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Inleiding 
 
Het jaar 2006 was een mooi jaar voor PerspectieF. We voelen ons als bestuur rijk gezegend. Het 
aantal (actieve) leden groeide, er werden verschillende nieuwe commissies en werkgroepen opgezet, 
we verschenen veel in de media, kwamen met een originele en eigen inbreng in het 
maatschappelijke debat en hebben als PerspectieF keihard campagne gevoerd voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen en de Tweede Kamerverkiezingen. Van dat mooie jaar willen we in dit 
document verslag doen. 
 
Bij de vaststelling van het jaarverslag over 2005 is door verschillende leden aan het bestuur 
verzocht om een uitgebreider jaarverslag te presenteren. We hopen dat we met dit jaarverslag aan 
die wens tegemoetkomen.  
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1. Algemeen 
 
Bestuur 
Het Algemeen Bestuur van PerspectieF heeft ook in 2006 geprobeerd de vereniging zo goed en 
efficiënt mogelijk aan te sturen. Dat is goed gelukt, hoewel er ruimte blijft voor verbetering. Zo kan 
er meer ruimte aan vrijwilligers buiten het bestuur gegeven worden om zelfstandig projecten op te 
pakken. De onderlinge verhoudingen in het bestuur waren goed. Er werd eerlijk en open met elkaar 
gesproken en er werd op veel terreinen vooruitgang geboekt.  
 
Dagelijks Bestuur 
Het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) van PerspectieF 
heeft in 2006 scherpere afspraken gemaakt met het Algemeen Bestuur over haar rol. Beslissingen 
worden zoveel mogelijk in het Algemeen Bestuur genomen. De belangrijkste taak van het dagelijks 
bestuur bleef ook in 2006 het voorbereiden van voorstellen, het organiseren van de Algemene 
Vergaderingen en het nemen van beslissingen waarbij haast was geboden.  
 
Afscheid bestuursleden 
In het jaar 2006 vertrokken een aantal bestuursleden. Penningmeester en vice-voorzitter Peter de 
Kluijver en Internationaal Secretaris Rita Klapwijk-Poppe kwamen aan het einde van hun termijn en 
namen afscheid op de Algemene Vergadering (AV) van 20 mei 2006.  

Algemeen Secretaris Annemieke Schouten nam afscheid op de AV tijdens het Najaarscongres 
van 3 en 4 november 2006 in verband met haar zwangerschap. 

Ook traden de in mei benoemde Gijsbert Duijzer (bestuurslid Acties) en Ruth van Otterloo 
(Internationaal Secretaris) af. Beiden konden niet langer voldoende tijd vrij maken voor het 
bestuurswerk.  
 
Nieuwe bestuursleden 
Harmjan Vedder, sinds 2004 bestuurslid Politiek, nam in maart de functie van vice-voorzitter over 
van Peter de Kluijver.  

Op de AV van 20 mei gaven de leden toestemming voor de benoeming van vier nieuwe 
bestuursleden. Anton de Wit volgde Peter de Kluijver op als Penningmeester. Margreet Schutte nam 
de al enige tijd vacante post van bestuurslid Communicatie op zich. Gijsbert Duijzer werd 
bestuurslid Acties en Ruth van Otterloo werd Internationaal Secretaris.  
 
Bestuursweekend 
In juni 2006 is het bestuur op bestuursweekend geweest. Dit bestuursweekend is met name gebruikt 
om te brainstormen over het Beleidsplan 2007-2011. Daarnaast hebben we enkel trainingen 
ontvangen, een aantal bijbelstudies met elkaar gedaan en was er ruimte voor de nodige ontspanning. 
 
Bureauondersteuning 
In 2006 was er nog geen geld voor een bureaumedewerker. Het bureauwerk werd daarom op basis 
van onkostenvergoeding ingevuld door bestuursleden. Met name Simcha Looijen heeft hierin veel 
werk verzet. De bureauondersteuning was goed, maar door de omstandigheden minimaal. 
 
Algemene Vergaderingen 
In 2006 werden er twee Algemene Vergaderingen gehouden (AV’s). De voorjaarsAV vond zoals 
gebruikelijk plaats op zaterdag. De najaarsAV werd in 2006 voor het eerst een onderdeel van een 
groot najaarscongres. Dit is goed bevallen.  
 
