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Welkom bij het CDJA!
Welkom bij de meest actieve,
inhoudelijke en gezellige politieke
jongerenorganisatie van Nederland!
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Voorwoord
CDJA-leden,

Het was een mooi jaar. En bij een mooi jaar hoort een mooi jaarverslag. Dat jaarverslag ligt nu voor
jullie, met zorg samengesteld door jouw Dagelijks Bestuur.
We mogen met trots terugkijken op het afgelopen jaar. In maart steeg het CDA van 13 naar 19 zetels
en kwam het uit de bus als derde partij in een versplintert politiek landschap. Na het zomerreces
stonden onze mannen en vrouwen op het bordes en werden de eerste successen geboekt. Het
ledenaantal van het CDJA groeide flink en we behaalden met 700 jongeren een record aan
kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit laat zien hoe levend onze partij is. Wij stomen
het klaar voor de toekomst!
In de media was het CDJA niet te missen. Denk aan onze grote actie rondom de terugkeer van de
basisbeurs, waarbij wij het kabinet terugriepen naar de onderhandelingstafel. We schoven twee uur
lang aan bij Goedemorgen Nederland, werden opgepikt door NOS en waren te gast bij menig
radiostation. Wij sprongen als enige jongerenorganisatie op de bres voor onze toekomstige
studenten. Maar vergeet ook niet onze rol in de aanloop en nasleep van de coalitievorming. En ook
nu blijven we ons hard maken voor thema’s die voor ons belangrijk zijn.
Daar is input voor nodig vanuit de verenging. In 2017 startten wij onze voorbereidingen voor het
online platform en hebben de zeven wer kgroepen sterk geleverd. In 2017 werden er 25 resoluties
aangenomen door Algemeen Bestuur. Internationaal ontving het CDJA de award voor
hofleverancier van resoluties sinds de oprichting van de jongerenorganisatie van de Europese
Volkspartij in 1997. Niet alleen binnen het CDA staan we nu bekend als hofleverancier. Ook
internationaal.
Tijdens het voorjaarscongres in Hilversum kunnen jullie ons vragen stellen over dit jaarverslag. Doe
dat ook gerust. Wij beantwoorden jullie vragen graag en vinden het belangrijk om verantwoording
af te leggen over onze werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Ik sluit af door jullie te bedanken voor jullie inzet in 2017. Of dit nu steun is als passief lid is door
middel van het lidmaatschap, als actief lid op lokaal of nationaal niveau, of als bestuurs-, commissieof werkgroeplid, jullie steun voor het CDJA is essentieel. Alleen met elkaar kunnen we jongeren
enthousiasmeren voor onze partij, organisatie en de christendemocratie, en Nederland een beetje
mooier inkleuren. Daarom hopen we dat we ook dit jaar op jullie mogen rekenen. Wij zullen in elk
geval voor jullie klaar staan.

Met vriendelijke groet,
Ook namens mijn DB-collega’s, Klaas Valkering (vicevoorzitter extern en DB-lid Communicatie &
Campagne), Marc Dorst (vicevoorzitter intern en Penningmeester), Monica Breur (Secretaris), Mark
van de Fliert (DB-lid Politiek & Internationaal) en Anne Zandberg (waarnemend DB-lid
Ledenwerving & Ledenbinding),

Lotte Schipper, jullie voorzitter.
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Hoofdstuk 1 Bestuurlijk
1.1. Dagelijks Bestuur
In 2017 zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van het Dagelijks Bestuur geweest. Begonnen
we het jaar met Ard Warnink als voorzitter ad interim, kreeg het CDJA tijdens het voorjaarscongres
een nieuwe voorzitter in Lotte Schipper. Ook werd Ard in zijn rol als penningmeester opgevolgd door
Marc Dorst. Lisanne Spanbroek werd voor een tweede termijn als DB’er Ledenwerving en
Ledenbinding gekozen, voor 1,5 jaar.
Kort na het voorjaarscongres, in juni 2017 gaf Derek Groot aan te stoppen met zijn functie op de post
Politiek en Internationaal. Jorden van der Haas schoof door van de post secretaris om hem op te
volgen en Luc van Dijk werd waarnemend secretaris.
Tijdens het najaarscongres werd Klaas Valkering voor 1.5 jaar herkozen op de post Communicatie
en Campagne. Tijdens dat congres werd Mark van de Fliert gekozen als nieuwe DB’er Politiek en
Internationaal en werd Monica Breur secretaris van het DB.
Op 19 december 2017 besloot Lisanne Spanbroek haar functie neer te leggen per 1 januari 2018.
Anne Zandberg zal tot het voorjaarscongres in 2018 deze post als waarnemer bekleden.
Na het voorjaarscongres werden Jorden van der Haas en Klaas Valkering als respectievelijk eerste
en tweede vicevoorzitter gekozen door het DB.
Na het najaarscongres werden Marc Dorst en Klaas Valkering verkozen als respectievelijk
vicevoorzitter intern en extern.

