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De aftrap. Dit jaar mocht menig nationaal elftal een wedstrijd aftrappen in de hoop wereldkampioen 

te worden. Ik houd van dat beeld. Er gaat veel aan vooraf. Maanden van voorbereiding, het bepalen 

van een strategie, het oefenen van lichaam en geest en dan sta je daar. Alle ogen op je gericht in dat 

ene moment. Je bent er natuurlijk nog lang niet. Er moet nog hard gewerkt worden en dat zal niet 

altijd even makkelijk zijn. Je zult tegenslagen moeten incasseren, er zullen dingen op je af komen 

waar je niet op hebt gerekend en soms lukt er iets simpelweg niet. Gelukkig heb je een team om je 

heen waar je op kunt rekenen. Maar dat maakt nu nog niet uit. Eerst is daar de aftrap.  Iedereen 

voelt dezelfde spanning. Iedereen koestert dezelfde hoop. En dan, als het fluitsignaal klinkt, denkt  

iedereen hetzelfde. ‘Daar gaan we’. 

Op 15 september mogen wij aftrappen. Dan is de Kick-Off van PerspectieF. Het nieuwe bestuur heeft 

nagedacht over de strategie en over de successen die wij als vereniging willen behalen dit jaar. Op de 

Focusdag hebben we als vereniging  bepaald op welke thema’s wij ons gaan richten en ik geloof dat 

we komend jaar veel leden gaan zien die zich met hart en ziel voor deze thema’s in gaan zetten. Er 

zullen ook organisatorische ontwikkelingen plaatsvinden met als doel om als vereniging te kunnen 

groeien.  Er zal hard gewerkt moeten worden. Gelukkig hebben we een vereniging om ons heen vol 

mensen waar we op kunnen rekenen. Maar eerst komt de Kick-Off. Ik kijk ernaar uit om velen van 

jullie te zien aan de aftrap. Daar gaan we! 

 

Namens Anna-Fleur, Arnoud, Elsbeth, Jeroen en Matthijs, 

Siewerd de Jong 

Uw voorzitter 

 

 



4 
 

Voorwoord .............................................................................................................................................. 3 

Kwalitatieve groei ................................................................................................................................... 5 

Politiek .................................................................................................................................................... 6 

Speerpunten ........................................................................................................................................ 6 

Jongeren in de gevangenis .............................................................................................................. 6 

Jong en verslaafd ............................................................................................................................. 6 

Visie op de EU .................................................................................................................................. 6 

Internationaal ...................................................................................................................................... 7 

Denktank ............................................................................................................................................. 7 

Lokaal ...................................................................................................................................................... 8 

Herindelingsverkiezingen, Provinciale Staten en waterschappen ...................................................... 8 

Herindelingsverkiezingen ................................................................................................................ 8 

Provinciale Staten en waterschappen ............................................................................................. 8 

Lokale afdelingen en jongerenambassadeurs ..................................................................................... 9 

Vicevoorzitterschap ............................................................................................................................. 9 

Organisatie ............................................................................................................................................ 10 

Jaarplanning ...................................................................................................................................... 10 

Algemeen ........................................................................................................................................... 11 

Trainingen ...................................................................................................................................... 11 

Algemene ledenvergaderingen ..................................................................................................... 11 

Ledenwerving ................................................................................................................................ 11 

Financiën ............................................................................................................................................... 13 

Secretariaat ........................................................................................................................................... 14 

Nieuwsbrief ....................................................................................................................................... 14 

Lief- & Leedkaartjes ........................................................................................................................... 14 

Archief ............................................................................................................................................... 14 

Promotiemateriaal ............................................................................................................................ 14 

Communicatie ....................................................................................................................................... 15 

Digitale communicatie ....................................................................................................................... 15 

PerspeX .............................................................................................................................................. 15 

 



5 
 

 

Groei. Dat is iets wat we natuurlijk allemaal willen voor onze vereniging. Wij willen dat meer jonge 

mensen aan de slag gaan met christelijke politiek. Wij willen meer mensen raken en daarvoor zijn het 

goede tijden. Met de ChristenUnie in het kabinet en deelname in veel lokale colleges zou je kunnen 

zeggen dat we meer in beeld zijn dan ooit. Dat betekent dat werving hoog op de agenda moet staan.  