VoorjaarsAV 
De voorjaarsAV van 2006 werd gehouden op 20 mei op het partijbureau in Amersfoort. Belangrijke 
agendapunten waren het Jaarverslag over 2005, het financiëel jaarverslag over 2005 en het Politiek 
Programma. Beide jaarverslagen werden aangenomen. Wel werd met de leden afgesproken voortaan 
een uitgebreider jaarverslag te presenteren. Het Politiek Programma werd besproken en van 
opmerkingen voorzien om op een later moment definitief vastgesteld te kunnen worden. Daarnaast 
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gingen de leden akkoord met een begrotingswijziging, welke nodig was door hogere subsidie-
inkomsten.  
 
NajaarsAV 
Tijdens de AV op het Najaarscongres heeft het bestuur het beleidsplan 2007-2011 ‘Oog voor de 
Toekomst’ gepresenteerd. Met het brainstormen over dit beleidsplan is in juni begonnen. We 
hebben geprobeerd zoveel mogelijk actieve leden te betrekken bij het denkproces. Het resultaat 
werd met wat kleine wijzigingen door de leden aanvaard. Ook de begroting voor 2007 en het 
jaarplan voor 2007 werden op de NajaarsAV vastgesteld. 
Er werd op deze AV voor het eerst gewerkt met een technische voorzitter. Op die manier heeft de 
voorzitter van de vereniging zijn handen vrij om het beleid van het bestuur te verdedigen. Dat is 
goed bevallen en voor komende AV’s willen we dan ook opnieuw een technische voorzitter 
aantrekken. 
 
Congressen 
In 2006 werd voor het eerst in twee jaar weer een congres georganiseerd. Er is een nieuwe 
congrescommissie ontstaan met vijf personen en een zelfstandige voorzitter. Ten opzichte van 
congressen in het verleden hebben we het in 2006 anders aangepakt. In plaats van twee 
zaterdagmiddag congressen per jaar, werd er dit jaar gekozen voor één tweedaags congres.  

Het congres stond in het teken van de Tweede Kamer verkiezingen en was een groot succes. 
De combinatie van inhoud en gezelligheid was zeer geslaagd. Ook het combineren van de najaarsAV 
en het congres beviel goed.  
 
Leiderschapstraining 
In het najaar van 2006 werd begonnen met de leiderschapstraining. Er waren 15 aanmeldingen voor 
deze training. Alle deelnemers werden gekoppeld aan een mentor, van kamerleden tot mensen uit 
het bedrijfsleven. De cursus loopt door in 2007 en zal in het najaar van 2007 worden geëvalueerd. 
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2. Communicatie 
 
Huisstijl 
Rond mei zijn we gestart met het proces om te komen tot een nieuwe huisstijl. De commissie 
communicatie onder leiding van bestuurslid Margreet Schutte en een grafische vormgever zijn om de 
tafel gaan zitten. We hebben ons de vraag gesteld wat PerspectieF uit moet stralen en hoe we over 
willen komen. Dat heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. 

In november is het nieuwe logo gepresenteerd. Daarnaast is er ook al stevig geïnvesteerd in 
het consequent doorvoeren van de nieuwe huisstijl. Er zijn nieuwe enveloppen, briefpapier, pennen, 
T-shirts, sweaters, een PerspectieF-tas en allerlei nieuw standmateriaal aangeschaft.  
 
Promotie 
Bij promotieactiviteiten van het afgelopen jaar was het roeien met de riemen die we hadden. We 
hebben gebruik gemaakt van onze oude promotiemiddelen en mochten promotiemiddelen van de 
ChristenUnie gebruiken. In 2006 hebben we ons gezicht laten zien op de volgende evenementen: 
 

• Soul Survivor   14 nieuwe leden 
• EO-jongerendag   10 nieuwe leden 
• DVN-dag     14 nieuwe leden 
• Flevo    15 nieuwe leden 
• Toko    onbekend 
• Overige activiteiten  onbekend 

 
Ledengroei 
De ledenaantallen die vermeldt staan zijn leden die zich direct hebben aangemeld. Het is niet te 
zien of er naar aanleiding van deze promotieactiviteiten zich nog leden hebben aangemeld. Onze 
doelstellingen tijdens deze promotieactiviteiten zijn naamsbekendheid en ledenwerving geweest. 
We zijn hier redelijk in geslaagd, ondanks gebrekkig materiaal vanwege de overschakeling op een 
nieuwe huisstijl.  
Het totale ledental op 1 januari 2007 was 2050 leden.  
 
