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2009 is een heftig politiek jaar geweest. In februari barstte de financieel-
economische crisis los. Dit gaf PerspectieF de mogelijkheid om werk te maken van 
onze slogan ‘Oog voor de Toekomst.’ Jongeren zijn extra belangrijk wanneer de 
rekening van een crisis doorgeschoven lijkt te worden naar de volgende generatie. 
2009 is dan ook een jaar geworden waarop PerspectieF veel invloed uit heeft 
kunnen oefenen. PerspectieF geeft perspectief! 

Politiek
In dit jaarverslag zul je een overzicht vinden van de belangrijkste politieke acties 
die PerspectieF in 2009 gedaan heeft. Deze vormen een belangrijke kern van de 
vereniging. Met vreugde kunnen we constateren dat de doelstelling uit het jaarplan 
voor 2009 grotendeels gehaald zijn, namelijk sneller op actualiteit inspringen 
en frequenter acties uitvoeren. Hierdoor groeit de relevantie van PerspectieF. 
Dit is mede het resultaat van een betere afstemming tussen afdelingen binnen 
vereniging, bijvoorbeeld tussen politiek en communicatie.

Leden
Gezien de goede opkomt op PerspectieF activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel 
en het congres, en het groeiende aantal mensen in werkgroepen en commissies 
kunnen we na 2009 terugkijken op een groeiend aantal actieve leden. Deze leggen 
de grondslag voor de komende jaren. We maken graag plannen over hoe het nog 
beter kan, maar op dit vlak mogen we zeker onze zegeningen tellen. De visie dat 
we leden persoonlijk moeten benaderen in plaats van via anonieme nieuwsbrieven 
speelt hierbij een belangrijke rol. 

5.

Lokaal & Internationaal
Gelukkig is er niet alleen naar de nationale politiek gekeken, maar ook naar de 
lokale en internationale politiek. De Europese verkiezingen vormde een mooie 
aanleiding voor extra aandacht op het internationale deel van PerspectieF. De 
gemeenteraadsverkiezingen zorgden voor extra aandacht voor de lokale politiek. 
Het jaar 2009 was dan ook een jaar van voorbereiden op verkiezingen. Deze 
lange termijn visie zul je terug zien in het financiële jaarverslag. Aan het einde 
van het jaar kunnen we concluderen dat de organisatie financieel solide is. Dat 
is belangrijk voor de gemeenteraad- en Tweede Kamer verkiezingen die beide in 
2010 plaatsvinden. 

PerspectieF voor de toekomst
Na het lezen van dit jaarverslag zul je ook merken dat we er nog niet zijn. Op 
meerdere vlakken kan het nog beter. In 2010 gaan we daar keihard mee aan de 
slag. Gelukkig hoeven wij dit niet alleen te doen, maar in afhankelijkheid van God. 
Zonder Hem hebben wij geen PerspectieF. 

IJmert Muilwijk, Voorzitter PerspectieF

   
     

   
     

Voorwoord
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Algemeen
Het jaar 2009 is voor de afdeling Politiek het eerste complete jaar geweest waarin 
drie bestuursleden deze afdeling hebben gerund. Deze verdeling is als een grote 
verbetering ervaren, omdat het gemakkelijker was om met bijvoorbeeld acties en 
opinieartikelen op actualiteit in te springen. Ook is het bestuur zo in staat geweest 
om meer te investeren in de relatie en samenwerking met de werkgroepen. 
Onafhankelijk van het aantal bestuurleden blijft een goede inzet van een 
bestuurslid natuurlijk wel van groot belang. Om de taken en verhoudingen tussen 
de werkgroepen en het bestuur verder te verduidelijken, is er op de ALV van mei 
2009 het verzoek vanuit actieve leden gekomen om hierover een document op te 
stellen. Dit werkdocument is in oktober 2009 tot stand gekomen en aansluitend 
ook besproken met de werkgroepen. De reacties die vanuit de werkgroepen 
kwamen zijn er ook in verwerkt.

Samen sterk binnen en buiten de partij
Als jongerenorganisatie hebben wij in het afgelopen jaar veel externe contacten 
onderhouden om bezig te zijn met standpuntbepaling rondom de actualiteit. 
Zo hebben wij in verschillende verbanden overleggen en acties gehad met de 
verschillende PJO’s. Hier zijn wij erg tevreden over geweest. 

Als onafhankelijke jongerenorganisatie van de ChristenUnie heeft PerspectieF in 
het afgelopen jaar op een goede en constructieve manier contacten gehad met 
de ChristenUnie. Altijd was er vanuit PerspectieF een positief kritische houding 
met het oog op wat er in de Tweede Kamer gebeurde. Soms hadden wij hierin 
een ondersteunende rol en soms nam PerspectieF meer een kritische houding in. 
Andere momenten initieerden wij een actie op de actualiteit en werd dit door de 
fractie overgenomen.

PolitiekInhoudsopgave



Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking
De focus van de werkgroep ontwikkelingsamenwerking ligt op hoe de 
ontwikkelingsamenwerking in de toekomst het beste ingevuld kan worden. Er zijn 
onder meer opinieartikelen verschenen en rond de discussies over het budget voor 
de ontwikkelingsamenwerking  is er een actieve houding naar de ChristenUnie 
ingenomen. De voorzitter van de werkgroep is in 2009 gewisseld. Daarnaast zijn er 
meerdere actieve leden.

Werkgroep Ruimte en Mobiliteit
De werkgroep Ruimte & Mobiliteit heeft zich in 2009 hard gemaakt voor 
betaalbare starterswoningen, duurzaam waterbeleid een betere monitoring van 
kosten(overschrijdingen) bij infrastructurele projecten. Daarnaast verscheen de 
OV-scripta, waarin concrete aanbevelingen voor een beter OV zijn gedaan. Met 
een aanwas van vier nieuwe leden bestaat de werkgroep nu uit acht leden.