 

In de afgelopen jaren zijn we in kwantitatief opzicht gegroeid. Stijging van het ledenaantal moet ook 

gepaard gaan met een kwalitatieve groei van de vereniging. Dat is een opgave, maar wel één waar 

we actief mee aan de slag gaan. Vorming en persoonlijke ontwikkeling zullen daar de basis van zijn. 

Door meer aandacht te besteden aan een ieders persoonlijke kwaliteiten en ambities kunnen we ook 

als vereniging weer een ontwikkeling maken. 

 

We hebben gemerkt dat PerspectieF een plek is waar jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen. De 

verantwoordelijkheid tot deze ontwikkeling ligt echter op dit moment nog vaak bij de jongeren zelf. 

Zij moeten namelijk zelf aangeven dat ze actief willen worden en zijn daarna zelf verantwoordelijk 

om bijeenkomsten en activiteiten te bezoeken. Dit kan voor leden een drempel opwerpen om actief 

te worden. Om hierin verandering te brengen stelt het bestuur zich beschikbaar om met nieuwe en 

bestaande leden in gesprek te gaan over ambities en doelstellingen, maar ook over talent, opgedane 

kennis en ervaring en de manier waarop die het best toepasbaar zijn in de praktijk. Hierdoor willen 

we voor leden helder in beeld brengen wat de vereniging hen te bieden heeft, maar ook wat zij 

concreet kunnen bijdragen aan PerspectieF. Hierbij kan gedacht worden aan deelname aan acties en 

ledeninitiatieven op korte termijn, maar ook een plaats in het landelijk bestuur op langere termijn. 

 

Hierbij hoort ook een vergroting van bijvoorbeeld het trainingsaanbod. PerspectieF kent op dit 

moment een Politieke Training en een Leiderschapstraining. Dit jaar willen wij een pilot gaan draaien 

met een Diplomatieke Training, een training die zich meer richt op de internationale politiek. 

Daarnaast willen we in de loop van het jaar vrijwilligersvacatures gaan openzetten voor activiteiten 

op gebieden als communicatie, maar ook activiteiten ter directe ondersteuning van het bestuur. De 

bedoeling van dit alles is om leden meer ruimte en mogelijkheden te geven om zichzelf te 

ontwikkelen. Het effect daarvan zullen wij als vereniging weer gaan voelen. We slaan geen nieuwe 

weg in, we doen wel een stap omhoog. Dat is kwalitatieve groei. 
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PerspectieF zet zich in om politieke impact te realiseren. Er zijn drie speerpunten waar PerspectieF 

zich in het bijzonder op wilt richten. Elk van deze drie heeft een projectgroep die zich een jaar lang 

specifiek met dat onderwerp gaat bezighouden. Naast deze drie projectgroepen is er de Denktank en 

het internationaal secretariaat. Elk zetten ze op hun eigen manier en op het gebied van hun eigen 

thema zich in om het politieke geluid van PerspectieF te laten klinken.   

De drie speerpunten van dit jaar, gekozen op de Focusdag 2018, zijn: ‘Jongeren in de gevangenis’, 

‘Jong en verslaafd’ en ‘Visie op de EU’. Stuk voor stuk actueel en relevant.  

De roep om strenger te straffen en om de pakkans van criminelen te vergroten klinkt steeds luider in 

onze samenleving en de politiek. Wordt er echter ook omgekeken naar de mensen die een 

gevangenisstraf uitzitten of hebben uitgezeten? Ze hebben immers ook recht op een nieuwe start. 

Desondanks is niet alles op orde, bijvoorbeeld rondom de terugkeer van ex-gedetineerden in de 

samenleving.1 Om die reden wil PerspectieF zich komend jaar inzetten voor jonge (ex-)gevangenen.  