De cyclus voor het verkiezen van het DB is in 2017 gewijzigd en is nu als volgt:
Voorjaarscongres in mei
* Voorzitter (tweejarige termijn)
* Penningmeester
* DB’er Communicatie en Campagne
Najaarscongres in november
*DB’er Politiek en Internationaal
*DB’er Ledenbinding en Ledenwerving 1
*Secretaris
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Het Algemeen Bestuur heeft op 17 januari 2018 besloten de post Ledenwerving en Ledenbinding op te
splitsen in HRM & Afdelingen en Ledenwerving & Activiteiten. Beide nieuwe DB’ers zullen tijdens het
voorjaarscongres in mei 2018 voor een periode van 6 maanden worden verkozen.
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1.2 Algemeen Bestuur
In 2017 is het AB tien keer bijeengekomen en heeft zij in haar vergaderingen besloten over politieke
en organisatorische zaken.
Na het najaarscongres in Rotterdam is het rooster van aftreden van het Algemeen Bestuur als volgt:
Danny Smit

Drenthe

mei-19

Claudia de Koe

Drenthe (plv)

mei-19

Marijn Malotaux

Flevoland

nov-19

Andries Fikkert

Flevoland (plv)

nov-19

Giancarlo Formica

Fryslân

mei-18

Egbert Heins

Fryslân (plv)

mei-18

Robert Klaassen

Gelderland

mei-18

Elbert Mulder

Gelderland (plv)

nov-19

Hielke Onnink

Groningen

nov-19

Elmen Westerdijk

Groningen (plv)

mei-19

Jan Willem Nass

Limburg

mei-19

Wouter IJpelaar

Limburg (plv)

mei-19

Jules Verstraten

Noord-Brabant

mei-18

Joep van Oss

Noord-Brabant (plv)

mei-19

Renate Wijmenga

Noord-Holland

mei-18

Roel Kroese

Noord-Holland (plv)

mei-19

Wim Duitman

Overijssel

mei-19

Harm Dijkstra

Overijssel (plv)

mei-19

Berj Khassab

Utrecht

mei-18

Esther Leferink

Utrecht (plv)

nov-19

Job van den Broek

Zeeland

mei-18

Jordi Bot

Zeeland (plv)

nov-18

Maurits Potappel

Zuid-Holland

mei-18

Martijn Sanders

Zuid-Holland (plv)

mei-18

Izaäk van Jaarsveld

Vrijgekozen

nov-18

Filipe Duijf

Vrijgekozen

nov-18

Hugo Westerlaken

Vrijgekozen

nov-18
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Hoofdstuk 2 Secretariaat.

Verantwoordelijk Bestuurslid: Monica Breur
Inleiding.
Ook in 2017 is veel gebeurd in de portefeuille van de Secretaris. Vaste onderdelen in de portefeuille
zijn de interne communicatie, de CDJA-Raad, de ledenadministratie, de archieven en de congressen.
Ook bleken in 2017 de statutenwijzigingen, waartoe op het najaarscongres van 2016 was besloten,
volgens de notaris niet op een juiste manier te zijn aangekondigd naar de leden toe, waardoor op het
najaarscongres in 2017 de statutenwijzigingen opnieuw hebben voorgelegen. Bij het schrijven van
dit jaarverslag (maart 2018) liggen de statuten opnieuw bij de notaris ter goedkeuring. Tevens
werden op het najaarscongres in 2017 aanpassingen in het Huishoudelijk Regelement doorgevoerd.

2.1 Interne communicatie.
Onder interne communicatie vallen een hoop contacten die de secretaris heeft. Onder andere het
contact met individuele leden, telefonisch en per mail, maar ook met afdelingen, werkgroepen en
andere organen van het CDJA. Ook in 2017 werden nieuwsbrieven gestuurd naar alle leden van het
CDJA en anderen die geïnteresseerd zijn in het CDJA. Eind 2017 werd besloten dat het verzenden
van de nieuwbrieven zal gaan geschieden door de DB’er Communicatie en Campagne onder
verantwoordelijkheid van de Secretaris. In 2017 werd de nieuwsbrief 12 keer verzonden, naar
ongeveer 4100 mensen.
Ook via het ledenblad ‘Interruptie’ werd in 2017 contact gehouden met de leden. In oktober 2017
trad Mitchell van Waaij na bijna 2 jaar af als hoofdredacteur van de Interruptie en werd hij opgevolgd
door Abel van der Sluis. Samen met de redactiecommissie zijn zij in 2017 verantwoordelijk geweest
voor de samenstelling van het ledenblad. Er zijn, wegens oplopende drukkosten, in 2017 drie edities
van de Interruptie verschenen. De thema’s van de Interruptie waren, in chronologische volgorde
‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’ ‘Klimaat en milieu’ en ‘Globalisering Ook dit jaar is het
weer gelukt om een divers en verdiepend ledenblad te bieden.
Eind 2017 verscheen de Interruptie in een oplage van 2.000 stuks. Deze werden verzonden naar de
leden. De laatste editie van de Interruptie van 2017 is per abuis niet naar deze abonnees verzonden,
doordat de verkeerde verzendlijsten werden aangeleverd werden door de ledenadministratie van
het CDA. Normaal wordt de Interruptie ook naar ruim 150 abonnees verzonden. Deze abonnees
omvatten onder andere Kamerleden en enkele bibliotheken en een aantal service-abonnees, die alle
uitgaven van het CD(J)A ontvangen. Betalende abonnees van de Interruptie betalen 15 euro per jaar
voor hun abonnement. Tevens worden van iedere editie van de Interruptie extra stuks besteld, die
onder andere worden gebruikt om mee te zenden in de welkomspakketten die nieuwe leden
ontvangen