Werkgroep Economie en Financiën
Het jaar 2009 was het jaar dat de recessie haar intrede deed en daar was de 
werkgroep veel mee bezig. In verschillende artikelen is de werkgroep ingegaan op 
de toekomst van de verzorgingsstaat met thema’s als de AOW leeftijd, maar ook 
de positie van jongeren op de huizenmarkt en vrijwilligerswerk als mogelijkheid 
om jongeren niet verloren te laten gaan voor de samenleving. Daarnaast heeft in 
2009 een grote en succesvolle actie rondom koopzondagen plaatsgevonden. De 
werkgroep heeft aangetoond dat de positie van kleine ondernemers in gevaar komt 
als zij gedwongen worden om op zondag hun winkels te openen. De samenstelling 
van de werkgroep is stabiel gebleven en bestond aan het eind van het jaar uit vijf 
leden, een vrouw en vier mannen

Werkgroep Binnenland en Justitie
De werkgroep begon begin 2009 met 3 leden (en had daarna lange tijd 2 leden) en 
bestaat momenteel uit 8 leden. Deze aanwas kwam pas tegen het einde van het jaar. 
De werkgroep begon met het thema integratie en heeft hier een visiedocument 
voor ontwikkeld. Dit is onder meer gebruikt als inleiding voor een gesprek met 
Cynthia Ortega omtrent dit thema. Verder zijn er artikelen geschreven voor de 
Eigenwijzer met betrekking tot integratie, de Holocaust ontkenning en bezuinigen 
op de politie.  
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Actiegerichte houding ‘Actie – fractie – reactie’
Dit laatste is steeds meer de werkwijze geworden van PerspectieF. Door middel 
van de actualiteit kunnen wij hierop inspringen of initiëren wij zelf een agendapunt 
door middel van een actie. Hierbij zoeken of roepen wij de hulp en assistentie 
van de fractie van de ChristenUnie in. Door middel van het representeren van de 
Tweede Kamerfractie kunnen wij deze actie koppelen aan de fractie en hen zo 
vragen om hiermee aan de slag te gaan. Zodoende kan er dan ook nog een reactie 
komen in de vorm van een kamervraag, amendement of motie van de fractie als 
reactie op onze actie.
Mooie voorbeelden uit het afgelopen jaar zijn bijvoorbeeld activiteiten als de 
vernieuwingen in het onderwijs en het punt van Godsdienstvrijheid.

Status werkgroepen
In aanvulling op het zojuist beschreven algemene beeld rond de werkgroepen, zal 
nu kort op
de ontwikkelingen in 2009 per werkgroep worden ingegaan:

Werkgroep Europa
Eind 2008 is er een nieuwe voorzitter gevonden en heeft de werkgroep een
doorstart gemaakt. Het eerste onderwerp dat begin 2009 werd opgepakt was het 
opstellen van amendementen en moties voor het Europese verkiezingsprogramma 
dat eind januari 2009 op het congres van de ChristenUnie vastgesteld werd. Daarna 
heeft de werkgroep zich onder andere voor de Europese verkiezingen ingezet.

Werkgroep Buitenlandse Zaken
De werkgroep Buitenlandse Zaken is in ledenaantal stabiel, maar na de zomer 
2009 zijn er wel enkele wisselingen geweest. Een thema waar de werkgroep 
Buitenlandse Zaken zich onder andere mee bezig houdt zijn de mensenrechten. 
In 2009 heeft de werkgroep zich gericht op de godsdienstvrijheid. Ook is er een 
actieve opstelling geweest in de discussie over het onderzoek naar de Nederlandse 
politieke steun aan de inval in Irak waarbij PerspectieF een ander standpunt innam 
dan de ChristenUnie
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Werkgroep Duurzaamheid
De werkgroep Duurzaamheid is in 2009 verder ontwikkeld, mede naar aanleiding 
van het PerspectieF congres in 2008 wat over ontwikkeling versus klimaat ging. 
Zij maakten direct een goede start door een actie te initiëren rondom geloof in 
duurzaamheid. 

Werkgroep Onderwijs
Onderwijs is altijd een onderwerp waarover PerspectieF danig van zich laat horen. 
Zo ook in
2009, met onder meer de lancering van de scripta over Uitval Hoger Onderwijs, de 
OV-actie in het MBO en de actualiteit rondom de studiefinanciering.

Werkgroep Gezondheid en Sport
De werkgroep Gezondheid en Sport heeft in 2009 een mooi beginjaar gehad. Er zijn 
verschillende artikelen geschreven en gepubliceerd en de eerste aanzet is gegeven 
voor een actie rondom Gameverslaving en Gehoorschade van januari 2010. Het 
aantal leden van de werkgroep is gestegen tot 6.

JANUARI
• Engel van het Jaar  - Hans van Baalen (VVD) vanwege zijn voortdurende 
inzet voor mensenrechten en in het bijzonder de positie van onderdrukte 
christenen. 
• Manifest ‘Uitval Hoger Onderwijs’ - Hierin is onderzoek gedaan naar de 
kosten van uitval in het hoger onderwijs en naar de mogelijke varianten. Als actie 
zijn meerdere PerspectieF’ers uit de Evangelische Hogeschool gevallen om de 
toegevoegde waarde van tussenjaren aan te geven. 
• Partijcongres - Op 31 januari heeft PerspectieF vijf amendementen  
ingediend waarvan er twee het haalden. Ook diende PerspectieF een motie in 
over de aansluiting van de ChristenUnie bij de Europese Volkspartij (EVP) in het 
Europees Parlement. De resolutie voor een onderzoek naar de politieke steun die 
Nederland aan de inval in Irak verleende, kreeg veel aandacht omdat deze het 
net niet haalde. Daarnaast vroeg PerspectieF aandacht voor de uitval in het hoger 
onderwijs op het congres. Dit voorstel werd door een ruime meerderheid van de 
leden aangenomen.

FEBRUARI
• www.houddechristenuniescherp.nl  - Op 05 februari 2009 lanceerde 
PerspectieF deze website om te kijken of de winstpunten die door de 
ChristenUnie in het coalitieakkoord waren binnengesleept ook daadwerkelijk 
verzilverd werden. Een reeks van opinieartikelen in kranten volgde hierop. 
• Gelijkwaardigheid van generaties - In samenwerking met DWARS riep 
PerspectieF op om de gelijkwaardigheid van generaties op te nemen in de 
grondwet. Diezelfde week voerde PerspectieF vervolgens actie op de 9 maanden 
beurs in de RAI in Amsterdam. Daar werden buikdoeken uitgedeeld met de tekst 
“… wil ook grondrechten!”.