Met de projectgroep willen we onderzoeken waar jongeren en hulpverleners tegenaan lopen 

rondom de zorg in de gevangenis en de terugkeer in de samenleving. Waar liggen mogelijkheden 

voor verbetering? We willen ons dit jaar richten op bewustwording rond dit thema en met concrete 

acties het politieke debat beïnvloeden.  

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben een verslaving. Onder hen zijn ook veel jongeren. Zo neemt 

het aantal jongeren met een internetverslaving schrikbarend toe. Naast drugs en alcohol zijn nu 

sociale media en games de nieuwste zaken om aan verslaafd te raken. Een verslaving leidt vaak tot 

lichamelijke, sociale en psychische problemen. Op deze manier belemmert een verslaving jongeren 

om volledig tot bloei te komen en om hun volle potentieel te bereiken.  

Als PerspectieF maken we ons hier zorgen over. In het verleden zijn er succesvolle 

bewustwordingscampagnes op het gebied van roken en alcohol geweest. Helaas zijn veel andere 

verslavingen nog niet voldoende in het vizier van instanties en ouders. Dit jaar willen we dan ook 

inzetten op preventie, discussie en bewustwording, maar tegelijkertijd ook op goede 

jeugdverslavingszorg.  

Het is nog altijd een roerige tijd voor de Europese Unie. Denk alleen al aan de Brexit die nog steeds 

als een donkere wolk boven Europa hangt. Bovendien heeft Europese wet- en regelgeving veel 

invloed op het leven van de mensen in Nederland. Dit alles moet meer dan genoeg reden zijn voor 

jongeren om zich te verdiepen in de Europese Unie. Helaas is de EU bij jongeren te weinig op hun 

                                                           
1
 Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), 

https://www.rsj.nl/actueel/Persberichten/2017/persberichtvandetinerennaarreintegreren.aspx 

https://www.rsj.nl/actueel/Persberichten/2017/persberichtvandetinerennaarreintegreren.aspx
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netvlies. Gezien de Europese verkiezingen die in 2019 plaatsvinden, is het dit jaar het ideale moment 

om hier iets aan te veranderen.    

Komend jaar is ‘Visie op de EU’ één van de speerpunten van PerspectieF. Wat is bijvoorbeeld het 

standpunt van PerspectieF over de Europese Unie? Sluit deze aan bij haar moederpartij, of denken de 

ChristenUnie-jongeren er anders over? Met de projectgroep willen we het debat rondom de EU 

stimuleren en een visie opstellen. Verder willen we bij jongeren meer bewustzijn creëren over de 

Europese Unie, hoe deze werkt en wat de organisatie doet. Zo moeten de Europese Unie en 

aanverwante onderwerpen meer op het netvlies komen te staan bij jongeren.  

Het Internationaal Secretariaat heeft afgelopen jaar goed werk geleverd en onder meer mooie 

evenementen georganiseerd. Ook dit jaar zijn er inhoudelijk gezien voor het Internationaal 

Secretariaat mooie kansen om jongeren te betrekken bij Europese politiek, met bijvoorbeeld de 

Europese verkiezingen in het vooruitzicht. Naar verwachting is de verkiezing voor de leden van het 

Europees Parlement op 23 mei 2019 en PerspectieF gaat hierin actief campagne voeren. Samen met 

het Internationaal Secretariaat wordt er een campagne opgezet waardoor deze verkiezingen net zo 

dichtbij de stemmer staat als verkiezingen binnen Nederland. Daarnaast blijft het voor PerspectieF 

belangrijk om te investeren in de relatie met ECPYouth.   

 

Op de Focusdag 2018 is besloten dat op de Kick-Off een functieprofiel zal worden gepresenteerd 

voor de bestuursfunctie Internationaal Secretaris. Mocht de ALV er toe besluiten, dan zal de functie 

van Internationaal Secretaris in het seizoen 2019-2020 een bestuursfunctie worden. Dit jaar zal een 

nieuwe Internationaal Secretaris voor één jaar het Secretariaat leiden.   

