Inleiding (niet voor publicatie in het archief):
Voor u ligt het verslag van de Financiële ALV van PerspectieF die gehouden werd op 12 november 2018.
Deze ligt u voor ter instemming op de Focusdag gehouden op 22 juni 2019 te Amsterdam.

Ik verzoek u de tekstuele typ, spel- en stijlfouten te mailen naar secretaris@perspectief.nu zodat de
ALV zich tijdens haar vergadering kan focussen op de inhoud. Dit kan tot een week na deze ALV.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur,
Matthijs Vet
Algemeen secretaris
PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren

Locatie: Partijbureau van de ChristenUnie
Aanwezigen: Michiel Boer, Erik Busstra, Justin den Harder, Elsbeth van den Hazel (bestuurslid lokaal),
Rik van Huigenbos, Siewerd de Jong (voorzitter), Christel Monrooij, Klariska ten Napel, Margreet Oele,
Arnoud Spruijt (penningmeester), Gijsbert Steenbeek, Jeroen Troost (Bestuurslid politiek), Matthijs Vet
(secretaris)
Agenda:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen notulen Focusdag 2018 en Kick-Off 2018
4. Herstemming bestuurslid Internationaal
5. Bespreking en stemming begroting 2019
6. Rondvraag en sluiting
1. Opening
De voorzitter opent om 19.37 de vergadering met gebed.
2. Agenda
Justin den Harder: Op de agenda staat alleen de stemming over de begroting. We gaan het
toch ook nog bespreken?
Siewerd de Jong: We voegen het punt bespreking van de begroting toe aan de agenda.
Arnoud Spruijt: Zullen we op de agenda het punt begroting en herstemming omdraaien?
Matthijs Vet: Dit is al gedaan in de powerpoint. Is dat voor iedereen duidelijk?
De agenda wordt, onder voorbehoud van deze wijzigingen, vastgesteld.
3. Vaststellen notulen Focusdag 2018 en Kick-Off 2018
Christel Monrooij: Ik wil de secretaris bedanken voor het maken van de notulen.
Matthijs Vet: Bedankt
De notulen worden per acclamatie vastgesteld.
4. Herstemming bestuurslid Internationaal
Matthijs Vet: Er zal nu een herstemming plaatsvinden over het toevoegen van een bestuurslid
Internationaal aan het Landelijke Bestuur. Gezien de problemen die de vorige keer tijdens het
stemmen ontstond, zal ik nu het een en ander uitleggen. U heeft vier opties om te stemmen.
Bent u voor het voorstel? Dan stemt u voor. Bent u tegen het voorstel? Dan stemt u tegen.
Heeft u geen mening over het voorstel maar steunt u het idee van stemmen? Dan stemt u
blanco. Als u helemaal niet mee wil doen, dan kunt u gaan voor onthouding. Het is dus
belangrijk om te bepalen wat je gaat stemmen. Bij de stemming wordt er namelijk een
rekensom toegepast. Alle voor, tegen en blanco stemmen gaan op één hoop. Hiervan moet de
meerderheid van de stemmen voor het voorstel zijn. Dan is een voorstel aangenomen.
Erik Busstra: Tellen de blanco stemmen dan niet mee?

Matthijs Vet: Ik heb deze keuze gemaakt op basis van het verleden. In het verleden is er ook
zo gestemd. De blanco stemmen tellen wel mee in de rekensom en hebben daarmee gewicht.
Siewerd de Jong: De statuten spreken elkaar tegen. Daarom hebben we voor deze optie
gekozen.
Erik Busstra: De vorige keer is er ook op deze manier gestemd, toen is het voorstel niet
aangenomen.
Siewerd de Jong: Dat heeft te maken met die tegenstrijdigheid.
Erik Busstra: Waarom wordt er niet overgegaan tot een hertelling in plaats van een
herstemming.
Matthijs Vet: Dat heeft te maken met de keuze die toen is gemaakt. We volgen nu de
Commissie van Beroep en haar uitspraak.
Justin den Harder: De statuten zijn blijkbaar onduidelijk. Worden ze nog aangepast?
Siewerd de Jong: Dat is wel het plan. Ik kom op de volgende ALV met een voorstel.
