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“De vereniging heeft als doel jongeren in kennis te brengen met het streven naar een
democratischer Nederland, doorbreking van het partijkartel, onder andere door de invoering
van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters en
e-democracy. Op deze wijze wil de vereniging de participatie van jongeren in de politiek
vergroten en bewerkstelligen dat de belangen van de Nederlandse bevolking bij de politieke
besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in
Nederland structureel wordt vergroot. De vereniging stelt zich als politieke
jongerenorganisatie voorts ten doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen
ten behoeve van jongeren in overeenstemming met de doelstellingen van Forum voor
Democratie.”

- Doelstelling Jongerenorganisatie Forum voor Democratie

In het vierde levensjaar van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) bleef de
vereniging groeien: met meer dan 4498 leden is JFVD nog steeds de grootste politieke
jongerenvereniging van Nederland. Daar zijn we trots op! Steeds meer politiek verweesde
jongeren vinden bij JFVD een thuis, leren zichzelf te ontplooien en maken vrienden voor het
leven. Door taboes niet te schuwen maar juist te doorbreken, en door jongeren die niet
alleen iets anders willen maar ook bereid zijn hun handen daarvoor uit de mouwen te steken
samen te brengen en op te leiden, stomen we een nieuwe generatie klaar. Deze generatie
moet het roer gaan overnemen van de multiculturalisten en globalisten die onze
samenleving in hun greep houden met hun klimaatactivisme, cultuurmarxisme en linkse
indoctrinatie, om van slachtofferschap en oikofobie weg te bewegen naar een daadkrachtig
en groots Nederland waarin we weer trots durven te zijn.

Het afgelopen bestuursjaar werd het onze organisatie - door de buitenproportionele
coronamaatregelen die het sociale (verenigings-)leven compleet aan banden legden -
moeilijk gemaakt om onze leden fysiek met elkaar in contact te brengen. De meer dan 50
Hubcoördinatoren die voor JFVD actief zijn hebben hun uiterste best gedaan om op een
creatieve manier met de regels om te gaan. Naast de vele online lezingen, Q&A’s,
schaaktoernooien en pubquizzes, hebben zij in deze moeilijke tijd veel fantastische
evenementen weten te organiseren voor de leden van hun Hubs. In elke provincie vonden
fiets-, wandel-, duin of zelfs hunebedtochten plaats. Van nachtelijke kanotochten door de
grachten van Utrecht tot boerderijbezoeken; en van barbeques, borrels en golfclinics tot
bezoeken aan (openlucht-)musea: door het hele land konden leden van JFVD dit jaar
gelijkgestemden ontmoeten.



De Crews zaten ondanks de coronamaatregelen ook niet stil. Het hoogtepunt van het jaar
was het JFVD zomerkamp dat de Zomerkamp Crew in augustus 2020 heeft weten neer te
zetten. Voor de tweede keer nam JFVD zo’n 70 jongeren mee naar de Ardennen voor een
week vol sport, ontwikkeling en verbinding. We daagden onze leden uit zichzelf - zowel op
mentaal als op fysiek vlak - te overwinnen. We nodigden ze uit deel te worden van onze
missie en gaven ze de kans om gelijkgestemden te ontmoeten, waardoor vriendschappen
voor het leven zijn ontstaan. De Social Crew zette zich het afgelopen jaar in om JFVD meer
visibiliteit te geven op sociale media, waardoor onze organisatie kon blijven groeien. De
Merchandise Crew zorgde ervoor dat JFVD ook in de publieke ruimte zichtbaar bleef, de
nieuwsbrief crew hield onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen binnen onze
organisatie en de ontwikkelingen in het land, en door het werk van de Magazine Crew
werden onze leden voorzien van de ideologische diepgang die zo mist op onze scholen en
universiteiten.