2.2 Ledenadministratie
Iedere maand ontvangt de secretaris van de ledenadministratie van het CDA een actuele ledenlijst.
De secretaris is tevens verantwoordelijk voor het verzenden van de ledenlijsten naar de
afdelingssecretarissen. Dit gebeurt normaliter eveneens iedere maand. Ook zorgt de
ledenadministratie van het CDA voor het welkomstpakket, dat ieder nieuw CDJA lid toegestuurd
krijgt.
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Op 31 december 2016 had het CDJA 1.701 leden. Op 1 januari 2017 had het CDJA 1.588 leden. Dit
verschil is te verklaren door de uitstroom van leden die de leeftijd van 31 jaar bereikt hebben in
2016. Deze leden worden automatisch uitgeschreven in januari van het nieuwe jaar. Op 31
december 2017 had het CDJA 1690 leden, en op 1 januari 2018 had het CDJA 1643 leden. Ook dit
verschil is te verklaren door de uitstroom van 31-plussers. Al met al heeft het CDJA in 2017 een groei
in ledenaantallen doorgemaakt van ongeveer 100 nieuwe leden.
Naast de gewone lidmaatschappen kent het CDJA ook ‘Vrienden van het CDJA’. Vrienden van het
CDJA genieten door het jaarlijks betalen van €19,99 vele voordelen, zoals het bijwonen van
activiteiten en zij ontvangen het ledenblad. Leden die uitgeschreven worden wegens het bereiken
van de leeftijd van 31 jaar ontvangen in het begin van het jaar van uitschrijven een brief met de vraag
of zij ‘vriend van het CDJA’ willen worden. In januari 2018 had het CDJA vier ‘vrienden van het
CDJA.’

2.3 Archief.
Zoals u heeft kunnen lezen in het jaarverslag van 2016, is in dat jaar ingezet op het op orde brengen
van het digitale archief. Hiermee is in 2017 doorgegaan en eind 2017 werd een externe harde schijf
aangeschaft om het digitale archief beter te beschermen. Tot op dat moment stond het gehele
digitale archief op een USB-stick. In 2018 wordt verder gewerkt aan het herordenen en verder in
orde maken van het digitale archief en het overzetten op de externe harde schijf. Aan het eind van
2017 was het digitale archief over de jaren 2013-2017 nagenoeg compleet. Ook werd in 2017
gewerkt aan het op orde brengen van het papieren archief en de bibliotheek van het CDJA. Dit is
door de bestuurswijzigingen op de post van de secretaris nog niet voltooid en hier wordt in 2018
verder aan gewerkt.
Tevens verscheen in 2017 het resolutieboekje over de jaren 2000-2015, waarin alle aangenomen
resoluties over die periode werden opgenomen.

2.4 Congressen
In 2017 zijn twee congressen georganiseerd door het CDJA. Het voorjaarscongres vond plaats op
25 en 26 mei 2017 in de Lutherse Kerk in Groningen. Zo’n 120 leden bezochten dit congres. Tijdens
dit congres werd Lotte Schipper verkozen tot voorzitter van het CDJA. Met sprekers als Juan
Yrausquin (Gevolmachtigd Minister van Aruba) en hoogleraar Barend van Leeuwen en twee
visiestukken (een over de toekomst van Europa en een over Integratie) werd de leden een divers
programma geboden.
Voor het najaarscongres trokken we naar dé havenstad van Nederland, Rotterdam, waar we in
Diergaarde Blijdorp op 17 en 18 november 2017 onze ALV hielden. Met sprekers als minister Hugo
de Jonge (van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Jan Kees de Jager en rijdende rechter mr. Frank
Visser en ook op dit congres vol op ruimte voor resoluties een visiestuk over landbouw ruim 150
bezoekende leden was dit congres ook een groot succes. Traditiegetrouw was er tijdens de
congressen veel ruimte voor politieke inhoud, maar ook voor verkiezingen van verschillende AB en
DB-leden.
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2.5 De CDJA-Raad
In 2017 is de Raad twee keer in congres bij elkaar gekomen. Tijdens het raadscongres van 21 januari
2017 werd het Raadsstuk over defensie besproken. Tijdens het voorjaarscongres kwam de Raad
opnieuw bijeen en werd een nieuw raadspresidium gekozen en werden verschillende resoluties
besproken. Hier werd eveneens besloten over het onderwerp van een nieuw raadsstuk. Dit
raadsstuk zal gaan over ‘de samenleving.’ Hiernaast organiseerde de Raad op 6 oktober 2017 een
debattoernooi, aansluitend aan het Introductieweekend. Hier kregen leden een debattraining en
gingen zij daarna in debat met elkaar. Op het najaarscongres kwam de Raad niet bijeen, maar werden
wel nieuwe presidiumleden verkozen.
De huidige samenstelling van het Raadspresidium is als volgt:

Voorzitter

Harmen Krul

Vicevoorzitter

Corné Borst

Vicevoorzitter

Lorenzo Essoussi

Vicevoorzitter

Tom Scheepstra

2.6 Statuten en Huishoudelijk regelement.
In 2016 werden de Statuten en het HR gewijzigd. In 2017 bleek er echter dat leden niet op de juiste
manier waren opgeroepen voor de ALV van het najaarscongres in 2017, waar deze wijzigingen
werden besproken. Leden hadden schriftelijk opgeroepen moeten worden. Doordat dit niet gebeurd
is, kon de notaris geen medewerking verlenen aan het wijzigen van de statuten. Op het
najaarscongres van 2017 in Rotterdam, waarvoor leden schriftelijk zijn opgeroepen door een extra
bijlage bij de Interruptie, is alsnog over deze statutenwijzigingen gestemd. Voor een overzicht van
deze wijzigingen verwijst de secretaris u naar het jaarverslag van 2016. Op het najaarscongres in
Rotterdam werden tevens een aantal amendementen op de statuten ingediend door het CDJA
Noord-Holland.
Een overzicht van de aanvullende statutenwijzigingen (ten opzichte van de wijzigingen die reeds
voorgesteld werden in 2016):
Artikel 1.3.6 kreeg een 7e lid, waardoor bij berekening van het quorum naar boven wordt
afgerond.
Artikel 2.3.5 lid 3 werd gewijzigd door de toevoeging van ‘permanente’ waar het gaat om
waarnemers in het AB.
De omschrijving van de taak van de promotiecommissie in Artikel 2.5.5. lid 1 sub d werd
aangepast om beter aan te sluiten bij de DB portefeuilles.
Op 26 maart 2018 werd bij de notaris de akte van de statutenwijzigingen gepasseerd, waarmee de
gewijzigde notulen geldend zijn geworden voor het CDJA.

Op het najaarscongres werd tevens het Huishoudelijk Regelement gewijzigd. Artikel 1.3.6 van het
HR werd gewijzigd, waardoor er voortaan niet slechts vijf maar 25 schriftelijke steunbetuigingen
vereist zijn bij het stellen van tegenkandidaten.
Het gewijzigd Huishoudelijk Regelement zijn sinds 17 november 2017 van kracht.
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Hoofdstuk 3 Ledenbinding & Ledenwerving
Waarnemend Bestuurslid: Anne Zandberg
Algemeen
In 2017 zijn zowel op het gebied van ledenwerving als ledenbinding veel stappen gezet. In
onderstaand verslag wordt verder uiteengezet welke activiteiten hebben plaatsgevonden op de
verschillende portefeuilleonderdelen. In 2017 was Lisanne Spanbroek de verantwoordelijke DB’er
Ledenwerving en Ledenbinding en vielen de volgende portefeuilles onder deze post:
-

Ledenbinding en HR

-

Scholing

-

Afdelingen

-

Ledenwerving

-

Landelijke activiteiten en de Organisatie Commissie

3.1 Ledenbinding en HR
Het thema van ledenbinding in 2017 was ‘Open en enthousiasmerend’. Aan de hand van een
grootschalig ledenonderzoek door Bert-Jan Butijn, voorzitter van de HRM-commissie, en Lisanne
Spanbroek, Dagelijks Bestuurslid L&L is in kaart gebracht wie onze leden zijn, waarom ze lid zijn
geworden en wat ze van onze vereniging verwachten. De breed uitgezette enquête heeft invloed op
alle aspecten van deze portefeuille en zijn via bijeenkomsten, een training, een presentatie op het
congres, een masterclass met het DB en via Interruptie teruggekoppeld.
Daarnaast zijn er in 2017 twee introductieweekenden geweest, één in april en één in oktober.
Tijdens deze weekenden konden de nieuwe leden van het CDJA kennismaken met de vereniging en
de diverse gremia. De introductieweekenden hadden een recordaantal bezoekers: per weekend
waren ongeveer 60 (bijna)leden aanwezig!
De landelijke Talentenbak heeft in 2017 extra aandacht gekregen en bevat nu een groot aantal
kandidaten. De CV’s van nieuwe leden worden gescand en ingedeeld op diverse categorieën, en op
basis daarvan gelinkt aan relevante afdelingen, commissies of werkgroepen. Zo vindt iedereen zijn
of haar plek bij het CDJA!
De voorzitter van de HRM-commissie in 2017 was Bert-Jan Butijn, te bereiken via hrm@cdja.nl.