Matthijs Vet: Is het voor iedereen duidelijk hoe het stemmen zal gaan? Zijn er nog vragen?
Daarop vraagt Siewerd de Jong aan Erik Busstra en Margreet Oele of ze willen deelnemen in de
stemcommissie. Beide gaan daarmee akkoord.
Siewerd de Jong: Er wordt geen discussie meer gehouden. Maar er mogen nog wel
stemverklaringen gegeven worden. Wie wil dit doen? Hou er rekening mee dat ze netjes zijn,
niet op de man en kort.
Klariska ten Napel: Ik sta hier namens mij en mijn voorganger Joel Anthonie. Ik stem voor
omdat het belangrijk is dat PerspectieF een bestuurslid Internationaal krijgt. We zijn hier al lang
mee bezig geweest en het is nodig.
Christel Monrooij: Ik stem tegen omdat het bestuur anders te groot wordt. Voor de
internationaal secretaris is het extra werk om deel te nemen in het bestuur. De tijd die hij of zij
hiervoor kwijt is, kan beter benut worden.
Hierna geeft Matthijs Vet aan wie er allemaal gemachtigd zijn. Daarna komt de stemcommissie naar
voren. Aan de hand van de vingers wordt bepaald wie hoeveel machtigingen heeft. Alvorens het
stemmen wordt vastgesteld dat er 23 stemmen zijn.
De stemming heeft tot uitslag:
Voor: 11
Tegen: 7
Blanco: 0
Onthouding: 5
Hiermee is het voorstel aangenomen. Siewerd de Jong schorst daarop de vergadering voor de duur van
vijf minuten. Om 20.01 wordt de vergadering rumoerig heropend.

Siewerd de Jong: Dan gaan we nu over tot de begroting. Ik geef het woord aan Arnoud.
Arnoud Spruijt: Op de batenlijst is te zien dat de contributies hoger zijn uitgevallen. Daardoor
wordt er een positief verschil verwacht. De lasten zijn daarnaast lager uitgevallen dan verwacht.
Dat komt doordat de posten politiek, lokaal en activiteiten niet hun budget opmaken. Onder de
post Politiek vallen de Denktank, Internationaal Secretariaat en politieke acties. Het is daarmee
niet per se positief dat de kosten lager zijn uitgevallen. Er is immers meer begroot en dat geeft
een dubbel gevoel. Bij de jaarrekening zullen de cijfers definitief uitvallen. Mocht er dan nog een
positief resultaat zijn, dan zal dit bij de algemene reserves gevoegd worden. Dat bedrag is
inmiddels groter dan de begroting van vorig jaar.
Siewerd de Jong: Dus PerspectieF is op knaken?
Arnoud Spruijt: Ja
Erik Busstra: Daarmee behoort PerspectieF tot voorbeeld voor de overheid.
Arnoud Spruijt: De rest van de begroting stond natuurlijk vier weken van tevoren online. Ik wil
daarom doorgaan naar de uitsplitsing van de kosten. Daarbij verandert er bij Politiek niets.
Overigens wil ik jullie aanmoedigen om nu alvast vragen te stellen en ze niet op te sparen.
Erik Busstra: Ik wil graag van die gelegenheid gebruik maken. Onder Politiek valt ook
teambuilding voor actieve leden. Is er duidelijk waar dat geld precies naar toe gaat?
Jeroen Troost: Dat is geld voor bijvoorbeeld de bedankbarbecue. Ook komend jaar kan je die
verwachten.
Siewerd de Jong: Mocht die bedankbarbecue er niet zijn, dan mag u zich natuurlijk afvragen
waar dat geld naar toe is gegaan.
Christel Monrooij: Ik ben ervan uitgegaan dat we in termijnen de vragen zouden behandelen.
Ik heb nu wel vragen maar heb dit voorbereid voor de eerste termijn.
Erik Busstra: We kunnen nu toch de eerste termijn instarten?
Siewerd de Jong: Een eerste termijn doen we niet. Je kan nu je vragen stellen.