MAART
• Schaduwakkoord van politieke coalitie-jongeren - De politieke 
jongeren organisaties van CDA, PvdA en ChristenUnie eisten dat de rekening 
van de economische crisis niet doorgeschoven zou worden naar de volgende 
generatie. Daarop stelden zij een Green Deal op. Dit was onderdeel van 
een gemeenschappelijk schaduwakkoord dat op 05 maart in de Volkskrant 
gepresenteerd werd en later door vrijwel alle media in Nederland overgenomen 
is.
• PerspectieF reageert op crisisakkoord - PerspectieF was weinig 
enthousiast over het sociaal akkoord wat op 24 maart gesloten werd tussen 
kabinet en sociale partners. Maar volgens de jongeren van CDA, PvdA en 
ChristenUnie leken daadkrachtige maatregelen nu toch weer geparkeerd te 
worden voor extern advies.

APRIL
• Demonstratie Iran Comité leidt tot Kamervragen - Op 01 april 
demonstreerde PerspectieF voor de Iraanse ambassade. Op die dag was het 
precies 30 jaar geleden dat Khomeini de Islamitische Republiek Iran uitriep. De 
actie werd mede geïnitieerd door het op 30 maart opgerichte Iran Comité waar 
IJmert Muilwijk een van de negen leden van was geworden. 
• PerspectieF en WI ChristenUnie voor bio-energie - Op vrijdag 17 april 
presenteerde het wetenschappelijk instituut (WI) van de ChristenUnie een visie 
op bio-energie. PerspectieF schreef mee aan dit document en pleitte voor meer 
gebruik van bio-energie.

De politieke activiteiten van 2009
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MEI
• Liftend op Euro-verkiezingstour - PerspectieF is al liftend op verkiezingstour 
voor de aanstaande Europese Verkiezingen geweest. Verschillende PerspectieF-
leden liften 28 en 29 mei naar steden in België, Frankrijk en Duitsland. Onderweg 
gingen de Perspectievers in gesprek met automobilisten en vrachtwagenchauffeurs 
over wat Europa voor hen betekent. In het kader van Europese verkiezingen heeft 
PerspectieF meerdere debatten voorgezeten en geleidt.  

JUNI
• PerspectieF: OV-jaarkaart MBO-studenten moet er komen – Omdat 
PerspectieF een OV-kaart voor alle Mbo-studenten wilde, nodigde zij staatssecretaris 
Bijsterveld uit om op 18 juni mee te reizen met een door PerspectieF georganiseerde 
busreis langs verschillende MBO-scholen. Hier werden gratis OV-kaarten uitgedeeld 
aan MBO-scholieren. Aansluitend op deze actie heeft PerspectieF een enorme OV-
kaart aangeboden aan Ed Anker.
• PerspectieF laat vredesduiven op voor Iran - Op 24 juni liet PerspectieF 
samen met de Tweede Kamer buitenlandwoordvoerders van de VVD, PvdA en CDA 
vredesduiven op voor Iran. De actie was bedoeld om een signaal af te geven aan 
het Iraanse regime om de mensenrechten te respecteren. 
• PerspectieF ondertekent petitie “Stop Plasterk!” - Op 30 juni werd er in 
de Tweede Kamer over de afschaffing van de tweede bachelor- of masterstudie 
gestemd. Volgens PerspectieF moeten studenten de mogelijkheid hebben om na 
bijvoorbeeld een HBO-opleiding een universitaire opleiding te kunnen volgen voor 
het normale bedrag van het collegegeld. Samen met het CDJA heeft PerspectieF 
hierover een petitie opgesteld omdat zij vreesden dat studenten dit niet zouden 
kunnen betalen.

JULI
• PerspectieF schrijft rapport over het elektrisch rijden – Mede onder 
leiding van PerspectieF heeft een werkgroep van de TU Delft een rapport 
geschreven over de toekomst van de elektrische auto.  Dit rapport is op 23 juni in 
de fractievergadering van de ChristenUnie aangeboden en besproken. 
• PerspectieF presenteert OV-scripta aan Ernst Cramer - Op 03 juli heeft de 
werkgroep Ruimte & Mobiliteit haar scripta over het openbaar vervoer aangeboden 
aan Ernst Cramer. De laatste anderhalf jaar is de werkgroep bezig geweest om het 
OV onder de loep te nemen en een eigen visie over het onderwerp te vormen, 
hetgeen resulteerde in deze uitgebreide scripta.
• PerspectieF houdt kerstdiner tegen sociaal isolement - Op 24 
juli heeft PerspectieF een kerstdiner georganiseerd in samenwerking met 
ontmoetingsrestaurant Van HarteResto. Ze wilden op deze manier aandacht 
vragen voor het feit dat sociaal isolement ook in de zomermaanden aanwezig is en 
niet alleen met de kerstdagen.

AUGUSTUS
• PerspectieF organiseert Political Youth Session op het WCOF - PerspectieF 
heeft op 10 augustus een bijdrage geleverd aan het World Congress of Families 
(WCOF). Met een presentatie van de regiomanager van een Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG) uit Zeeland en een debat met vertegenwoordigers van alle 
verschillende politieke jongerenorganisaties (PJO’s) speelde PerspectieF in op het 
derde deelthema van dit congres: Welke uitdagingen en ontwikkelingen staat het 
gezin te wachten en hoe kunnen we daarmee omgaan?

SEPTEMBER
• Jongeren ChristenUnie lekken nota Prinsjesdag - PerspectieF heeft 
op 14 september stukken gelekt die eigenlijk op Prinsjesdag gepresenteerd 
moesten worden. Het ging om de zogenaamde mini-nota waarin de speerpunten 
van PerspectieF voor het aankomende jaar stonden. Bij de presentatie aan de 
ChristenUnie-fractie kwamen de plannen tevoorschijn uit een oude lederen 
schooltas. Hiermee wilde PerspectieF aangeven dat er meer aandacht moet komen 
voor de toekomstige generaties en onderwijs.