De Denktank is een belangrijk orgaan binnen PerspectieF. De leden van de Denktank hebben hun 

expertise elk op hun eigen thema. Ze denken na over de standpuntbepaling van PerspectieF, 

schrijven opiniestukken en dienen moties in op congressen van de ChristenUnie. Zo zijn ze een 

kennisbron voor PerspectieF, die vaak aangesproken mag worden door het bestuur en de 

projectgroepen. Dit jaar richt de Denktank zich ook op het realiseren van een groter gevoel van 

eigenaarschap bij de leden van het orgaan. Om dit te realiseren wordt er onder meer 

geëxperimenteerd met een roulerend voorzitterschap.  
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Dit jaar mogen we bewapend met een stempas het stemhokje wederom betreden. Dit is namelijk 

wederom een jaar waarin grote geplande verkiezingen plaatsvinden. Nu we onze 

volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer en de gemeenteraad hebben gekozen, staan er dit 

jaar nog vijf(!) verkiezingen op de agenda, waarvan er drie onder de portefeuille Lokaal vallen. 

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de activiteiten rondom de lokale afdelingen en 

jongerenambassadeurs. Kortom, een spannend en enerverend jaar!  

 

Dit jaar draagt Lokaal zorg voor drie directe verkiezingen. Dit zijn in de eerste plaats de 

herindelingsverkiezingen op 21 november 2018 voor de gemeenteraden van zogenaamde 

fusiegemeenten. Daarnaast zijn op 20 maart 2019 de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de 

waterschappen. De verkiezingen van de Provinciale Staten hebben op hun beurt weer effect op de 

samenstelling van de Eerste Kamer. Echter, de verkiezing van deze volksvertegenwoordigers verloopt 

op indirecte wijze en daarom wordt deze verkiezing gerekend tot de campagne voor de Provinciale 

Staten. 

In een tiental gemeenten doet de ChristenUnie mee aan de herindelingsverkiezingen. Hierbij zijn ook 

jongeren betrokken. Zij staan bijvoorbeeld op de kandidatenlijst. Om deze jongeren te helpen zal 

PerspectieF, indien daar behoefte aan is, hen op persoonlijke wijze ondersteunen. Aangezien in de 

afdeling Groningen ook herindelingsverkiezingen zijn, zal deze afdeling extra ondersteuning krijgen 

aan het begin van het jaar. De kennis rondom het persoonlijk begeleiden en de communicatieve kant 

van campagnevoeren zijn vooral geënt op ervaringen rondom de gemeenteraadsverkiezingen van 

afgelopen jaar.  

Hoewel de opkomst bij de landelijke en gemeenteraadsverkiezingen zeer hoog waren de afgelopen 

jaren, zijn er in het algemeen minder mensen die stemmen voor de Provinciale Staten en de 

waterschappen. Dat is spijtig, want de verkiezingen voor de Provinciale Staten hebben onder meer 

invloed op de Eerste Kamer. PerspectieF wil door middel van haar campagne jongeren stimuleren 

juist wel naar de stembus te gaan voor deze verkiezingen. Dit kan bereikt worden door uit te leggen 

waarom deze verkiezingen belangrijk zijn, helder te krijgen wat de Provinciale Staten en de 

waterschappen voor jongeren betekenen en de jongeren op de kandidatenlijst zo goed mogelijk te 

helpen in hun campagne. Daarnaast zullen de afdelingen en (bepaalde) jongerenambassadeurs 

tijdens deze verkiezingen actief betrokken worden, zodat de campagne ook gaat leven voor menig 

PerspectieF’er. 