Media – thema’s 
PerspectieF is het afgelopen jaar een relevante speler geweest voor de media. We hebben dit deels 
te danken aan het succes en de interesse voor de ChristenUnie, maar ook hebben de media 
doorgekregen dat PerspectieF een partner is die adequaat reageert en met inhoudelijk sterke 
reactie komt. Dat is een positieve ontwikkeling. We hebben ons daarnaast op een aantal thema’s 
goed geprofileerd: 
 
Internet 
Om de GeenStijl-affaire heen hebben we stevige media-aandacht gekregen. Hoewel de aanleiding 
op zichzelf te betreuren is, zijn we blij dat we er door een discussie los te maken een positieve 
draai aan hebben weten te geven. De negatieve randverschijnselen in de digitale wereld stonden 
flink op de agenda. We hebben de discussie onder meer gevoerd in verschillende kranten. Ook 
mochten we verschillende radio-interviews geven. Op televisie gingen we in discussie met de 
redactie van GeenStijl in het programma ‘De leugen regeert.’(Nederland 3). We zijn daarna nog 
verschillende keren benaderd op dit thema voor debatten, congressen of reacties in de media. 
 
Monarchie 
Naar aanleiding van een debat in De Balie in Amsterdam over de monarchie heeft PerspectieF 
verschillende keren de monarchie mogen verdedigen. We gaven een reactie in verschillende 
krantenberichten naar aanleiding van kritiek op het koningshuis, schreven een stevig artikel in De 
Republikein en op verzoek later ook in NRC-next en verdedigden de monarchie tijdens radiodiscussie 
op BNR-nieuwsradio.  
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Verkiezingen 
Rond de Tweede Kamer verkiezingen hebben we enorm veel media-aandacht gekregen. Rogier 
Havelaar was als nummer 10 op de lijst van de ChristenUnie voor veel media interessant. Van een 
aankondiging in het financieel dagblad dat Rogier de jongste kandidaat voor het kamerlidmaatschap 
was tot een uitgebreid spread-interview in het Nederlands Dagblad.  
 De gemeenteraadsverkiezingen hebben ons qua media-aandacht op landelijk niveau niet 
zoveel opgeleverd. Wel verschenen er een aantal interviews met jonge kandidaten in kranten op 
lokaal/regionaal niveau.  
 
Bestuurlijke vernieuwingen 
De scripta ‘Bestuur in Balans’ van de Politieke Fractie, waarin werd in gegaan op de mogelijke 
standpunten van PerspectieF rond bestuurlijke vernieuwingen, leverde stevig wat aandacht op. Er 
waren enkele artikelen over ons standpunt rond het afschaffen van de Eerste Kamer. Daarnaast 
verscheen er in het Antilliaans Dagblad een groot artikel over ons pleidooi om de Antillen de status 
van gemeenten te geven. 
 
GeenStijl 
PerspectieF heeft een vaste column in het Centraal Weekblad. Op 19 mei verscheen er een column 
van Rogier op die plek over het probleem van webcamsex. Op die column kwamen veel reacties. Op 
Geenstijl.nl verschenen grove stukjes. Uitlatingen als ‘sterf gristenhond sterf’, 'stelletje gore 
fundamentalisten' en 'straks beginnen ze nog met aanslagen' kwamen veel voor. Om te bekijken wat 
je hier als burger nu tegen kan doen, deed Rogier aangifte bij de politie. De politie gaf aan niets te 
kunnen doen. 
 Vervolgens is de discussie stevig losgebarsten. Veel kranten berichten over de aangifte en 
pakten de discussie op. Het Nederlands Dagblad, Metro, de Telegraaf, het Algemeen Dagblad, 
Dagblad van het Noorden en het Eindhovens Dagblad besteedden er volop aandacht aan. Daarnaast 
ging PerspectieF in het programma De Leugen regeert in discussie met de redactie van Geenstijl en 
waren er verschillende radio-optredens. 
Het resultaat: GeenStijl.nl liet weten dat Rogier een reactie mocht geven op hun site, dit heeft hij 
gedaan. Ook de uitlating ‘sterf gristenhond sterf’ werd van de site gehaald. 
 