14. 15.

OKTOBER
• PerspectieF: ‘AOW-leeftijd met twee maanden per jaar omhoog’ - Begin 
oktober was het de SER niet gelukt om te komen met een alternatief voorstel voor 
de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67. Daarom vroeg PerspectieF het  kabinet 
nu maatregelen te nemen.  De AOW-leeftijd moet volgens de jongeren vanaf 2011 
met minimaal twee maanden per jaar omhoog. 
• PerspectieF actief op het ChristenUnie congres - Op het partijcongres 
van 03 oktober in Zwolle stonden twee resoluties van PerspectieF op de agenda.  
Zo was er een resolutie welke opriep om niet verder te bezuinigen op de 
ontwikkelingssamenwerking. Na toezegging van de Tweede Kamerfractie heeft 
PerspectieF deze resolutie ingetrokken. In de andere resolutie werd de ChristenUnie 
opgeroepen om zich in te zetten voor de bestrijding van de eenzaamheid, met 
name op lokaal niveau. Deze werd met grote meerderheid aangenomen. 
• ChristenUnie-jongeren strijden met kleine ondernemers tegen 
koopzondagen - Op 27 oktober heeft PerspectieF actie gehouden om het aantal 
koopzondagen tegen te gaan. Door in een grote kooi gevangen te zitten stond 
PerspectieF symbool voor de kleine ondernemer die gevangen zit als er ‘vrije’ 
koopzondagen zouden zijn. De Tweede Kamer heeft diezelfde dag nog besloten om 
misbruik van de toerismebepaling en de avondwinkelbepalingen tegen te gaan. 

NOVEMBER
• PerspectieF in Kopenhagencoalitie – PerspectieF en 13 andere 
jongerenorganisaties hebben de handen in een geslagen in de aanloop naar de VN 
klimaattop in Kopenhagen. Hiermee wilde PerspectieF zich gezamenlijk inzetten 
voor het klimaat. Hierbij is de website www.kopenhagenactnow.nl gelanceerd.
• PerspectieF acties overgenomen in 2e Kamer - Bij de behandeling 
van de begroting van OC&W heeft Kamerlid Ed Anker twee PerspectieF acties 
overgenomen: subsidie voor tussenjaren (zoals de EH) en de OV kaart voor 
MBO’ers. 
• PerspectieF lanceert manifest Passend Onderwijs - Op dinsdag 17 
november heeft de werkgroep Onderwijs het manifest over passend onderwijs 
gelanceerd bij het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) waarmee ze aandacht vroegen 
voor de samenwerking die bij het Passend Onderwijs zou dreigen te verdwijnen.
• Kamer stemt in met motie OV-kaart voor minderjarige MBO’ers - Op  24 
november heeft de Tweede Kamer met grote meerderheid ingestemd met een 
motie van de ChristenUnie waarin Ed Anker de regering verzocht om de eerder 

geconstateerde uitvoeringsproblemen van de OV-kaart te onderzoeken en de 
reisbehoefte van 16- en 17-jarige MBO’ers in kaart te brengen en te onderzoeken 
op welke manier er een landelijke regeling voor deze groep MBO’ers kan komen.

DECEMBER
• PerspectieF voert actie voor 2e master - Op 02 december werd de nieuwe 
Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschap (WHW) behandeld door de Eerste 
Kamer die bepaalt dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om instellingscollegegeld 
te vragen als een student al eerder een diploma heeft behaald. PerspectieF was 
hier fel op tegen en werd gesteund door 30.000 handtekeningen. Deze reikte 
PerspectieF met o.a. de Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) die een gouden 
strijkijzer uitreikte aan de Eerste Kamerleden. 
• PerspectieF bij VN klimaattop Kopenhagen - Op 07 december is de VN 
klimaattop in Kopenhagen begonnen. In die conferentie moest hier de opvolger 
van het Kyoto-verdrag worden vastgesteld. Daarom reisde PerspectieF voorzitter 
IJmert Muilwijk op 14 december met minister Cramer af in de Beat the Heat 
express naar Kopenhagen. 
• PerspectieF: “Religieuzen moeten tienden energie gaan besparen” - Op 
09 december hebben, op initiatief van PerspectieF, drie geloofsgemeenschappen 
de handen ineen geslagen voor een beter klimaat. Gezamenlijk hebben Dhr. Reinier 
van den Berg (RTL weerman en christen), Dhr. Awraham Soetendorp (Rabbijn en 
deskundig op dit gebied) en Dhr. Ózcan Hidir (docent Koran-Hadith en Vergelijkende 
Theologie aan de Islamitische Universiteit Rotterdam) het initiatief genomen om 
een Manifest te onderteken wat gelovigen oproept om gezamenlijk zich sterker te 
maken voor een beter klimaat. Dit is, na een bezoek gebracht te hebben aan een 
Moskee en de Haagse Kloosterkerk, aangeboden aan ChristenUnie-kamerlid Esmé 
Wiegman. 

Niels Kruithof
Bestuurslid Politiek Buitenland PerspectieF, ChristenUnie-jongeren

Daan Weststrate
Bestuurslid Politiek PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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Christelijke politiek houdt niet op bij de grenzen van Nederland. Wij zijn niet alleen 
op de wereld, maar geven ook om mensen in andere landen. Tevens zijn veel 
problemen in Nederland niet op te lossen zonder internationale samenwerking. 
De activiteiten van de commissie internationaal spelen hier op in. De commissie 
biedt onze leden zo de gelegenheid om ook internationaal werk te maken van 
christelijke politiek.

In het jaar 2009 is bij de commissie internationaal ingezet op een aantal 
verbeteringen. Zo wordt er met een meer doelgerichte oriëntatie gewerkt. 
Naast het onderhouden van contacten is de nadruk meer komen te liggen op de 
mogelijkheden die de contacten bieden. Hierbij worden twee uitgangspunten 
centraal gesteld. De activiteiten die plaatsvinden dienen namelijk bij te dragen 
aan de ontwikkeling van de leden van zowel PerspectieF als de buitenlandse 
partnerorganisaties. Ook moeten de activiteiten gericht zijn op het naar buiten 
brengen van politieke standpunten.