 

Deze actieve betrokkenheid van jongeren wordt op verschillende manieren gefaciliteerd. De eerste 

actieve groep zijn de Smaakmakers, die dit jaar hun programma afronden. Nadat ze persoonlijk 

benaderd zijn, krijgen zij nog extra hulp in de vorm van zowel theoretische als praktische kennis over 

campagnevoeren en profilering. De tweede groep jongeren die actief betrokken worden bij deze 

verkiezingen, zijn de mensen binnen lokale afdelingen en de jongerenambassadeurs. In 

samenwerking met  het campagneteam zullen zij vooral meedenken in het presenteren en 
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ondersteunen van de jonge kandidaten. Daarnaast kunnen zij verschillende activiteiten organiseren 

voor jongeren binnen de provincie, zoals een bezoek aan het provinciehuis, zodat er meer 

bekendheid komt over de Provinciale Staten en de waterschappen. De derde groep jongeren zijn 

natuurlijk de al eerder genoemde jonge kandidaten en jongeren die op welke wijze dan ook 

betrokken zijn bij de verkiezingen. Net als bij de Smaakmakers, krijgen de jonge kandidaten de 

mogelijkheid om samen met het campagneteam na te denken over het voeren van een persoonlijke 

campagne. Als er genoeg animo is, kan er wederom een Verkiezingsfestival georganiseerd worden. 

De campagne van PerspectieF zelf zal voor een groot deel bestaan uit een (sociale) mediacampagne. 

Bij deze campagne worden ook de verkiezingen van de Eerste Kamer betrokken. 

 

In bovenstaand stuk wordt gesproken over een campagneteam. Dit jaar bestaat dat team uit twee 

tot drie personen waarbij slechts de functies van campagneleider en campagnemanager bestaan. De 

campagneleider is het bestuurslid Lokaal en zij gaat voornamelijk over de grote lijnen binnen de 

campagne. Daarnaast houdt zij ook contact met het campagneteam van de ChristenUnie. De 

campagnemanager is de persoon die nadenkt over de profilering en presentatie van de campagne. 

Bij grote drukte kan er een tweede campagnemanager bijkomen. Praktische zaken worden voor en 

tijdens de campagne uitbesteed aan leden die betrokken willen worden bij de campagne en daarvoor 

de vaardigheden hebben. Aan het eind van de campagne zal er wederom een evaluatie plaatsvinden 

waarna een campagnedraaiboek wordt opgesteld. Op die manier gaat de kennis die is opgedaan via 

deze campagne niet verloren.  

Naast de verkiezingen, is er natuurlijk ook nog ruimte voor andere activiteiten vanuit de lokale 

afdelingen en de jongerenambassadeurs. Net als de afgelopen jaren is het beleid rondom deze 

organen bedoeld om de verschillende netwerken binnen PerspectieF verder samen te brengen. 

 

Dit kan in de eerste plaats bereikt worden door lokale afdelingen en jongerenambassadeurs elkaar te 

laten ontmoeten en samen activiteiten uit te zetten. De verkiezingen voor de Provinciale Staten en 

de waterschappen vormen hiertoe een goede aanzet. Ten tweede zullen er meerdere thema-

avonden georganiseerd worden voor lokale afdelingen en jongerenambassadeurs ter 

professionalisering van de afdelingen. Aan de lokale afdelingen en jongerenambassadeurs wordt 

gevraagd welke vaardigheden nodig zijn, zodat de theorie gelijk omgezet kan worden in de praktijk. 

Ten derde kunnen de lokale afdelingen en jongerenambassadeurs betrokken worden bij de 

activiteiten van andere PerspectieF-geledingen. Hierbij kan gedacht worden aan de projectgroepen, 

maar ook aan samenwerkingen met het Internationaal Secretariaat tijdens de campagne voor de 

Europese verkiezingen. Op deze manieren worden de netwerken en de kennis van de mensen die op 

lokaal niveau actief zijn vergroot, maar zal de fun factor niet uit het oog verloren gaan.  

Dit jaar is het bestuurslid Lokaal de vicevoorzitter. In die hoedanigheid zal zij de voorzitter bijstaan in 

het bedenken en uitvoeren van beleid rondom de interne organisatie. In de praktijk betekent dit het 

bijstaan in de ontwikkeling rondom de kwalitatieve groei van PerspectieF, maar ook helpen bij de 

visievorming rondom zaken als ledenbinding.  
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Op de afgelopen Focusdag werd gesproken over dromen. Dromen voor Nederland, maar ook over 

persoonlijke dromen. Dit jaar wil Organisatie zich inzetten om deze dromen om te zetten in 

werkelijkheid. Dit doen we door onszelf te laten zien en bij samenkomsten inhoud en gezelligheid 

met elkaar te combineren. Dromen zijn van belang, deze dromen bereiken is waar Organisatie dit 

jaar aan bij wil dragen. 