Media - podia 
Er zijn verschillende soorten media. Traditioneel hebben we de makkelijkste ingang bij kranten. 
Maar in 2006 kwamen ook radio en televisie vaker aankloppen bij PerspectieF voor een reactie. Een 
positieve ontwikkeling. 
 
Vaste columns 
In 2006 kreeg PerspectieF een aantal vaste columns. In het Centraal Weekblad mogen we eens per 
twee maanden in 750 woorden van ons laten horen. Ook hebben we een tijd lang een vaste column 
gehad bij X-ist in Christ. Eind 2006 is dit omgezet in een discussiepagina, waarbij alle Politieke 
Jongeren Organisaties aan bod komen. 
 
Internet 
Op het internet waren we in 2006 ook buiten onze eigen website steeds meer te vinden. Duidelijk 
factor in hier was de Geenstijl-affaire. Maar ook als we dat buiten beschouwing laten was de 
zichtbaarheid van PerspectieF op het internet goed. De populaire nieuwssite Nu.nl besteedde een 
aantal malen aandacht aan ons naar aanleiding van door ons verstuurde persberichten. 
 
Radio 
Hoeveel radio-interviews we in 2006 precies hebben gegeven is niet duidelijk. Wel kunnen we 
constateren dat we met name in aanloop naar de verkiezingen regelmatig op de radio te horen 
waren. We gaven korte reacties in vele actualiteitsprogramma’s en zaten met langere bijdragen in 
programma’s van BNN, BNR-newsradio, NCRV (Standpunt NL), etc. We mogen op dit punt tevreden 
zijn, al blijft het een uitdaging om na de verkiezingen deze aandacht vast te houden.  
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Kranten 
Voor zover we kunnen traceren is PerspectieF in 2006 negentig keer in een krantenartikel vermeld. 
Dat is een behoorlijke prestatie. Het gaat daarbij echter niet om kwantiteit, maar om kwaliteit. Ook 
daarover zijn we behoorlijk positief. We hebben een aantal stevige inhoudelijk debatten 
aangesneden. Onze artikelen verschenen vrij breed in allerlei kranten. Wel bleef het zwaartepunt 
bij het Nederlands Dagblad liggen. Het is een krant die veel door de ChristenUnie-achterban wordt 
gelezen (87 procent van de lezers stemt ChristenUnie), dus op zichzelf is dat een goede zaak. Met 
name het spread-interview met Rogier Havelaar in het ND was een hoogtepunt. We moeten echter 
uitkijken ons niet enkel te focussen kranten als het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch 
Dagblad. PerspectieF heeft een boodschap voor iedereen. Die boodschap past ook prima in Trouw, 
NRC(-next) of de Volkskrant. 
 Naast de reguliere krantenartikelen, verscheen er vijf keer een opinieartikel van onze hand 
in onder andere het Nederlands Dagblad en NRC-next. Dat is te weinig. Voor het volgende jaar 
willen we meer opinieartikelen schrijven en vaker ook een partner opzoeken om samen een punt 
mee te maken. Op die manier verhogen we de kwaliteit, waardoor we meer plaatsingskans hebben. 
 
Televisie 
Ook waren we meer dan ooit op televisie te zien. Er waren optredens in De meiden van Halal, De 
leugen regeert. Lijst Nul, Hour of Power, Barend en Van Dorp en Pauw en Witteman. Net als bij de 
radio-optredens is de uitdaging hier ook om na de verkiezingen onze zichtbaarheid vast te houden. 
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3. Politiek 
 
De Politieke Fractie 
De Politieke Fractie heeft zich goed ontwikkeld. In het najaar van 2006 is de internationale politieke 
verdieping ook onder de Politieke Fractie komen te vallen. Daarmee zijn er nu de volgende Politiek 
Commissarissen (PC’en): Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingssamenwerking (vacant), Europa, 
Binnenlandse Zaken en Justitie, Duurzaamheid, Onderwijs, Ruimte en mobiliteit, Gezondheid en 
Economie en Financiën. De organisatie van de politieke fractie staat nu stevig.  