ECPYN Summer School
Elk jaar organiseert het European Christian Political Youth Network (ECPYN) een 
International Summer School. PerspectieF zet zich als lid van ECPYN met andere 
christelijke politieke jongerenorganisaties in voor het wederzijds versterken van 
de christelijke politiek. Binnen de Summer School wordt er ook veel aandacht 
besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de internationale deelnemers. Dit 
gebeurd via lezingen, workshops, excursies en de onderlinge contacten. In 2009 
werd de Summer School voor de zesde keer gehouden. Zo’n 45 deelnemers uit 
ruim 15 verschillende landen kwamen in Risan (Montenegro) bij elkaar. In twee 
grote landelijke dagbladen van Montenegro werd zelfs bericht over de Summer 
School.

Internationaal
Voor het eerst werd er in 2009 gewerkt met een gedeeltelijke vergoeding voor de 
kosten die PerspectieF-leden moeten maken om deel te kunnen nemen aan de 
Summer School. Met deze gedeeltelijke onkostenvergoeding wordt een grotere 
toegankelijkheid beoogd. In 2009 nam het aantal leden van PerspectieF dat aan de 
Summer School deel nam ook toe. Op de Summer School is tevens de aankondiging 
gedaan voor een aantal inhoudelijke politieke werkgroepen binnen het ECPYN. 
Leden van PerspectieF kunnen ook mee gaan draaien in de politieke werkgroepen, 
die vanaf 2010 verder vorm moeten krijgen. Daarnaast zijn er stappen gezet om 
ECPYN als organisatie te formaliseren door het aanpassen van de statuten. Ook is 
er een lidmaatschapsbijdrage ingesteld voor de aangesloten organisaties.

Young NIMD
PerspectieF neemt tevens deel in het Young NIMD (Netherlands Institute for 
Multiparty Democracy). Deze organisatie richt zich op het versterken van de politiek 
en democratie in landen als Ghana, Kenia, Suriname en Guatemala, met daarbij 
bijzondere aandacht voor jongeren. Eind 2009 is een afgevaardigde van PerspectieF 
meegaan naar Suriname, om daar trainingen te geven aan politieke jongeren. Dit 
werd van beide kanten als leerzaam ervaren. Over deze reis en de ervaringen is 
bericht op de website en in de Perspex. Dit sluit aan bij de doelstelling om de 
activiteiten die binnen het kader van het Young NIMD plaatsvinden bekender te 
maken onder de leden van PerspectieF.

Verkiezingscampagne EU
Samen met de werkgroep Europa is voorafgaand aan de verkiezingen voor het 
Europees parlement van juni 2009 een lifttour door Europa gehouden. Na in 
Nederland te zijn begonnen met campagnevoeren, zijn een aantal koppels 
gaan liften naar andere Europese landen. Om uiting te geven aan de Europese 
samenwerking hebben zij in deze landen andere politieke partnerorganisaties 
geholpen met het campagnevoeren. Het liften bood daarnaast de mogelijkheid 
om gesprekken aan te gaan met verschillende burgers. De actie heeft aandacht 
gehad van diverse media.
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Op de voorjaars ALV van 2009 had PerspectieF een recordbedrag op de algemene 
reserve staan. Waar PerspectieF in 2007 haar lening definitief afloste, was er twee 
jaar later een algemene reserve van 64.881 euro. Er werd een gewijzigde begroting 
opgesteld en het grote bedrag werd verdeeld over verschillende activiteiten. Dit 
verslag vormt een korte toelichting op de financiële gebeurtenissen in 2009. Voor 
een cijfermatige verantwoording verwijzen wij dan ook graag naar het Financieel 
Jaarrapport 2009 van PerspectieF.

Toelichting financiële situatie 
In 2007 heeft PerspectieF haar schuld definitief afgelost. Om een nieuwe 
schuld te voorkomen, heeft PerspectieF in 2009 een buffer opgebouwd, om 
onverwachte kosten op te vangen. Daarnaast is er een bedrag gespaard voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en de Tweede Kamer verkiezingen in 2011. Het 
bestuur is verheugd de leden mee te kunnen delen dat er wederom een positief 
vermogen is. In 2009 is er in totaal €106.898 uitgegeven. Op 31 december 2009 had 
PerspectieF een positief saldo van € 66.082. Dit is een kleine verhoging t.o.v. het 
eindsaldo op 31 december 2008. Dit zal wellicht als een verassing komen, aangezien 
we op de voorjaars ALV van 2009 aangegeven hadden de buffer te verkleinen. 
De buffer van 64.881 werd o.a. gebruikt voor de gemeenteraadsverkiezingen, 
landelijke verkiezingen en begroting van 2009. Het verschil is echter dat de grote 
kostenposten voor de gemeenteraadsverkiezingen niet in 2009, maar in januari 
2010 gemaakt werden. Dit maakt dat er nog steeds heel veel geld op de algemene 
reserve staat  In eerste instantie verwachtte we de grootste kostenposten in 2009 
te hebben, maar deze zijn verplaatst naar januari 2010. Om deze reden zal de 
algemene reserve voornamelijk in 2010 uitgegeven worden. 

Belangrijke wijzigingen in de kosten
- Bureaumedewerkster 
In september 2010 heeft PerspectieF een nieuwe bureaumedewerkster 
aangenomen. Door deze wijziging zijn de kosten voor de bureaumedewerkster in 
2009 lager uitgevallen dan begroot was. Om deze reden is er in 2010 een kleiner 
budget gereserveerd voor deze post

Financieel Jaarverslag
Vrijheid Belarus
Een onderwerp waar de commissie internationaal zich voor inzet is de vrijheid 
in Belarus (Wit-Rusland). In Belarus worden de mensenrechten en fundamentele 
vrijheden van de burgers door het dictatoriale regime van Alexander Lukashenka 
geschonden. Op deze door dit regime niet erkende onafhankelijkheidsdag heeft 
de commissie internationaal met een aantal andere organisaties bij de ambassade 
van Belarus in Den haag gedemonstreerd voor meer vrijheden. Dit onderwerp is 
ook door de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie opgepakt. Daarnaast is een 
vertegenwoordiger van PerspectieF aanwezig geweest bij het eerste congres van 
een christelijke partij (de BCD) in Belarus, om zo ook de mensen ter plekke te 
steunen.