3.2 Scholing
De scholing stond in 2017 grotendeels in het teken van Generatie2018, ontwikkeling van ons kader
en ledenwerving. Meer dan 700 CDJA’ers waren kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen in
2018 en het CDJA bood een lobby- en scholingstraject ter begeleiding. Na een inventarisatie van
geïnteresseerden vond de Cursus Oriëntatie raadslidmaatschap plaats, waar CDJA’ers konden
proeven aan het raadslidmaatschap. Vervolgens werden de definitieve kieslijsten vastgesteld,
waarna alle kandidaat-raadsleden onder de 32 werden samengebracht bij Generatie2018.
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Kandidaten konden deelnemen aan diverse trainingen, kregen maandelijks mails met tips en tricks
en konden aanspraak maken op de Generatie Toolbox. Ook zijn er in 2017 stappen gezet om de
talentontwikkeling binnen het CDJA te systematiseren. Binnen de CDJA Academie werden alle
training- en scholingsactiviteiten op één plek samengebracht - hier zijn alle activiteiten op het gebied
van scholing, vorming, mentorschap én een sprekerspoule te vinden. De CDJA Academie is te vinden
via deze link: https://www.cdja.nl/cdja-academie.html.
Op landelijk niveau werd op 1 juli 2017 de Masterclass Ledenwerving & Ledenbinding aangeboden
aan alle CDJA-leden, waar de inzichten van het eerdergenoemde ledenonderzoek werden gedeeld
en werden vertaald naar de dagelijkse praktijk van CDJA-leden. In februari is het PJO Scholenpakket
gelanceerd die leden kunnen gebruiken om op scholen interactieve presentaties te geven en het te
interesseren voor politiek.
Tot slot: wegens het Generatie2018-traject heeft er in 2017 geen Talentenklas plaatsgevonden.

3.3 Afdelingen
Op dit moment heeft het CDJA 26 afdelingen: 12 provinciale afdelingen en daarnaast 14 lokale of
regionale afdelingen. Het CDJA heeft in 2017 een aantal nieuwe afdelingen erbij gekregen; Arnhem,
Gorinchem en Zwolle.
In 2017 is het contact met afdelingen en afdelingsbestuurders verder geïntensiveerd en aangepast
op het digitale tijdperk. Maandelijks werd de Afdelingenmail verstuurd met tips, tricks en relevante
informatie voor afdelingsbestuurders. Daarnaast werden afdelingsvoorzitters bij elkaar gebracht in
een Whatsappgroep, dit naar aanleiding van de Afdelingendag. Deze vond op 24 april 2017 plaats,
waar ervaringen werden uitgewisseld met elkaar en de portefeuillehouders in het DB. Ook kon er
een professionele (bestuurs)foto gemaakt worden door Dirk Hol en konden diverse trainingen
gevolgd worden; Voorzitten en voorgezeten worden, Nieuws maken en Spreken in het openbaar.
Met het ontwikkelen van het Afdelingenhandboek, het herzien van de statuten, een evaluatie van de
afdelingen en het vastleggen van richtlijnen (zoals bij projectsubsidie) is ervoor gezorgd dat zaken
up to date en makkelijk inzichtelijk zijn.

3.4 Ledenwerving
In 2017 zijn een recordaantal van 102 mensen lid geworden van het CDJA. Dit is een groei, waarmee
we het hoogste aantal leden hebben sinds ruim 20 jaar.
Het ledenonderzoek heeft ook voor de portefeuille Ledenwerving nuttige inzichten geboden, op
basis waarvan het ledenwervingsbeleid van 2017 is vormgegeven. In 2017 heeft het CDJA diverse
sponsordeals gesloten met verenigingen en organisaties waar potentiële leden voor het CDJA te
vinden zijn.
Uiteraard was het CDJA ook te vinden op de vele introductiedagen van de verschillende
studentensteden, onder de titel CDJA on Tour! Tijdens de training Ledenwerving op 1 juli 2017 is
aandacht besteedt aan het onderwerp, waarna gedurende zomer heel veel afdelingen op
verschillende intromarkten hebben gestaan. In deze periode hebben we het CDJA goed kunnen
profileren. In september was de Ledenmaand waarbij 9 afdelingen een activiteit hebben
georganiseerd. Dit jaar hebben we gezamenlijk een recordaantal activiteiten georganiseerd: 208
activiteiten op landelijk en lokaal niveau - het CDJA bruist!
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3.5 Landelijke activiteiten en de organisatiecommissie
In december 2017 trad de nieuwe voorzitter van de Organisatie Commissie aan, Emma van der
Heijden. Zij is te bereiken via oc@cdja.nl. In december namen we afscheid van Gea Dijkstra die sinds
sept 2016 leiding gaf aan deze commissie. Nieuw dit jaar was het regelmatig bijeenkomen van de
commissie tijdens de werkgroepenavond.
De volgende reguliere, landelijke activiteiten hebben in 2017 plaatsgevonden:
Datum