Meer dan in 2006 is gebeurd, moeten we die mankracht naar buiten toe organiseren. 
Ondanks de mooie resultaten zit er meer in de Politieke Fractie aan concrete resultaten, dan er in 
2006 uitkwam. Er verscheen feitelijk maar één scripta in 2006, terwijl er meer gepland stonden. De 
meeste geplande scripta’s zullen in 2007 verschijnen. 

 
Politieke Verdieping 
De Politieke Fractie en bijbehorende werkgroepen zijn met een aantal projecten bezig geweest in 
2006. De meeste projecten lopen door in 2007. Een aantal in het oogspringende projecten: 
 
Bestuurlijke Vernieuwingen 
In het voorjaar van 2006 verscheen de scripta ‘Bestuur in Balans’ van de Politieke Fractie, waarin 
werd in gegaan op de mogelijke standpunten van PerspectieF rond bestuurlijke vernieuwingen. Ons 
rapport verscheen enkele maanden voor het rapport van de ChristenUnie. Zaken als het correctief 
referendum werden door de ChristenUnie-commissie overgenomen. 
 
Dyslexie 
In het voorjaar van 2006 verscheen de ingesproken versie van de scripta Dyslexie. Hierdoor konden 
mensen met dyslexie naar onze scripta luisteren.  
 
Europa 
Met het project rond Europa willen we een stevige PerspectieF-visie op Europa neerzetten. De 
Politieke Fractie heeft zich geërgerd aan de Europa-fobie van de ChristenUnie. Zeggen wat er fout is 
in Europa is makkelijk. Zeggen hoe het beter moet, dat wil de werkgroep Europa doen. In het najaar 
van 2007 moet de Europa-visie in een scripta zijn vastgelegd.  
 
Economie en Financiën 
De werkgroep Economie en Financiën is in het najaar van 2006 begonnen met het uitnodigen van 
verschillende sprekers van allerlei maatschappelijke organisaties. Doel is om een totaalvisie te 
ontwikkelen op het gebied van de verzorgingsstaat. Ook dit project moet in 2007 haar beslag krijgen.  
 
Openbaar vs. Bijzonder Onderwijs 
In het najaar van 2006 is de werkgroep Onderwijs begonnen met een project rond het bijzonder 
onderwijs. De afgelopen periode is het bijzonder onderwijs meerdere malen ter discussie gesteld. In 
het voorjaar van 2007 zal de scripta over Bijzonder Onderwijs verschijnen. 
 
Segregatie 
Gelijktijdig met het project rond Bijzonder Onderwijs heeft de werkgroep Onderwijs ook de 
segregatie bekeken. In 2007 moet dit resulteren in een scripta over segregatie. Hierbij wordt ook 
ingegaan op de bijdrage van het Bijzonder Onderwijs aan (het tegengaan van) segregatie. 
 
Kernenergie 
Met dit project willen we bekijken of kernenergie nu wel of niet een noodzakelijke tussenoplossing 
is. Doel is om in het najaar van 2007 een standpunt in te kunnen nemen over dit onderwerp.  
 
Ruimtelijke ordening 
In het najaar van 2006 is er begonnen met een project over ruimtelijke ordening. Dit project moet 
in het komende jaar resulteren in een vernieuwende kijk op de inrichting van Nederland. 
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Ebate 
In 2006 werd ook besloten tot de opheffing van Ebate. Een moeilijke beslissing. Jarenlang is Ebate 
een succesvol discussieplatform geweest onder leiding van mensen als Karla Derks, Frank Visser en 
Remco van Mulligen. Het platform leek in 2006 zijn beste tijd echter te hebben gehad. Door een 
gebrek aan vrijwilligers en geld voor technologische verbeteringen was de website niet langer het 
brede christelijke discussieplatform van vroeger. 
 
Werkbezoeken in het buitenland 
In 2006 zijn namens PerspectieF Ruth van Otterloo en Harmjan Vedder op werkbezoek geweest in 
Israël met het CiJo. Simcha Looijen bezocht Israël met het IKV. Rogier Havelaar bezocht Kenia om 
daar de AIDS problematiek met eigen ogen te bekijken op uitnodiging van Prisma.  
 