Arnoud Spruijt: Jullie als alv staan boven het bestuur. Je mag dus gewoon vragen stellen en
opsturen. Dit is door sommige gedaan. Daarom ga ik nu door naar de begroting van Lokaal. De
begroting die daarvoor is opgesteld, zullen we nooit halen. De verwachtingen zullen eerder naar
beneden gesteld worden. Ik roep de lokale afdelingen dan ook op om echt iets te gaan
organiseren. Er is geld voor activiteiten. En ik wil liever niet snijden in het budget, misschien
gaan leden zich hierdoor beperkt voelen.
Michiel Boer: Is het juist geen prikkel als je de begroting terugbrengt?
Elsbeth van den Hazel: We hebben hierover met elkaar gesproken tijdens de
bestuursvergaderingen. Echter, er is een principekwestie. Afdelingen hebben namelijk een
bepaald bedrag voor het organiseren van activiteiten. Zij moeten hiervoor de ruimte krijgen.
Gijsbert Steenbeek: Vallen onder deze post ook de activiteiten voor de Provinciale Staten
verkiezingen?
Elsbeth van den Hazel: Dat staat verderop in de begroting.
Arnoud Spruijt: De kosten die daarvoor gemaakt zullen worden vallen nog binnen de begroting
van 2018.
Dan gaan we nu door naar de begroting voor de Activiteiten. Deze organiseren we graag bij
stations. Dit jaar was het een uitdaging om daarvoor binnen het huidige budget te blijven. We
gooien daarom het budget met tien procent omhoog.
De politiek training blijft op het huidige budget. De diplomatieke training kost driehonderd euro
en is daarmee in lijn van de politieke training.

Klariska ten Napel: Kan er het een en ander verteld worden over de diplomatieke training?
Jeroen Troost: Momenteel betreft dat pilot met een startdag en vier avonden.
Erik Busstra: De post ‘Borrels’ is met de helft verlaagd. Wat is hiervoor de reden?
Siewerd de Jong: Dit doen we omdat er de vorige keer te veel uit werd gegeven aan
speciaalbier.
Arnoud Spruijt: Borrels worden georganiseerd in aansluiting van activiteiten. De verlaging gaat
niet ten koste van de kwaliteit of kwantiteit van de borrels.
Michiel Boer: Ik zie bij de post ‘Nieuwjaarsborrel’ de begroting van 1250 euro.
Arnoud Spruijt: Daaronder valt de borrel van begin januari. Ik nodig iedereen uit om daar
naartoe te komen. Het bedrag zal opgaan aan drankjes en hapjes en is op basis van vorig jaar
verhoogd. Dan wil ik nu doorgaan naar de begroting voor de verkiezingen. Er is begroot voor
drie verkiezingen, maar eventueel kunnen we ook nog verkiezingen verwachten voor de
Tweede Kamer. Maar daar gaan we natuurlijk niet vanuit.
Erik Busstra: Mocht dit wel het geval zijn, is de Algemene Reserve dan toereikend?
Arnoud Spruyt: Jazeker
Margreet Oele: De Provinciale Staten en de Waterschapsverkiezingen krijgen vier keer zoveel
begroot dan de Europese verkiezingen. Waarom is dit gedaan?
Elsbeth van den Hazel: Dit is gebaseerd op het aantal activiteiten wat we organiseren. We
willen bijvoorbeeld filmpjes maken van de kandidaten die betrokken zijn bij de verkiezingen.
Puur omdat het jongerenkandidaten zijn, hebben we er meer geld voor uit getrokken.
Erik Busstra: Is er per kandidaat wel een vast bedrag?
Siewerd de Jong: Ja, een persoonlijk gebonden budget.
Elsbeth van de Hazel: Niemand weet nog of er jongeren staan op de lijst voor de Europese
verkiezingen omdat ze die nog aan het maken zijn.
Arnoud Spruijt: Dan gaan we weer door. Voor communicatie ben ik een slide vergeten. Dat is
de begrotingspost ondersteunend. Daaronder vallen bijvoorbeeld bankkosten en de
accountantscontrole.
Justin den Harder: Mijn vraag hierover blijft staan: wat houdt het in?
Arnoud Spruijt: Bankkosten zijn kosten voor de bank.
Siewerd de Jong: Wij doen een aantal transacties en dat kost geld.
Arnoud Spruijt: Ik hou me er niet veel mee bezig. Het maakt ook niet zo heel veel uit.