Hoewel we ons verzetten tegen de veronlinisering van de samenleving als gevolg van de
door deze regering voorgeschreven coronaregels, hecht JFVD veel waarde aan de inbreng
van haar leden. Het bestuur heeft lang geprobeerd een fysieke bijeenkomst voor al onze
leden te organiseren, maar dit bleek - tot onze grote spijt - niet haalbaar. Door de jaarlijkse
Algemene Ledenvergadering dit jaar online plaats te laten vinden, trachtten we onze leden
alsnog een platform te bieden om mee te denken over het beleid en de toekomst van JFVD.
Tijdens de ALV keurden de leden van JFVD de jaarstukken goed, en benoemden ze de
nieuwe leden van de Commissie van Beroep en de Auditcommissie. Romée van Raaij nam
afscheid van het bestuur. Er werden geen nieuwe bestuursleden benoemd, omdat het
sollicitatieproces door de coronamaatregelen en de gebeurtenissen van
november/december  2020 vertraging opliep.

Tijdens de ALV bespraken we deze gebeurtenissen met de leden. Toen het bestuur van FVD
door vijandige coupplegers leek te zijn overgenomen, werd door hen gedreigd JFVD aan de
kant te zetten en onze organisatie tijdelijk niet te erkennen als neveninstelling van FVD. Dit
gebeurde naar aanleiding van valse beschuldigingen aan het adres van JFVD, waarnaar
toen een onderzoek was ingesteld. Zonder de conclusies van dit onderzoek af te wachten,
wilde men van zowel JFVD als Thierry Baudet af. We zijn werkelijk overweldigd door het
aantal hartverwarmende steunbetuigingen dat we toentertijd van leden uit heel het land
hebben ontvangen: de leden van JFVD bleven als een blok achter Thierry Baudet en het
bestuur van JFVD staan, en prikten door de trial by media heen.

Wij zijn bovendien heel trots op het feit dat JFVD de meest inclusieve en diverse politieke
jongerenorganisatie is van Nederland. Op alle niveaus in onze organisatie zijn leden actief
met allerlei verschillende achtergronden. De drempel om lid te worden van en actief voor
onze organisatie is laag. We zijn een horizontale en toegankelijke vereniging, want wij
geloven dat iedereen in Nederland een kans verdient om het beste uit zichzelf te halen.
Maar, net zoals de missie van FVD beperkt de missie van JFVD zich niet tot de
landsgrenzen. Al langer was JFVD lid van de European Young Conservatives (EYC): een
transatlantisch bondgenootschap van gelijkgestemde conservatieve jongerenorganisaties
met dezelfde missie. Later is JFVD voorzitter Frederik Jansen benoemd als één van de
bestuursleden van EYC, waardoor JFVD dit jaar een nóg actievere rol heeft kunnen spelen



in het smeden van internationale verbonden om het Europese continent te beschermen en
haar cultuur te behouden.

Over 2020 heeft JFVD €133.239,95 uitgegeven voor haar activiteiten, welke zijn
gefinancierd door contributie van de leden, opbrengsten evenementen en subsidie van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Per saldo resteerde een tekort van €50.300 welke in
mindering is gebracht op de reserves. Het bestuur heeft geen beloning ontvangen voor het
uitvoeren van haar taken. Wel zijn de onkosten van de bestuurs- en andere actieve leden
vergoed.

Ook dit jaar gaan we door met de uitbouw van onze organisatie. We gaan nog meer events
organiseren, inhoudelijk en sociaal, overal in het land, en zullen ons nog sterker gaan richten
op de groei in het ledenaantal en op social media. We blijven scherpe analyses delen om zo
de publieke opinie te beïnvloeden, en zullen een thuis blijven vormen voor politiek
verweesde jongeren. Er zijn nog duizenden jongeren in Nederland die FVD steunen, maar
nog geen lid zijn van JFVD. We gaan die mensen vinden, betrekken bij ons plan en inzetten
om de missie van FVD te versterken en de participatie van jongeren in de politiek te
vergroten.
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