Spreekbeurten 
PerspectieF werd in 2006 veel uitgenodigd voor spreekbeurten en debatten. Dit had onder andere te 
maken met de twee verkiezingscampagnes. PerspectieF liet regelmatig haar gezicht zien. 
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4. Redacties 
 
Website 
De website van PerspectieF is in 2006 uitgegroeid tot het digitale visitekaartje van PerspectieF. 
Samen met het bestuurslid Redacties heeft de webredactie veel tijd gestoken in het verder 
ontwikkelen van het digitale platform.  
 
Websitebezoek 
Het bezoek van de website is enorm toegenomen in het jaar 2006. Sinds april 2006 is er in het 
beheersysteem van de website een uitgebreid programma opgenomen dat statistieken van de 
website maakt. Sinds april 2006 hebben ruim 55.000 bezoekers onze website bekeken. In de eerste 
helft van het jaar hadden we rond de 3000 unieke bezoekers per jaar. In het voorjaar steeg dit 
aantal tot 4000 unieke bezoekers en aan het einde van het jaar lagen we gemiddeld rond de 5000 
unieke bezoekers per jaar. In november (verkiezingstijd) was er zelfs een piek van bijna 8500 
bezoekers. Het gaat dus de goede kant op met de bezoekersaantallen.  
 
Een aantal onderdelen van onze website werden in 2006 opvallend goed gelezen. Bovenaan in de 
lijst staat het Geenstijl-dossier en daaraan gerelateerde berichten. Ook Voorzitter-on-tour, het 
weblog van Rogier, werd uitstekend gelezen. Ook het bestuurslog deed het goed. Aandachtspunt bij 
deze laatste is wel dat het bestuurslog goed moet worden bijgehouden. Dat schoot er nogal eens bij 
in tijdens het afgelopen jaar.  
 
PerspectieF-Hyves 
Ook buiten www.perspectief.nu zijn we op het internet te vinden. Sinds het najaar van 2005 heeft 
PerspectieF een hyves. In het najaar van 2006 is besloten om deze actiever in te gaan vullen. Met 
dank aan Jonathan van Tongeren en enkele andere vrijwilligers is de PerspectieF-hyves gegroeid tot 
ongeveer 350 leden. Ook in het komende jaar willen we via dit middel leden en geïnteresseerden 
blijven informeren over onze werk. 
 
Perspex 
Ook in 2006 verscheen de Perspex. Inhoudelijk was het blad goed en actueel. Op spelling en 
vormgeving waren enkele stevige aanmerkingen te maken. Ook verscheen het blad niet altijd op tijd. 
In het najaar van 2006 zijn enkele stevige afspraken gemaakt met de drukker. Ook de vormgeving 
werd aangepast. De spelling en het tijdig verschijnen bleven aandachtspunten. Er zijn flinke 
verbeteringen geboekt en voor het komende jaar moeten we deze verbeteringen doorzetten. 
 In november verscheen een speciaal Perspex-campagnenummer in het kader van de Tweede 
Kamer verkiezingen.  
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5. Afdelingen 
 
In 2006 bepaalden de afdelingen in Amersfoort, Apeldoorn-Deventer-Zutphen (Stedendriehoek), 
Barneveld, Groningen, Boven Groningen, Brabant, Ede, Putten, Staphorst, Urk en Altena het lokale 
beeld van PerspectieF. 
 
Commissie Intern 
De ondersteuning van de afdelingen vanuit het Landelijk Bestuur liet te wensen over. Ook de 
betrokkenheid vanuit de provinciale aanspreekpunt bij de commissie Intern was minimaal. Daarom is 
in het najaar van 2006 een nieuwe structuur uitgedacht. Er komen in de toekomst vier regiobesturen, 
die het contact tussen het bestuur en de afdelingen moeten versterken en ook de financiële 
middelen op een gemakkelijke manier bij de afdelingen moeten brengen. 
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6. Internationaal 
 
Commissie Internationaal 
De commissie Internationaal heeft een roerige tijd gehad in 2006, met maar liefst drie verschillende 
bestuursleden. Ondanks dat is het een mooi een vruchtbaar jaar geweest als het gaat om de 
internationale activiteiten van PerspectieF.  
 