Net als het afgelopen jaar, zullen de activiteiten van PerspectieF in een jaarplanning worden 

gepresenteerd. Deze jaarplanning is terug te vinden op de website van PerspectieF, maar bepaalde 

evenementen komen ook onder de aandacht via Facebook. Bij het uitzoeken van de data wordt er 

zoveel mogelijk rekening gehouden met de verscheidenheid  aan agenda’s van leden. Hieronder 

staan een aantal van de activiteiten voor dit jaar uitgelicht.  

 

In samenwerking met de voorzitter en bestuurslid Politiek is er dit jaar  opnieuw  een startweekend 

voor de projectgroepen. Van 12 op 13 oktober kan het politieke seizoen voor de projectgroepen van 

start gaan. In een inspirerende omgeving kunnen op die manier de eerste stappen gezet worden voor 

het uitvoeren van de politieke speerpunten.  

 

 

Afgelopen jaar zijn deze avonden positief ontvangen, daarom zullen deze ook dit jaar plaatsvinden. 

Door het hele seizoen heen kunnen nieuwe leden een uitnodiging ontvangen voor deze avonden, 

waarbij de organisatie zich aan hen voorstelt en ze ook elkaar vast kunnen leren kennen. 

 

 

Zoals elk jaar is het PJO-debat een zeer geliefde activiteit, daarom doet PerspectieF dit jaar natuurlijk 

weer mee. Een mooie manier om met de verschillende politieke jongerenorganisaties te sparren en 

weer van elkaar te leren. Dit jaar gaan we voor de overwinning! 

 

 

Aankomend seizoen gaan we als PerspectieF wederom een bezoek brengen aan het Europees 

Parlement. Dat is dit jaar natuurlijk extra bijzonder met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht. 

Daarnaast hopen we ook aan de Tweede Kamer een bezoek te brengen, zodat leden ook meer 

kunnen leren over de nationale politiek. 

 

 

Net als elk jaar worden alle leden uitgenodigd voor het ledenweekend. Op dit weekend gaan 

vermaak en inhoud hand in hand en vormt daarom de perfecte omgeving voor oude en nieuwe leden 

om elkaar (opnieuw) te leren kennen. 
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Naast bovenstaande activiteiten, is Organisatie ook verantwoordelijk voor activiteiten als de 

trainingen, ALV’s en de ledenwerving. Deze activiteiten staan zowel in het teken van de interne 

organisatie van PerspectieF als een oog op de toekomst houden. 

Elk jaar worden er verschillende trainingen georganiseerd voor de leden van PerspectieF. Via deze 

trainingen kunnen leden hun eigen kennis en vaardigheden vergroten en breiden zij hun persoonlijk 

netwerk uit. Dit jaar organiseert PerspectieF vier trainingen: de politieke training, de 

leiderschapstraining, de diplomatieke training en het Fellows-programma. De politieke training en de 

leiderschapstraining worden dit jaar wederom na elkaar georganiseerd zodat leden beide trainingen 

kunnen volgen.  

 

 

Middels de politieke training kunnen leden politieke vaardigheden leren en bij de 

leiderschapstraining kunnen jongeren hun kwaliteiten als leider ontwikkelen. Waar bij de politieke 

training praktische vaardigheden vooraan staan, ontwikkelen de leden van de leiderschapstraining 

een persoonlijke visie op leiderschap. Deze trainingen bestaan uit zowel plenaire avonden waarbij 

een spreker eigen kennis en ervaring deelt. Daarnaast krijgen de deelnemers een persoonlijke coach 

aangewezen waarmee ze de persoonlijke ontwikkeling kunnen doormaken. Door de combinatie van 

theorie, praktijk, groepsdynamiek maar ook persoonlijke ontwikkeling, zijn deze trainingen belangrijk 

voor leden, maar ook voor PerspectieF zelf. 