Activiteit

13 januari

Nieuwjaarsborrel met Esther de Lange

21 januari

CDJA Raad - congres over defensie

25 maart

Afdelingendag

7+8 april

Introductieweekend

29 april

GEN18 Oriëntatie kandidaat - raadslid

2 +9 + 16 mei

Voorzittersverkiezingsdebat

11+12 mei

PJO Parlement

26+27 mei

Voorjaarscongres Groningen

2 juni

House of Cards - watch party

30 juni

Vormingsweekend - De bronnen van de Christendemocratie

1 juli

Masterclass Ledenwerving en CDJA BBQ

Juli/Augustus

Zomerschool

6 augustus

CDJA Sneekweek

Augustus

CDJA on Tour - Introductiedagen

8 september

Openingsborrel en Hannie van Leeuwenlezing

September

Ledenmaand

6+7 oktober

Introductieweekend

7 oktober

CDJA Raad debattoernooi

2 november

Vormingscommissie - Pieter Gerrit Kroeger spreekt

17+18 november

Najaarscongres Rotterdam

2 december

GEN18 kandidaat - raadslid cursus en Bierproeverij

9 december

GEN18 kandidaat - raadslid cursus en Wijnproeverij
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Hoofdstuk 4 Politiek & Internationaal
Verantwoordelijk bestuurslid Mark v/d Fliert
4.1 Inhoudelijke koers
In 2017 heeft het CDJA 26 resoluties en 4 visiestukken aangenomen. De visiestukken geven een stip
aan de horizon en de resoluties spelen in op de actualiteit – een klassieke verhouding die ook nu weer
plaats heeft gehad. In onderstaand overzicht staan de aangenomen stukken. Voor eventuele naslag
kan de website worden geraadpleegd.

De stukken tonen dikwijls een vooruitziende blik van de werkgroepen en hun voorzitters door
thema's te kiezen die soms slechts enkele maanden later ook echt belangrijk en actueel worden in
het Haagse. Wat opvalt is dat de CDJA Raad in de eerste helft van 2017 actief was, en afdeling
Groningen als enige afdeling zelf ook resoluties heeft ingediend.

Maand:

Forum – Soort - Onderwerp:

Indiener:

januari:

Raad - Visiestuk - Defensie

CDJA Raad

februari:

AB -Resolutie - Dijkring 14

Werkgroep
Milieu,
Infrastructuur en Landbouw

maart:

AB - Resolutie – Wijziging Werkgroep

Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

benaming onderwijsniveaus
april:

mei:

AB - Resolutie – Cyberdiensten Werkgroep

Buitenlandse
Zaken en Defensie

AB - Resolutie – WAS-sirene

Werkgroep
Milieu,
Infrastructuur en Landbouw

ALV

Werkgroep
Buitenlandse
Zaken en Defensie

Resolutie
–
Alternatieven voor mandaat
Veiligheidsraad

ALV - Resolutie – Duurzame Werkgroep

Justitie
Binnenlands Bestuur

mobiliteit in het Koninkrijk

en

Raad - Resolutie – Gas geven CDJA Raad
met de energietransitie

ALV

-

Resolutie

Normalisering
Rusland

relaties

– Werkgroep
met

Buitenlandse
Zaken en Defensie

ALV - Resolutie – Tussen wens Afdeling CDJA Groningen
en werkelijkheid

ALV

-

Resolutie

– Werkgroep

Verkeersveiligheid provinciale
wegen

Milieu,
Infrastructuur en Landbouw
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ALV - Visiestuk – En Nu CDJA Overijssel
Vooruit, Visiestuk
Europese Unie

op

de

ALV – Visiestuk – Beter Werkgroep

Justitie
Binnenlands Bestuur

Integreren

juni:

en

AB – Resolutie – Atlantisch Werkgroep

Buitenlandse
Zaken en Defensie

Handvest

AB – Resolutie – Politiek Werkgroep Europa
Bindend Mandaat

AB

–

Resolutie

–

Rode

Werkgroep Europa

kaartprocedure

AB – Resolutie – Waardig Werkgroep Volksgezondheid,
Levenseinde
september:

Welzijn en Sport

AB – Resolutie – Integere Werkgroep

Justitie
Binnenlands Bestuur

Partij

en

AB – Resolutie – Minimum Werkgroep
stagevergoeding studenten
oktober:

AB

–

Resolutie

Meeouderschap

Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

– Dagelijks

Bestuur
ondersteund door Werkgroep
Justitie
en
Binnenlands
Bestuur en Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap

AB – Resolutie – Zelfrijdende Werkgroep
auto’s
november:

Milieu,
Infrastructuur en Landbouw

AB – Resolutie – Naar een Werkgroep Volksgezondheid,
rookvrije generatie

Welzijn en Sport

AB – Resolutie – Vergoeding Werkgroep Volksgezondheid,
anticonceptie

Welzijn en Sport

AB – Resolutie – Vergoeding Werkgroep Volksgezondheid,
coassistenten

Welzijn en Sport

ALV – Resolutie – Bescherming Werkgroep
Nederlandse multinationals

Economische
Financien

SociaalZaken
en

ALV – Resolutie – Huisvesting Werkgroep
internationale studenten

Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap

ALV – Resolutie – Rotterdam Werkgroep
haven

Buitenlandse
Zaken en Defensie & SociaalEconomische
Zaken
en
Financien
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ALV – Resolutie – Zelfdoding Dagelijks Bestuur
onder agrariers

ALV

–

Visiestuk

Duurzaamheid
Agrarische Sector

AB

december:

–

in

Resolutie

– Werkgroep
de

Milieu,
Infrastructuur en Landbouw

– Afdeling CDJA Groningen

Transitieverlof

4.2 CDA-congressen
De aanloop naar het voorjaarscongres werd gedomineerd door de Tweede Kamerverkiezingen van
15 maart 2017 en onze eigen voorzittersverkiezing. Inhoudelijk vielen twee visiestukken en een
verandering van het politiek programma op. Ten eerste presenteerde een werkgroep getrokken
door CDJA Overijssel een nieuwe visie op de Europese Unie. Deze visie werd door velen
geïnterpreteerd als ruk naar een meer kritische blik op het functioneren van de Europese Unie. Ook
presenteerde de werkgroep Justitie en Binnenlands Bestuur een hernieuwde visie op integratie. Als
laatste paste de werkgroep MIL enkele paragrafen over de CDJA visie op infrastructuur aan.