Godsdienstvrijheid in Afghanistan 
Toen in Afghanistan een man ter dood veroordeeld dreigde te worden, omdat hij zich van de islam 
tot het christendom bekeerd had, kwam de commissie internationaal direct in actie. De commissie 
stelde alles in het werk om zoveel mogelijk handtekeningen binnen te halen voor de petitie voor 
godsdienstvrijheid in Afghanistan en de vrijlating van Abdul Rahman. Er werd nauw samengewerkt 
met Hikmat Mahawat Khan, voorzitter van de Contact-Groep Islam (CGI) en onze internationale 
contacten, ook werd gezocht naar samenwerking met andere organisaties. Toen bleek dat Abdul 
Rahman ontoerekeningsvatbaar verklaard was en werd vrijgelaten ging de petitie door als petitie 
voor godsdienstvrijheid in Afghanistan. 
 
Wit-Rusland, de laatste dictatuur in Europa 
De commissie Internationaal nam ook deel aan een demonstratie voor een vrij Wit-Rusland in 
Amsterdam. De demonstratie werd georganiseerd door Mission to Minsk en de gezamenlijke pjo’s. 
De demonstratie werd gehouden uit solidariteit met de demonstranten op het oktoberplein in Minsk. 
De presidentsverkiezingen waren namelijk niet open en eerlijk verlopen. Er werden zelfs 
oppositieleden geïntimideerd of opgepakt en in de cel gezet, waaronder Vladimir Chervonenko, die 
in de zomer van 2005 nog had deelgenomen aan de ECPYN International Summer School in Lunteren. 
Als symbool van solidariteit werden in Amsterdam net als in Minsk tenten neergezet. Een 
afvaardiging van de pjo’s trok naar Wit-Rusland, waarbij onderweg nog steun werd verzameld voor 
de actie onder Duitse en Poolse politici. De actie werd ook gesteund door Nederlandse 
Europarlementariërs. Zoals te verwachten viel werden de Nederlanders niet toegelaten tot Wit-
Rusland. 
 
Summer School in Litouwen 
Van 1 tot en met 5 juli vond in Birstonas, Litouwen, voor de derde keer de International Summer 
School van ECPYN plaats. Jongeren uit heel Europa kwamen bij elkaar om te spreken en gedachten 
en ideeën uit te wisselen over christelijke politiek. De summer school werd deze keer samen met de 
Litouwse Christen-Democraten georganiseerd. Hanneke Post, Jeroen Linderhof, Robert Pape, Rita 
Klapwijk en Jonathan van Tongeren namen er aan deel. Er waren tal van lezingen, workshops, een 
training van Hinke Pietersma van  Clingendael en een excursie naar het Litouwse parlement.  
 
ECPYN 
Besloten werd dat ECPYN in de toekomst meer activiteiten wil ontplooien en dat daartoe een 
secretariaat nodig is. Jonathan van Tongeren werd aangesteld als secretaris-generaal en kreeg de 
opdracht een secretariaat op te zetten. 
 
Excursie naar Straatsburg 
Op 25 en 26 september zijn een groot aantal jongeren met PerspectieF op excursie naar Straatsburg 
geweest. Hier hebben zij het Europarlement, de ChristenUnie-SGP-fractie en de stad zelf bezocht. 
 
ECPYN-treffen tijdens ECPM-congres 
Begin december troffen jongeren van ECPYN elkaar tijdens het congres van het European Christian 
Political Movement in het Europees Parlement in Brussel. Een aantal Bulgaren en een Kroaat 
maakten voor het eerst kennis met de Europese christelijke politieke jongeren. 
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7. Campagnes 
 
Het jaar 2006 was een bijzonder jaar, niet in de laatste plaats vanwege twee verkiezingscampagnes. 
In de eerste maanden was er de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. In het najaar werd 
er campagne gevoerd voor de Tweede Kamer verkiezingen. 
 
Gemeenteraadsverkiezingen 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voor de ChristenUnie succesvol verlopen. Maar ook PerspectieF 
kan terugkijken op een mooie en succesvolle campagne. Meer jongeren op de lijsten van de 
ChristenUnie dan ooit en veel leuke campagneactiviteiten op lokaal gebied waarbij jongeren waren 
betrokken. De campagne werd geleid door Lisette Klop.  

De ChristenUnie nam de door ons gebruikte slogan ‘voor elkaar’ over. Deze slogan hadden 
wij zelf gekoppeld aan een bijbehorende website met het laatste campagnenieuws, interviews met 
jongeren op de lijst, campagne-tips en actuele stellingen. 
 