Niels Kruithof
Bestuurslid Politiek Buitenland PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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- Telefoonabonnementen
In 2009 heeft PerspectieF een nieuw abonnement afgesloten met Vodafone. Dit 
heeft tot een daling van de telefoonkosten geleid. Er was €7.500 euro gereserveerd 
voor de telefoonkosten, maar vanwege deze wijziging zijn de kosten lager 
uitgevallen. Er is in 2009 €5.959 uitgeven aan telefoonkosten. 

- Begroting
De begroting van 2009 had een grote meevaller door de teruggave van subsidie 
(zie jaarverslag 2008). Hierdoor was er een ruime begroting, en zijn er veel plannen 
uitgevoerd. De kosten voor 2009 zijn echter lager uitgevallen, wat ons meer ruimte 
geeft op de begroting van 2010. Er is daarom een gewijzigde begroting voor 2010 
gemaakt, welke aan de leden ter goedkeuring zal worden voorgelegd.

Alternatieve inkomsten
In 2009 is een start gemaakt met het zoeken naar alternatieve inkomsten, 
aangezien de overheidssubsidie en de contributies dalen. Er zijn al verschillende 
stappen ondernomen, waaronder het zoeken naar adverteerders voor de Perspex. 
Er is een solide beleid opgesteld om dit te vergroten, maar het is een begin. In 
2010 zal er nog meer aandacht gegeven worden aan het verkrijgen van additionele 
inkomsten. Er is in 2009 ook een plan geschreven om een acquisitiecommissie op 
te richten, welke in 2010 uitgevoerd zal worden. 

Investering in toekomst en kwaliteit
In 2009 heeft PerspectieF veel gekeken naar de toekomst en kwaliteit. Ook op 
de financiële post hebben we daar naar gekeken. Zo zijn er nieuwe afspraken 
gemaakt met de ChristenUnie, die de samenwerking in de toekomst moeten 
verbeteren. Daarnaast zijn er nieuwe afspraken gemaakt met de ChristenUnie en 
de accountant om de jaarverslagen duidelijker weer te geven. In de komende jaren 
zal dit verwerkt worden, waardoor er meer duidelijkheid aan de leden gegeven 
kan worden. 

Toekomst 2010
PerspectieF heeft een heel aantal jaren in financiële problemen verkeerd. In 2007 
is de schuld afgelost, met daarbij de belofte alles te doen om dit in de toekomst 
te voorkomen. In 2008 is gebleken dat we een grote buffer hebben opgebouwd 
€64.881. Deze zou in 2009 gedeeltelijk worden uigegeven, maar dit is verplaatst 
naar 2010. De kosten voor de gemeenteraadsverkiezingen waren grotendeels in 
2009 gepland, maar uiteindelijk in 2010 uitgegeven. Ook de landelijke verkiezingen 
zullen in 2010 uitgegeven worden, vanwege de vervroegde verkiezingen. In 
2010 zal er daarom 25.000 euro op de begroting worden geplaatst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen en landelijke verkiezingen.  De ‘standaard’-buffer zal 
op €30.000 euro gezet worden.

Roosmarijn Veldstra
Penningmeester PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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Activiteiten
In 2009 zijn er voor de leden een aantal activiteiten georganiseerd vanuit het 
secretariaat. Een congres en twee keer een Algemene Leden Vergadering. De 
eerste Algemene Leden Vergadering van 2009 was in mei en stond in het teken 
van het jaarverslag van 2008. In november werd de Najaars Algemene Leden 
Vergadering georganiseerd en deze stond in het teken van de plannen voor 
2010. De voorbereidingen hiervoor zijn gedaan vanaf augustus. Daarnaast was 
er gekoppeld aan de Algemene Leden Vergadering in november ook een congres 
georganiseerd. Dit tweedaagse jaarlijkse terugkerende evenement stond dit jaar 
in het teken van Religie & Politiek en droeg de titel ‘ChristenUnie of GeloofUnie?’
We hebben die dagen met in totaal ruim 80 deelnemers nagedacht over de 
verschillende onderwerpen omtrent dit thema. Dit congres werd georganiseerd 
door de Algemeen Secretaris, het bestuurslid intern en een aantal leden van de 
congrescommissie. 
 
Bestuurswissels
Er zijn een aantal personele wisselingen geweest in 2009 wat het bestuur betreft. 
Tijdens de voorjaars Algemene Leden Vergadering van mei namen Pieter Leemhuis, 
Bestuurslid Intern en Marijn Gunnink, Bestuurslid Politiek en vicevoorzitter, 
afscheid. 
Bernard Bos nam de functie van Bestuurslid Intern over en Daan Weststrate nam 
de functie van Bestuurslid Politiek over. Wouter Kremer, Bestuurslid Communicatie, 
werd vanaf toen vicevoorzitter.  Tijdens de Algemene Leden Vergadering in 
november namen we afscheid van Harm Hilvers, Interim-bestuurlid Afdelingen die 
deze post in de zomervakantie wegens omstandigheden had overgenomen van 
Gerard Andre. Imre Grevers nam tijdens deze Algemene Leden Vergadering de 
functie van Bestuurslid Afdelingen over.
 
Bureaumedewerker
Sinds september 2009 hebben we een nieuwe bureaumedewerker. Magda van 
Harten heeft ons verlaten en Leonie van Dijkhuizen nam haar plek over. 
Zij is nu al een aantal maanden aan het werk voor de vereniging door onder andere 
de ledenadministratie bij te houden, welkomstcadeaus te versturen en de post weg 
te werken. De ledenadministratie doet zij in samenwerking met de ChristenUnie. 