We gaan door naar communicatie. Omdat we als doelstelling hebben om kwalitatieve groei te
bewerkstelligen zal de communicatiekern groeien.
Michiel Boer: Waar staat KVGR voor?
Arnoud Spruijt: Kosten Voor Gemene Rekening. Hieronder vallen kosten als de huur voor
onze bestuurskamer en gas en licht.
Erik Busstra: Hoe komt het dat de kosten voor de huisvestiging lager zijn?
Arnoud Spruijt: Dat komt door de zonnepanelen.
Dan ga ik nu door naar de bestuurskosten. Ik ben er al vanuit gegaan dat de kosten hoger
zullen zijn met een extra bestuurslid. Aangezien we korting krijgen bij Vodafone zullen die
kosten lager uitvallen.
Erik Busstra: Gaan de reiskosten voor het nieuwe bestuurslid ook hoger uitvallen?

Arnoud Spruijt: Daar kan ik niets over zeggen. Het hangt er helemaal vanaf of het bestuurslid
een studentenreisproduct heeft.
Erik Busstra: Dus we kunnen nog een wijziging verwachten?
Arnoud: Als het bestuurslid internationaal een reisproduct heeft zal dit lager uitvallen. Is dat
niet het geval, dan zijn de kosten hoger.
Gijsbert Steenbeek: Nog een punt over de reiskosten. De reizen zijn vaak naar het buitenland.
Vallen de kosten daardoor niet hoger uit?
Arnoud Spruijt: Omdat het bestuurslid in juli zal beginnen, zullen die kosten nog meevallen.
Dan ga ik door naar het internationaal secretariaat. Daar valt weinig over te zeggen.
Christel Monrooij: Ik heb nog een aantal vragen over.
Arnoud Spruijt: Graag maak ik eerst mijn verhaal af. Financieel gezien zitten we goed. De
oproep aan de leden is vooral om geld uit te geven. Voornamelijk de Denktank en
projectgroepen: geld moet rollen. Zorg dat je impact maakt en PerspectieF op de kaart zet.
Christel Monrooij: Allereerst wil ik nog mijn complimenten geven. Daarnaast heb ik nog een
aantal vragen. Ten eerste blijft het bedrag van donateurs en giften hetzelfde. Betekend dit dat er
weer een gift is van het partijbureau? Ten tweede het is goed om te zien dat het verlies wat ik
begroot had, omgezet is in een winst. Bij de begrotingsposten zie ik dat er vijfhonderd euro is
begroot voor excursies binnenland. Is hierbij rekening gehouden met het PJO-parlement? Ten
derde, de reiskosten zijn begroot op vijfduizend euro. Dat is vrij laag. Ik adviseer om dit te
veranderen.
Arnoud Spruijt: Bedankt voor je bedankje. Ik had dit niet zonder jou kunnen doen. Allereerst,
de vraag over de contributies en giften. Deze blijft hetzelfde doordat er een langdurige
overeenkomst is met het partijbureau. Ten tweede, het begrote bedrag voor excursies.
Daaronder valt het PJO-parlement maar het blijft een lastige post. Dat heeft te maken met de
inleg die de deelnemers doen voor het PJO-parlement.
Christel Monrooij: Ik neem aan dat de kosten van de deelnemers bij de baten staan?
Arnoud Spruijt: Nee, dat zijn inkomsten en daar is in de begroting rekening mee gehouden. De
OV-kosten blijven lastig. Als je niet ruim begroot dan vormt het een prikkel. Maar mocht je het er
niet mee eens zijn, dan kan je amenderen.
Christel Monrooij: Ik zou zelf adviseren de reiskosten te verhogen. PerspectieF is namelijk niet
alleen in Amersfoort. Treinreizen zijn duur en de vergoeding daarvoor moet daartoe
ruimschoots zijn. Nogmaals het is een advies, u bent de penningmeester.
Justin den Harder: Ik heb gelezen over de BTW-verhoging op treinkaartjes. Is daar rekening
mee gehouden. Daarnaast heb ik vier vragen van tevoren ingediend. Er is nog één vraag
onbeantwoord: is er weer meer geld begroot voor de PerspeX?
Arnoud Spruijt: Er moet drie en een halve pagina aan advertentieruimte komen in de PerspeX.