Tweede Kamerverkiezingen 
De Tweede kamerverkiezingen zijn ook succesvol verlopen voor de ChristenUnie. Op de campagne 
van PerspectieF zijn wel een aantal stevige op en aanmerkingen te maken. Zo moest er midden in 
de campagne van campagneleider worden gewisseld. Sander Beukelman had onvoldoende tijd om 
optimaal te functioneren. Rogier Kramer nam het van hem over.  
 Ook dit keer kwam er een verkiezingswebsite. Deze verscheen echter aan de late kant. 
Uiteindelijk heeft de website echter nog een zeer behoorlijk aantal bezoekers ontvangen. Met leuke 
filmpjes en actuele stellingen werd de bezoeker geprikkeld om na te denken over zijn/haar stem op 
22 november. 
 
Rogier Havelaar was naast PerspectieF-voorzitter in de campagne ook nummer 10 op de lijst. Dat 
heeft PerspectieF en Rogier veel zichtbaarheid opgeleverd. Ook stonden Ed Anker (nr.8), Marcel 
Benard, Koen de Snoo en Rita Klapwijk op de lijst als jongeren. Dit heeft geresulteerd in vele 
spreekbeurten en debatten voor deze mensen en een prominente rol in de PerspectieF-campagne. 
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8. Financiën 
 
Financieel Jaarverslag 2006 
In dit jaarverslag geven we een korte toelichting op de financiën over 2006. Voor een uitgebreide en 
cijfermatige verantwoording verwijzen we graag naar het Financieel Jaarrapport 2006 van 
PerspectieF. 
 
Positief vermogen 
In tegenstelling tot de financiële verslagen van voorgaande jaren is er dit keer sprake van een meer 
positief verslag. Het bestuur is verheugd de leden mee te kunnen delen dat het vermogen weer 
positief is (van € 28.920 negatief in 2005 naar € 13.423 dit jaar (zie: balans). Dit was niet mogelijk 
geweest zonder het uiterst effectieve bezuinigingsbeleid van de vorige penningmeester Peter de 
Kluijver, de betrokkenheid van de ChristenUnie en het trouw betalen van de contributie door de 
leden van PerspectieF. 
 
Begrotingsaanpassing 
Door wijzigingen in de subsidietoewijzingen was er in de voorjaarsledenvergadering reden tot een 
het voorstellen van een forse wijziging van de begroting. Deze extra financiële middelen leverden 
ruimte voor investeringen in bijvoorbeeld de huisstijl en verbetering van de sterk verouderde 
promotiemiddelen. Verder kon er onder andere een twee dagen durend congres georganiseerd 
worden en was er geld aanwezig voor een PerspectieF-verkiezingscampagne in het najaar. Het 
positieve saldo van de exploitatiebegroting (€ 42.343) was echter wel wat lager dan in 2005 (€ 
58.808), maar wel hoger dan begroot (€ 35.171; aangepaste begroting).  
 
Liquiditeitstekort 
De hogere subsidietoewijzing had helaas ook zijn nadelen. Aan het eind van het jaar ontstond er een 
tekort aan liquide middelen doordat er meer moest worden uitgegeven om het maximale 
subsidiebedrag van de overheid te kunnen krijgen. Dit had tot gevolg dat het bedrag dat openstond 
bij de crediteuren aan het eind van het jaar opliep. Bij de ontvangst van de contributies van 2007 
konden deze crediteuren betaald worden. 
 
Aflossing schuld 
In 2006 is de basis gelegd voor de aflossing van de resterende aflossing van de schuld aan de 
ChristenUnie. Afgezien van de reguliere aflossing van € 9.000 zijn er geen verdere aflossingen 
gedaan in 2006 (veroorzaakt door het liquiditeitstekort). Begroot is dat de schuld (€ 26.321) in 2007 
afgelost zal worden.  

De financiële strategie van investeren in relevantie en herkenbaarheid met het oog op de  
continuïteit van de vereniging zal ook in 2007 verder voorgang vinden. Het aflossen van de schuld in 
2007 en het positieve vermogen betekent dus niet dat het bestuur het geld nu weer fors gaat 
uitgeven. Er wordt een buffer opgebouwd om toekomstige tegenvallers op te vangen. 
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