In aanloop naar het najaarscongres heeft het CDJA zich actief opgesteld ter behoud van de
basisbeurs voor studenten. Ondanks een verwoede campagne is het CDJA-initiatief uiteindelijk toch
gestrand. Toch was de campagne niet voor niets: het landelijke CDJA heeft veel mediapubliciteit en
steun van CDA-leden mogen ontvangen.

4.3 Werkgroepen
Ook in 2017 hebben de werkgroepen, met uitzondering van december, maandelijks vergaderd in
Utrecht. De vruchten van dit werk staan hierboven in het overzicht en zijn na te lezen op de website.
In december 2017 waren de volgende CDJA’ers werkgroepvoorzitter (indien van toepassing
schuingedrukt personen die in 2017 actie waren maar eerder in het jaar zijn opgestapt):

Werkgroep Milieu, Infrastructuur & Landbouw

Arjen Veerman

Werkgroep Justitie & Binnenlands Bestuur

Vacant

Davy Gerris (tot 11/2017)
Werkgroep Buitenlandse Zaken & Defensie

Ruben Oldenhof

Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn & Sport

Vacant

Monica Breur (05/2017 - 11/2017)
Justus Smit (tot 05/2017)
Werkgroep Europa

Carlo de Witte (vanaf 04/2017)

Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Mart de Koning

Werkgroep
Financiën

Diederick van Wijk (vanaf 06/2017)

Sociaaleconomische

Zaken

&
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Ondanks een soms wisselende opkomst bij de werkgroepvergaderingen wisten de werkgroepen ook
in 2017 kwalitatief goede stukken neer te zetten met oog voor de grondwaarden en politieke
richting van onze vereniging.

4.4 Vormingscommissie
In 2017 heeft de vormingscommissie door middel van een verscheidenheid aan activiteiten weer
bijgedragen aan verdieping binnen de vereniging.
Er is in juni 2017 een bezinningsweekend over “De Bronnen van de Christendemocratie”
georganiseerd in Heiloo. Met ongeveer twintig deelnemers en grote sprekers – waaronder dr. Paul
van Geest, Maarten Neutenboom, en Diederick Boomsma – was het congres zeker als succes te
betitelen.

Tijdens het zomerreces is er aandacht aan studie en verdieping gegeven door de traditionele CDJA
Zomerschool te organiseren. In een serie van vijf sessies is 500 jaar Reformatie herdacht, en zijn met
behulp van twee (oud-)CDJAers de katholieke sociale leer en de dominantie van instrumentele rede
in de moderne samenleving besproken. De Zomerschool is op 11 augustus afgesloten met een
bespreking van he boek ‘Geld, God en Geluk’ van prof. Paul van Geest.

Op 8 september is de drukbezochte Hannie van Leeuwenlezing in in Cafe de Hete Brij te Zwolle
gehouden. Overijssels gedeputeerde Eddie van Hijum sprak over het belang van een sociale
component als deel van de markteconomie.

Op 2 november heeft CDA-watcher Pieter-Gerrit Kroeger ongeveer 15 CDJA leden bijgepraat over
de ins en outs van het CDA als partij, zowel in historisch als meer recent perspectief.

4.5 Internationaal
In december 2017 waren de volgende CDJA’ers lid van het Internationaal Secretariaat (indien van
toepassing schuingedrukt hun voorgangers eerder in het jaar):

Internationaal Secretaris

Jimmy Bastings (vanaf 02/2017)

Adjunct Internationaal Secretaris

Vacant

Mark van de Fliert (04/2017 - 11/2017)
Youth of the EPP (YEPP)
Het CDJA is ook het afgelopen jaar goed vertegenwoordigt in het internationaal werk, waarbij de
meeste aandacht in het afgelopen jaar uitging naar het YEPP, de koepelorganisatie van de EVP.
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In januari 2017 nam Lotte Schipper na twee jaar afscheid als internationaal secretaris en werd zij
opgevolgd door Jimmy Bastings, die op zijn beurt in februari 2018 is vervangen door Carlo de Witte.
In april werd Lotte Schipper voor twee jaar verkozen tot Deputy Secretary General van het YEPPbestuur. Daarmee is het CDJA nog sterker vertegenwoordigt binnen de grootste koepel van
politieke jongerenorganisaties van Europa.

Ook ontving het CDJA in 2017 de award voor meest ingediende resoluties sinds de oprichting van
het YEPP in 1997. In de 20 jaar dat YEPP bestaat zijn wij als jongerenorganisatie ook in Europa de
hofleverancier van resoluties en inhoud geweest.