Dat doel is dit jaar niet behaald.
Michiel Boer: Ik zie op de batenlijst ook ‘diverse baten’ staan. Wat valt daaronder?
Arnoud Spruijt: Deelnemersbijdragen
Siewerd de Jong: Zijn er nog andere vragen over de begroting? Verlangt men stemming?
Dat is niet het geval. De begroting voor 2019 wordt per acclamatie ingestemd.

Erik Busstra: Mag ik in de notulen een decibelnotering?
De secretaris stelt dat gezien de aanwezigen, er een decibelnotering van minimaal 70 is behaald.
Siewerd de Jong: We gaan door naar de Rondvraag
Christel Monrooij: Ik zat zo eens onder tafel te kijken en het viel mij op dat de voorzitter van
die leuke sokken aan heeft. Daarmee vraag ik mij af of de rest van het bestuur ook zulke leuke
sokken heeft.
Vervolgens besluit de ALV over te gaan tot het schrijven van een motie. Daarom schorst de voorzitter
de ALV voor vijf minuten.
Matthijs Vet: Bij mij is de volgende motie binnengekomen. ‘De ALV van PerspectieF bijeen op
12-11-18 te Amersfoort constateert dat sokken van bestuursleden zichtbaar zijn tijdens de ALV
overweegt dat de sfeer op ALV’s vrolijk mag zijn roept het bestuur op ‘vrolijke’ sokken te dragen
wanneer het bestuurslid een broek draagt op de ALV van PerspectieF ondertekend door de
leden Monrooij, Busstra, Antonie, Ten Napel, Steenbeek en Oele.
Siewerd de Jong: Wie van de indieners wil hier een toelichting op geven?
Christel Monrooij: Ik geloof dat het vrij helder is. De ALV gaat ons aan het hart en het moet
dan ook leuk zijn. Het viel ons op dat sommige sokken van bestuursleden ons tot vreugde
stellen en andere niet. Vandaar dat deze motie is ingediend.
Siewerd de Jong: Welke sokken vallen onder ‘vrolijke sokken’
Erik Busstra: Voorzitter, ik wil hier eerst met de mede-indieners in overleggen.
Christel Monrooij: Vrolijke sokken definiëren wij in allerlei kleuren, maten en vormen.
Siewerd de Jong: Kan deze motie in behandeling genomen worden?
Matthijs Vet: Dat is helaas niet mogelijk. Deze motie is ingediend tijdens de rondvraag en dat is
niet mogelijk volgens het huishoudelijke regelement.
Erik Busstra: De ALV is het hoogste orgaan en heeft daarmee het laatste woord.
Matthijs Vet: De voorzitter beslist in dit laatste geval.
Justin den Harder: De voorzitter zal in zo´n geval wel met hele goede argumenten komen om
de gehele ALV naast zich neer te leggen.
Siewerd de Jong: Ik zie dat Jeroen nog wat heeft opgeschreven.
Jeroen Troost: Ik vind het mooi dat we de calvinistische traditie iets loslaten en kleur laten
zien. Dit heeft ook te maken met de coöperatie van de Rooms-Katholieken onder ons. Maar
staat er geen commercieel belang in deze motie? Is het wenselijk dat de concentratie van de
ALV uitging naar de sokken in plaats van de begroting? Tevens wil ik amenderen dat de sokken
wel betaald moet worden vanuit de vereniging.
Arnoud Spruijt: Ik wil de ALV wel meedelen dat dit de Financièle ALV is. Deze ALV moet niet
de geschiedenis ingaan als de Sokken ALV.
Erik Busstra: Eerder focusdagen zijn er ook zulke moties ingediend. Dit betekent niet gelijk dat de
ALV naar zo´n motie vernoemd wordt. Arnoud moet op dit punt echt met onderbouwing komen.

Christel Monrooij: Ik wil deze motie eventueel ook aanhouden voor de volgende ALV
Siewerd de Jong: We houden ons aan het Huishoudelijke Regelement. Op de volgende ALV
kan deze motie ingediend worden. Zijn er nog vragen voor de rondvraag?
Dit is niet het geval. De voorzitter sluit daarmee om 20.59 de vergadering.