 

 

De diplomatieke training is nieuw dit jaar. Op het internationale toneel is genoeg te doen. Gedrag 

van wereldleiders op topconferenties wordt geanalyseerd, tweets verschijnen in het nieuws en er 

wordt op en top gespeculeerd over welke beslissingen er gemaakt worden en welke invloed dat 

heeft op Nederland. Genoeg reden om meer te weten te willen komen over hoe internationale 

politiek en diplomatie werkt. Dit jaar wil PerspectieF een kleine pilot draaien met een aantal avonden 

waarbij PerspectieF’ers meer leren over internationale politiek en het spel wat daarbij komt kijken.   
 

 

Het Fellows-talentenprogramma wordt georganiseerd in samenwerking met het Wetenschappelijk 

Instituut van de ChristenUnie waarbij PerspectieF een kleine bijdrage heeft. Middels het Fellows-

talentenprogramma komen cursisten in aanraking met de geschiedenis en de uitwerking van de 

christelijk-sociale politiek. PerspectieF gaat invulling geven aan één cursusavond.  

Op de ALV’s van PerspectieF, bepalen leden de koers voor de vereniging en daarom zijn deze dagen 

van groot belang. Net als afgelopen jaren, worden de Kick-Off en de Focusdag georganiseerd in 

samenwerking met een lokale afdeling, zodat er kennis komt met de lokale grond. 

De ledenwerving dit jaar is een combinatie van persoonlijke netwerken en social media. Standwerk is 

de afgelopen jaren nauwelijks rendabel gebleken en daarom zal dit niet de belangrijkste vorm van 

ledenwerving zijn.  
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Een vorm van persoonlijke netwerken zijn de studentenverenigingen en middelbare scholen en hier 

worden veel van de PerspectieF-leden gevonden. Om mensen in aanraking te laten komen met 

PerspectieF zal op deze plekken meer gepromoot moeten worden. Wat betreft het beleid van 

werving via social media, wordt de samenwerking opgezocht met leden die kennis hebben over 

communicatie. 
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Net zoals in voorgaande jaren, zijn de financiële middelen van PerspectieF bedoeld om jongeren in 

verbinding te brengen met christelijke politiek. PerspectieF biedt een podium aan jongeren om zich 

politiek te ontwikkelen en om hun geluid te laten horen. Dit kan op allerlei manieren: bij een lokale 

afdeling, via een projectgroep, in de Denktank, in het Internationaal Secretariaat, rond de 

verschillende verkiezingen die er zijn of gewoonweg als individueel lid met een goed idee. Al deze 

vormen van het realiseren van politieke impact wordt ook komend jaar van harte ondersteund.  

 

 

In lijn met voorgaande jaren zal er ook op de begroting van 2019 een tekort ontstaan. Dit tekort is 

echter geen blokkade voor ambities van de organisatie. Uitgaven zullen met een positief-kritische 

blik tegen het licht worden gehouden. Bovendien zal blijvend contact en overleg plaatsvinden met 

verschillende betrokkenen, zoals de ChristenUnie in de onderhandeling over diverse uitgavenposten 

en andere politieke jongerenorganisaties voor een gezamenlijk geluid richting het Rijk. 

 

 

Een groot deel van de inkomsten van PerspectieF komt voort uit contributies, subsidies en giften. In 

dat licht is het een positieve ontwikkeling dat het aantal leden per saldo stijgt, aangezien daarmee 

ook de inkomsten stijgen. Belangrijk is dit positieve saldo van ledenontwikkeling vast te houden.  

