
Motie Document moties 

Ingediend op Lustrumcongres 2021 (23 oktober 2021 te Veenendaal) 

Dictum 

Verzoekt het bestuur duidelijk te maken in een document/ voorschrift/ etc. wat de precieze 
huidige regels zijn met betrekking tot stemmen, moties, voorstellen, de stemcommissie en andere 
zaken die de procedure van het stemmen inhoudt. 

Status 

Het gevraagde document is voor de Focusdag van 2022 gepubliceerd op de website. 

 

 

Motie CU-voorzitter op PerspectieF-congres 

Ingediend op Lustrumcongres 2021 (23 oktober 2021 te Veenendaal) 

Dictum 

Spreekt uit dat het PerspectieF-bestuur elk congres formeel de ChristenUnie-voorzitter uitnodigt 
om te speechen op het PerspectieF-congres 

Status 

Ankie van Tatenhove is uitgenodigd voor de Focusdag 2022. In de overdracht van de voorzitter is 
opgenomen dat de voorzitter voor elke ALV uitgenodigd wordt. Ook de congrescommissie is 
hiervan op de hoogte. 

 

 

Motie Mascotte 

Ingediend op Wintercongres 2021 (13 februari 2021) 

Dictum 

Draagt het bestuur op: om bij het ontwikkelen van de visie op de reserves ook een mascotte van 
de vereniging in het leven te roepen, dan wel hiervoor een commissie in te stellen. 

Status 

Dit wordt verwerkt in de visie op de reserves, waarvoor na de Focusdag een commissie ingesteld 
wordt. 

 

 

Motie Christelijke deuntjes 

Ingediend op Wintercongres 2021 (13 februari 2021) 

Dictum 

Roept het Landelijk Bestuur op om zich in te zetten om Don Ceder in te huren als DJ op het lustrum 
van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren. 

Status 

Bij de viering van het 20-jarig bestaan is uiteindelijk geen lustrumfeest georganiseerd. In de 
overdracht wordt deze motie bewaard voor het 25-jarig jubileum. 

 



Motie Geschillencommissie 

Ingediend op Kick-Off 2020 (26 september 2020) 

Dictum 

Verzoeken wij dat: 
 
- het Landelijk Bestuur van PerspectieF, ChristenUnie-Jongeren de geschillencommissie benadert 
voor een onderzoek naar de gang van zaken rondom het geschil binnen het bestuur, zoals 
besproken op de Algemene Ledenvergadering van 26-9-2020 
- de geschillencommissie  aanbevelingen  of  concrete  procedurewijzigingen opstelt  waardoor er 
in de toekomst duidelijkheid is over de te volgen procedure bij bestuursgeschillen  
- Deze schriftelijk voorlegt aan de Algemene Ledenvergadering 

Status 

Het verslag van de geschillencommissie is voorgelegd en besproken op het Najaarscongres 2020, 
digitaal gehouden op 14 november 2020. 

 

 

Motie PilspectieF 

Ingediend op Kick-Off 2020 (26 september 2020) 

Dictum 

Roept het bestuur op om opdracht te geven tot het brouwen van een eigen verengingsbier, te 
gebruiken voor promotiedoeleinden en verenigingsborrels, wanneer deze weer mogelijk zijn. 
Tevens roepen wij het bestuur op om meer verenigingsborrels te organiseren. 

Status 

Er is verkennend onderzoek geweest naar de uitvoering van deze motie. Er is een geschikte partij 
gevonden om mee in zee te gaan. Het nieuwe bestuur kan hier verder mee aan de slag, en kan er 
eventueel ene commissie voor instellen.  

 

 

Motie Motie financiële zekerheid bestuur 

Ingediend op Kick-Off 2020 (26 september 2020) 

Dictum 

Verzoekt het bestuur op de financiële ALV, met het bespreken van de begroting, met een voorstel 
te komen voor het instellen van een bestuursvergoeding, (onder andere) te financieren van de 
extra financiële impuls van de ChristenUnie. Het bedrag dat hiervoor op de begroting vrijgemaakt 
wordt, is te verdelen over ‘grote’ en ‘kleine’ bestuursposten, neerkomend in ieder geval €300 per 
maand voor bestuursfuncties van 20+ uur per week en €150 per maand voor bestuursfuncties van 
10+ uur per week. 

Status 

De motie bleek onuitvoerbaar, omdat een vereniging als de onze geen vrijwilligersvergoeding mag 
uitkeren. 

 

 

 



Motie Ondersteuning lokaal 

Ingediend op Focusdag 2019 

Dictum 

Roept het bestuur op een overzicht te maken van politiek actieve jongeren hun interesse-en 
aandachtsgebieden en hen met elkaar in contact te brengen op een daarvoor geschikte manier 

Status 

Er wordt gewerkt aan een netwerkactiviteit voor lokaal actieve jongeren. 

 


