de Johan
van Oldenbarneveltlaan 46 3818 HB te Amersfoort. Rechtsvorm: Vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid. Website PerspectieF: http://www.perspectief.nu
Voorzover niet anders is vermeld zijn de activa, de voorzieningen en de schulden opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs.
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.
Foutherstel
In het boekjaar 2020 is er foutherstel toegepast inzake de verantwoording van de vaste activa. Bij het
opstellen van de jaarrekening 2020 is gebleken dat in het verleden de investeringen direct in de kosten zijn
verantwoord. Gezien men verwacht dat deze activa de uitoefening van de werkzaamheid van de
rechtspersoon duurzaam (gedurende langer dan één periode) dienen, moeten deze investeringen als activa
worden verwerkt. Conform RJk A3.3 is de geconstateerde afwijking van € 1.824 retrospectief gecorrigeerd
en zijn tevens de vergelijkende cijfers aangepast.
Materiële vaste activa
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.
Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva
De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de
geamortiseerde kostprijs; waardering geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid,
gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING
De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Winsten worden verantwoord als
ze zijn gerealiseerd, verliezen als ze voorzienbaar zijn.
VERGELIJKENDE CIJFERS
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.
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PerspectieF, ChristenUnie jongeren
Jaarrekening 2020
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020
31-12-2020
€

31-12-2019
€

365
722
3.470
4.557

632
557
635
1.824

Vaste Actva
Materiële Vaste Activa
Verbouwingen & verhuizing 2011
Inventaris
Hardware
Immateriële Vaste Activa
Software

533
5.090

Vooruitbetaald / Nog te ontvangen
Te ontvangen rente en overige
Vooruitbetaalde bedragen

1.824

6
-

Liquide middelen
Rabobank rekening-courant
Rabobank spaarrekening
SNS Bank Meersparen

17
-

6

17

2.177
62.000
24.466

6.850
42.000
24.454

88.643

73.304

96.424
1.82417.623

81.302
1.824
13.298

Algemene Reserve
Saldo per 1 januari
Correctie als gevolg van foutherstel
Mutatie saldo door resultaatverdeling
Saldo per 31 december

112.223

96.424

1.997
4.952
207

2.813
816

7.156

3.629

Kortlopende schulden
Nog te betalen bedragen
Accountantscontrole
Rekeningcourant ChristenUnie
Overige (o.a. Bank- en telefoonkosten)

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 2020 € 25.518. Voor 2021 wordt een bedrag verwacht van circa € 21.699.
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 2020
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

BATEN
Subsidie ministerie BZK
Subsidie
Nagekomen subsidie voorgaand boekjaar

Giften
Donateurs
Bijdrage ChristenUnie

31-12-2020
€

31-12-2019
€

51.766
8.887
60.653

42.874
8.160
51.034

1.444
6.000
7.444

1.500
6.000
7.500

In het boekjaar 2020 is één gift ontvangen van in totaal € 4.500 of meer, nl. € 6.000 de bijdrage van de ChristenUnie.
LASTEN
Bestuurskosten
Teambuilding bestuur
Reiskosten bestuursleden
Telefoonkosten
Overige bestuurskosten

Bureau- en huisvestingskosten
Doorbelasting partijbureau (KVGR)
Ondersteunend
Accountantscontrole
Bankkosten
Oninbare contributies

Secretariaat
Alg. benodigdheden secretariaat
Kantoormateriaal

Politieke kernactiviteiten
Internationaal
Politieke fractie/Politiek Beraad
Politieke groepen
Politieke acties
Themadagen en Coalitie-Y

Lokaal
PerspectieF lokaal
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.119
4.574
2.381
412
8.486

802
5.773
2.390
1.378
10.344

19.678

19.956

3.328
126
140
3.593

2.813
123
263
3.199

742
899
1.641

147
53
200

196
3.558
956
2.861
7.571

338
408
3.662
4.408

816
816

768
768

PerspectieF, ChristenUnie jongeren
Jaarrekening 2020
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2020

Activiteiten
Actief ledenweekend
Reizen internationaal
Algemene ledenvergadering (ALV)
Borrels
Promotie standwerk
Nieuwjaarsborrel
Lustrum 20-jarig bestaan
Trainingen
Leiderschapstraining
PJO Parlement

Verkiezingen
Verkiezingscampagnes GR2018
Verkiezingscampagne PS/WS 2019
Verkiezingscampagne EP 2019

Communicatie
Abonnementen communicatie
Ledenwerving en Promotie
Communicatieapparatuur
Kosten website en overige kosten
Perspex
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31-12-2020
€

31-12-2019
€

1.787
8.153
637
405
2.772
71
1.283
15.107

2.279
706
3.069
348
20
971
971
3.684
1.198
13.246

-

3.223
1.857
5.080

816
3.520
2.396
154
4.794
11.680

588
4.614
799
109
5.563
11.674