 

 

Tot slot zal in het komende jaar ook het acquisitiebeleid verder opgezet worden. In nauw contact 

met lokale afdelingen -die graag meer kennis over acquisitie willen-  en de redactie van PerspeX 

worden mogelijkheden verkend en opgestart. De missie en de onafhankelijkheid van PerspectieF 

blijft zeker en staat los van financiële ontwikkelingen. 
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Het komende politieke jaar staat in het teken van vernieuwing. Op een aantal onderdelen, zoals het 

archief en het promotiemateriaal, gaat het bestuur veranderingen doorvoeren. Naast vernieuwingen 

zullen zaken zoals de nieuwsbrief en de Lief- & Leedkaartjes naar de leden verstuurd worden zoals je 

gewend bent.   

De nieuwsbrief is een belangrijk communicatiemiddel om leden op de hoogte te stellen van 

activiteiten, gebeurtenissen en nieuwtjes die zich binnen PerspectieF afspelen. De nieuwsbrief zal 

komend jaar op reguliere basis, te weten tweewekelijks verschijnen. Bij aparte gebeurtenissen zal er 

een extra nieuwsbrief verstuurd worden. In de nieuwsbrief zullen ook gebedspunten worden 

opgenomen. Heb jij onderwerpen om voor te bidden of juist te danken, laat het dan aan ons weten! 

Afgelopen jaar is er begin gemaakt met het versturen van de Lief- & Leedkaartjes. Ook komend jaar 

zal van deze gewoonte wederom gebruik gemaakt worden en zullen er Lief- & Leedkaartjes verstuurd 

worden. Omdat PerspectieF een grote organisatie is en het bestuur daarom bepaalde persoonlijke 

omstandigheden over het hoofd kan zien roept het bestuur leden op om leden die in een bijzondere 

situatie verkeren, aan te dragen voor een Lief- & Leedkaartje.  

PerspectieF bestaat achttien jaar. In deze jaren is er veel gecommuniceerd, geïnformeerd en 

vastgelegd. Al deze zaken geresulteerd in een groot archief. In de loop der tijd is het archief aan de 

veranderingen onderhevig.  Met de opkomst van internet en computers is er sprake van een dubbele 

archivering, zowel fysiek als digitaal. 

 

Om het archief overzichtelijk te houden gaat het secretariaat het komende jaar het archief 

reorganiseren. Alle documenten die online zijn opgeslagen, zullen verplaatst en geordend worden op 

een externe harde schijf. Deze schijf zal zich bevinden op de bestuurskamer bij het archief. Tevens 

zullen de archieven in het magazijn en op de bestuurskamer ingekort worden. Alle dubbele 

archivering zal verdwijnen en er zal een apart archief komen voor de PerspeX.  

In het magazijn heeft PerspectieF verschillende vormen van promotiemateriaal staan. Komend jaar 

gaat er bekeken worden welke promotiemateriaal relevant en actueel is. Op basis van deze 

beoordeling zal er een afweging gemaakt worden om het te behouden.   
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Via verschillende kanalen bereikt PerspectieF groepen met haar boodschap. Klassieke media zoals tv, 

radio en kranten blijven daarbij van belang. Er zijn echter meerdere manieren voor PerspectieF om 

haar geluid te laten horen, zowel intern als extern.  

Voor PerspectieF is digitale communicatie een belangrijk middel om onze boodschap te verspreiden, 

onze doelgroep te bereiken en onze initiatieven onder de aandacht te krijgen in de media. Er zal dan 

ook actief gewerkt worden aan het professionaliseren van de communicatie en het vergroten van het 

bereik. Wij zullen bijvoorbeeld in de loop van dit jaar vrijwilligersvacatures open zetten voor de 

digitale communicatie. Daarnaast willen we meer gebruik gaan maken van onder andere podcasts, 

vlogs en video-updates in de nieuwsbrief. 

 

De PerspeX is het verenigingsblad van PerspectieF en verschijnt vier keer per jaar. Dit jaar zal onder 

een nieuwe hoofdredacteur en een enthousiaste redactie het ingeslagen pad van professionalisering 

verder worden bewandeld. Naast het reguliere magazine wil de redactie ook onderzoeken welke 

online middelen ze kunnen inzetten om te blijven vernieuwen. Hierbij is het van belang dat het 

contact met het bestuur en met andere groepen binnen PerspectieF hecht blijft. 

 

 

 


