
 

Het bestuur van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren is gewend om aan de start van het politiek 

seizoen een jaarplan te schrijven, en aan het eind van het politiek seizoen een jaarverslag. Deze 

worden respectievelijk op de Kick-Off en op de Focusdag aangeboden aan het congres. 

Het bestuur schrijft echter ook jaarlijks een jaarplan voor het kalenderjaar, dat gezamenlijk met de 

begroting aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aangeboden. Ook 

schrijft het bstuur over elk kalenderjaar een jaarverslag dat samen met de jaarrekening onderdeel is 

van de accountantscontrole. 

De jaarplannen en -verslagen over kalenderjaren zijn nooit voorgelegd aan de vereniging. De 

verenging heeft het bestuur altijd per bestuursjaar gecontroleerd, en had daarmee goed zicht op de 

plannen en gedane werkzaamheden van individuele bestuursleden. 

Het bestuur acht deze gang van zaken echter onjuist. Het is onlogisch en niet correct om jaarlijks 

twee jaarplannen en twee jaarverslagen te schrijven, één versie voor het ministerie en de accountant 

en één versie voor de vereniging. 

Het bestuur heeft daarom besloten enkel nog een jaarplan en een jaarverslag per kalenderjaar te 

schrijven, en deze ook voor te leggen aan de vereniging, respectievelijk op de Kick-Off en op het 

voorjaarscongres, dan wel de Focusdag. 

Door deze nieuwe gang van zaken is jaarrekening beter te controleren voor de leden, omdat het 

jaarverslag ermee gesynchroniseerd is. Bovendien sluit deze werkwijze aan bij het principe dat niet 

personen maar bestuursleden verantwoordelijk zijn voor plannen en verantwoordingen. De 

verantwoordelijkheid overstijgt dus bestuurswissels. 

Op de Kick-Off van 2022 zal het bestuur een jaarplan voorleggen voor het kalenderjaar 2023. Omdat 

het huidige jaarplan loopt tot medio juni 2022, en niet tot eind 2022, heeft het bestuur Chirino II een 

jaarplan geschreven voor de tweede helft van 2022. Deze wordt op de Focusdag van 2022 

voorgelegd aan het congres. 

Congres Aangeboden stuk 
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