Secretariaat
Christelijk Sociaal Jongeren Congres
Vanaf 2009 is PerspectieF actief vertegenwoordigt in de stichting Christelijk 
Sociaal Jongeren Congres. Dit is een congres wat één keer in de twee jaar wordt 
georganiseerd in samenwerking met het CDJA, SGPJ, Christennetwerk GMV en 
CNV-jongeren. De voorzitter van PerspectieF zal actief participeren in het bestuur 
van de stichting en het secretariaat levert hieraan ondersteuning door deel te 
nemen aan de werkgroep van het Christelijk Sociaal Jongeren Congres. Daarnaast 
is het ook mogelijk voor andere leden van PerspectieF om actief te participeren in 
de organisatie van dit congres. 

Gebedsbijeenkomsten
We hebben ook een aantal keer gesprekken gevoerd met de ChristenUnie hoe 
we het gebed binnen PerspectieF een goede plaats kunnen geven. In 2010 wordt 
dit verder uitgedacht en een plek gegeven. Waarschijnlijk door de organisatie van 
verschillende gebedsbijeenkomsten. 

Welkomstcadeau
Tot slot zijn we in 2009 ook overgegaan op een ander welkomstcadeau voor onze 
nieuwe leden. De CD van Sela is vervangen door een usb-stick met het PerspectieF 
Logo daarop. Nieuwe leden hebben nog steeds de mogelijkheid om in plaats van 
een usb-stick ook een proef abonnement op het Nederlands Dagblad te kiezen. 

Esther Kruijsbergen
Algemeen Secretaris PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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Binnen PerspectieF zijn een groot aantal mensen betrokken bij de communicatie. 
Communicatie is van essentieel belang om de vereniging onder de aandacht te 
brengen, zowel intern als extern. Om dit te bereiken is er hard gewerkt door de 
redactieleden van de Perspex, de webredactie en ook door de promotiecommissie. 
Wat er bereikt is wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt.

Acties
In samenwerking met de afdeling politiek zijn in 2009 verschillende acties 
georganiseerd. PerspectieF was op verschillende manieren duidelijk zichtbaar in 
de media. Vooral ten tijde van de crisisonderhandelingen waren de schijnwerpers 
volop op de coalitiejongeren gericht. Maar ook is de aandacht getrokken met een 
eenzaamheidsactie op het strand en een actie op de Evangelische Hogeschool om 
de aandacht te vestigingen op uitval in het onderwijs. Er verschenen verschillende 
opinieartikelen vanuit de werkgroepen van PerspectieF. Een uitgebreider verslag 
hiervan is te vinden in het hoofdstuk over politiek. Van belang is het om op te 
merken dat de samenwerking tussen politiek en communicatie steeds beter 
gestroomlijnd wordt en dit vertaald zich in meer en betere acties. Het media 
netwerk van PerspectieF wordt steeds groter. Daarom kan er meer proactief media 
benadert worden wanneer wij de aandacht willen vestigen op een politiek punt. 

Promotie
Onder verantwoordelijkheid van de promotiecoördinator Imre Grevers zijn weer 
verschillende festivals bezocht. Hierbij moet gedacht worden aan het Flevofestival, 
Opwekking en Soul Survivor. Er is gestart met het houden van politieke acties op 
de verschillende festivals. PerspectieF verwelkomde een groot aantal leden, maar 
moest helaas ook van een aantal afscheid nemen. Het totale ledenaantal liep in 
2009 iets terug. Hierbij speelt waarschijnlijk mee dat er 2009 geen verkiezingen 
zijn geweest. Dit heeft gevolgen op de mate waarin men politiek betrokken wil zijn. 
Er is een trend zichtbaar waarbij het ledenaantal van PerspectieF jaarlijks enigszins 
terugloopt wat weer gecompenseerd wordt in de jaren dat er verkiezingen zijn. 
Uitdaging is om te zoeken naar mogelijkheden om ook nieuwe mensen aan 
PerspectieF te binden als het politiek klimaat niet zo spannend is. 

Communicatie
Perspex 
In 2009 veranderde de Perspex van formaat. De inhoud veranderde ook enigszins. 
Het waren lastige tijden waarbij niet altijd duidelijk was wat de stand van zaken 
was rond de Perspex. Deadlines waren onduidelijk en de beloofde verhoogde 
doorloopsnelheid blijft een punt van zorg. Toch is de Perspex-redactie er in geslaagd 
om het beoogde aantal van vijf Perspexen dit jaar te realiseren. Inhoudelijk 
werden er sterke stukken geschreven en de nadruk kwam meer te liggen op 
activiteiten binnen de vereniging. Er is in 2009 een start gemaakt met een nieuw 
redactieteam.

Website
De webredactie heeft in 2009 hard gewerkt om de website elke week weer up 
to date te houden. Nieuwsberichten werden snel geplaatst. De website had een 
stabiel aantal bezoekers. De Eigenwijzer werd online geplaatst, zodat men de 
mogelijkheid had om online op de stukken te reageren. 

Wouter Kremer
Bestuurslid Communicatie PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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2009 is voor de afdeling Intern een goed jaar geweest. Veel plannen zijn uitgevoerd 
en we hebben de continuïteit weten te behouden. Er zijn al veel mensen actief lid 
binnen de vereniging en dit aantal stijgt gestaag.

Trainingen & Vacatures
Leden zijn in 2009 nog meer aangespoord om ook een actieve bijdrage te leveren 
aan PerspectieF. Mede doordat het bekende vacatureboekje weer verscheen, 
ditmaal aangevuld met ons trainingsaanbod, hebben we veel mensen mogen 
verwelkomen. 

Het trainingsaanbod is fors uitgebreid het afgelopen jaar, zo hebben we onder 
meer in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut en de Kaderschool van 
de ChristenUnie het Fellowsprogram mogen starten wat al gelijk zeer populair 
was. 

De leiderschapstraining is voor de 3e keer georganiseerd en voltooid en heeft weer 
een groep maatschappelijk en politiek betrokken leiders opgeleverd. In september 
zijn we gestart met het aanbieden van de leiderschapstraining aan voorzitters van 
studentenverenigingen. Hier is een positieve respons opgekomen. Aan het einde 
van het traject moeten we constateren dat dit voor de studentenverenigingen 
zeer waardevol kan zijn, maar dat we er als PerspectieF weinig baat bij hebben. 
De exacte resultaten worden in 2010 geëvalueerd als de studentenleidertraining 
afgelopen is. 

