
Op het najaarscongres in 2021, waar de begroting werd behandeld, is toegezegd dat het bestuur met 
een nadere specificatie zou komen van de post ‘Projectplan partijbijdrage CU’ op de begroting. Op het 
moment dat de begroting gepresenteerd werd, bestond nog geen duidelijkheid over of het projectplan 
zou worden goedgekeurd, en onder welke voorwaarden. Via deze bestuursmededeling brengen we 
de leden op de hoogte van de invulling van deze begrotingspost. De tabel hieronder biedt het korte 
overzicht hoe de middelen uit het projectplan zullen worden besteed.  
 
 

Promotie € 7000 

Professionalisering € 6000 

Politieke activiteiten € 4500 

Totaal € 17500 

 
Het budget voor promotie zal worden besteed aan ledenwerving en promotie op verschillende 
manieren. We kunnen PerspectieF promoten op meer fysieke evenementen, zoals bijvoorbeeld de 
HGJB-kerstconferentie, de EO-jongerendag en Opwekking. Ook is er dankzij de financiering uit het 
projectplan meer budget voor advertenties in christelijke jongerenbladen, zoals bijvoorbeeld Beam. 
Ten slotte zijn er meer mogelijkheden om te adverteren op social media. 
 
Het budget voor professionalisering zal voornamelijk worden besteed aan het opzetten en 
doorontwikkelingen van een opleidingsplatform voor (actieve) leden. De filmpjes op de website onder 
het kopje Academy zijn hier een eerste voorbeeld van. Er zullen trainingsfilmpjes worden geplaatst 
die relevant zijn voor jongeren in de politiek, bijvoorbeeld over hoe ALV's werken (moties schrijven, 
vergaderorde, spreken via de voorzitter, etc.), maar ook trainingsvideo's voor de voorzitters van de 
werkgroepen en commissies van PerspectieF. Het doel is om een soort permanent trainingsplatform 
op te zetten waar onze leden gebruik van kunnen maken om zich door te ontwikkelen.  
 
Tenslotte is er meer budget voor politieke activiteiten, waardoor we meer grote acties/evenementen 
kunnen organiseren. Een evenement met impact moet tegenwoordig eigenlijk in hybride vorm 
worden aangeboden en dat brengt extra kosten met zich mee. Via het projectplan is meer budget voor 
de politieke activiteiten, waarmee we hopen impact te hebben op de (inter)nationale politiek. 
 