Ook zijn er voor de kandidaat-gemeenteraadsleden trainingen georganiseerd 
om hen voor te bereiden op het raadswerk. Hierbij is onder andere een debat-, 
media- en communicatietraining gegeven. De kandidaat raadsleden hebben het 
over het algemeen als opbouwend en stimulerend ervaren. In de maanden na de 
training zijn de kandidaten verder ondersteund door PerspectieF in het campagne 
voeren. 

Interne Organisatie
Ledenactiviteiten 
De afdeling Intern heeft ook in 2009 weer een actieve bijdrage geleverd aan de 
sociale activiteiten van PerspectieF door het organiseren van zeer waardevolle 
bestuursweekenden, een zeer goed bezochte barbecue na de ALV in mei, en 
natuurlijk de Nieuwjaarsborrel die goed bezocht werd. In 2009 is meer nadruk 
komen te liggen op het actief werven van bezoekers voor bijvoorbeeld congressen 
of andere activiteiten. We leven in een tijd waarin het bezoek van dergelijke 
activiteiten niet een vanzelfsprekendheid is. Een persoonlijke benadering via 
telefoon, mail of social media is dan ook van groot belang. In 2009 is daarom de 
grondslag gelegd voor een nieuwe manier van activering waarbij de persoonlijke 
benadering centraal staat. Dit is een tijdrovende bezigheid, maar het stijgende 
aantal actieve leden en goede bezoekersaantallen van activiteiten geven loon naar 
arbeid.  

Daarnaast is er ook weer een kerstkaart verzonden naar onze leden. Om deze 
iets extra’s mee te geven hebben we er een politieke boodschap op gezet en dit 
is zeer goed ontvangen. Ook levert de afdeling intern veel ondersteuning aan 
de organisatie van andere acties zoals het congres in samenwerking met het 
secretariaat.

Bernard Bos
Bestuurslid Intern PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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De lokale PerspectieF afdelingen vormen een essentieel onderdeel van onze 
vereniging. Door hun politieke activiteiten door heel het land, zorgen zij voor 
draagvlak onder lokale inwoners en brengen zij de politieke boodschap van 
PerspectieF over op lokaal niveau. Daarom hebben we ook dit jaar weer veel in 
de afdelingen geïnvesteerd. Zo hebben veel PerspectieF-leden in afdelingen zich 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen ingezet voor de vele kiesverenigingen. 
Ook hebben we kunnen concluderen dat er PerspectieF-leden in verschillende 
gemeenten op de kieslijst stonden. 

In de tweede helft van 2009 is er een start gemaakt met een betere organisatie van 
afdelingen. Er zijn met alle afdelingen gesprekken gevoerd en een goed overzicht 
was het resultaat. Ook zijn er gesprekken gevoerd om weer nieuwe afdelingen 
op te richten. Des al niet te min, is het werk nog lang niet af. Dit vormt dan ook 
een goede motivatie om ook in 2010 nog meer te gaan investeren in afdelingen. 
Het begrip afdeling hoeven we niet heel nauw te definiëren. Het gaat er om dat 
er lokaal jongeren actief zijn met PerspectieF. Op die manier zijn we in 2009 naar 
afdelingen gaan kijken.

Hier een overzicht van alle actieve afdelingen met hun belangrijkste activiteiten in 
2009:

      Bestaande afdeling

      Beginnende afdeling

     Kandidaat PerspectieF  
      gemeenteraadslid

• Groningen: Sinds november van start. Eerste bijeenkomst in december, 
studiegroep tot verdieping van de christelijke politiek. Nu bezig met “Ongeloof en 
Revolutie” van Groen van Prinsterer.

• Stedendriehoek: Heeft zich in 2009 ingezet voor studentenhuisvesting 
in Apeldoorn. Daarnaast hebben ze meegedraaid in de campagne voor de 
gemeenteraadsverkiezingen door o.a. Alex van Wijhe kandidaat te stellen voor de 
gemeenteraad in Apeldoorn.

• Slochteren: Deze afdeling heeft PerspectieF vertegenwoordigt op 
verschillende christelijke en politieke bijeenkomsten. Op deze manier zorgen 
afdelingen voor de promotie van PerspectieF door heel Nederland.

• Dronten: Dronten is bezig geweest om te ondersteunen in de campagne 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van de lokale ChristenUnie in Dronten.

• Barneveld: Deze afdeling heeft een groeiende periode doorgemaakt 
in 2009. Er is gezocht naar bestuursleden, interessante politieke zaken en er is 
gebouwd aan een netwerk. Mede door deze inzet is Barneveld één van de actievere 
afdelingen in 2010.

• Woerden: Woerden draaide een aantal jaar erg goed, maar krijgt te 
maken met verjaring. Een positief gevolg is wel dat veel (oud)PerspectieF’ers bij de 
ChristenUnie Woerden zitten. 

• Brabant:  Deze afdeling loopt al jaren erg goed. Ook in 2009 hebben 
zij diverse acties georganiseerd: Held van Brabant, “Hart” voor het OV, 
Jeugdwerkloosheid, etc. Ook in Brabant zijn veel PerspectieF’ers in hun gemeente 
op de kieslijst gezet. 

• Zeeland: In Zeeland is een jongerenplatform die eens per maand bij elkaar 
komen om te praten en te discussiëren over politieke issues. Dit platform bestaat 
grotendeels uit PerspectieF’ers. 

• Noord Holland: In 2009 zijn de fundamenten gelegd voor een afdeling op 
provinciaal niveau. Meerdere PerspectieF’ers zijn gemotiveerd om hier mee aan de 
slag te gaan. We hopen in het jaarverslag van 2010 hier meer over te vertellen.
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In 2009 heeft tweemaal een bestuurswissel op de functie van afdelingen 
plaatsgevonden. De ontstane onrust heeft ertoe geleid dat de gemaakte plannen en 
activiteiten niet altijd tot hun recht zijn gekomen. De verwachting is dat afdelingen 
in 2010 de vruchten kan plukken van de stappen die in 2009 zijn gezet

Imre Grevers
Bestuurslid afdelingen, PerspectieF ChristenUnie-jongeren
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