Hieronder een lijstje met de door het CDJA in 2017 ingediende resoluties welke zijn aangenomen
door het YEPP:

1. A License to Heal
2. A European Red Card
3. Turkey and Illegal Immigration
4. Transparancy and Allowances
5. Securing our Vital Economic Interests
6.

Setting the right European educational priorities

Daarnaast werkt het CDJA constructief samen met haar partners om binnen YEPP een behouden
positie in te nemen waar het gaat om Europese integratie. Wij staan voor een Europa dat
vooroploopt op economisch, democratisch en digitaal vlak en voor een veilig Europa waarin landen
samen werken om dreigingen aan te pakken. Tegelijkertijd streven wij naar een Europa waarin zorg,
belastingen, pensioenen, onderwijs en verzorgingsstaat een nationale aangelegenheid is. Verenigd
in diversiteit.

Omdat we ook veel belang hechten aan bilaterale contacten en graag het internationaal werk
dichterbij huis halen, hebben we ook individuele CDJA-leden de kans geboden kennis te maken met
onze zusterorganisaties, op nationale congressen aldaar almede bij het YEPP. Teneinde van 2017
hebben we ons ook ingezet voor een multilateraal event met onze zusterorganisaties uit België en
Duitsland. En met succes, want in maart 2018 vond de conferentie plaats met 50 leden vanuit de drie
verschillende jongerenorganisaties.

Samenwerking CDA
De Internationaal Secretaris is lid van de buitenlandcommissie, die als adviesorgaan voor het CDA
geldt. Daarnaast onderhoudt deze contacten met de Europadelegatie in Brussel en de Internationaal
Secretaris van het CDA.
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Hoofdstuk 5 Communicatie & Campagne
Verantwoordelijk Bestuurslid: Klaas Valkering
5.1 Digitale communicatie
Het CDJA maak gebruik van diverse kanalen voor de digitale communicatie. In 2017 is het aantal
abonnees op onze maandelijkse nieuwsbrief gestegen van rond de 3500 naar 4.100
geïnteresseerden. Het aantal likes op onze facebook-pagina groeide van 1800 naar 2.400 likes, en
ons twitter-account groeide naar de 3.200 volgers. De grootste groei was zicht baar op ons
Instagram-account waar wij met ruim 1.700 volgers inmiddels de grootste PJO zijn. Daarnaast is de
website van het CDJA geüpdatet waarna we de maandelijkse bezoekers zagen stijgen tot boven de
30.000. LinkedIn en YouTube zijn de afgelopen jaren iets rustiger geweest, dat zal in het komende
jaar moeten worden opgepakt.

5.2. Perscommunicatie
Media optredens regelen als PJO van een oppositie partij of als jongerenorganisatie in formatie tijd
is niet makkelijk. We zijn nu eenmaal iets minder relevant dan dat we onszelf voor houden. Toch is
het in het afgelopen jaar een heel aantal keer gelukt. Met bijna 80 media momenten hebben we het
record van vorig jaar verdubbeld. De meer strategische aanpak resulteerde in een media dag waarop
het CDJA niet alleen in de opening van het NOS-journaal zat en de voorpagina van de telegraaf te
pakken had maar onze voorzitter ook 2 uur lang op live televisie mocht verschijnen.
Overzicht persmomenten
Januari:
8 januari, Klaas, Diverse, Pokemonkaartjes
9 januari, Klaas, Scienceguide, OV-Kaart
10 januari, Ard, Telegraaf, Suikerbelasting
15 januari, Ard, Radio 1, CDA-congres
16 januari, Klaas, Scienceguide, OV-Kaart
24 januari, Ard, Brandpunt+, Verkiezingen

Februari:
10 februari, Ard, BNR, Verkiezingen
22 februari, Ard, DWDD, Klimaatmanifest
22 februari, Ard, NOS, Klimaatmanifest
28 februari, Ard, Trouw, Jesse Klaver
29 februari, Ard, Volkskrant, Jesse Klaver
29 februari, Ard, NRC, Jesse Klaver
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Maart:
5 maart, Klaas, Diverse, Welke CDA’er ben jij quiz
13 maart, Klaas, Radio 1, Verkiezingsdebat
23 maart, Ard + Klaas, ND, Meer Pieter Omtzigt in de Tweede Kamer
24 maart, Ard, Telegraaf, Basisbeurs als breekpunt
24 maart, Ard, AD, Basisbeurs als breekpunt
24 maart, Ard, Volkskrant, Basisbeurs als breekpunt
25 maart, Ard, Diverse, Basisbeurs als breekpunt
25 maart, Ard, Trouw, Basisbeurs als breekpunt
25 maart, Klaas, Radio 1, telefoons in de Tweede Kamer
27 maart, Ard, ND, Basisbeurs als breekpunt
April:
5 april, Ard, RTL Nieuws, Formatie
27 april, Ard, Radio 1, Monarchie

Mei:
15 mei, Ard, AD, Groenlinks van klimaatkonijn naar angsthaas
15 mei, Ard, Diverse, Groenlinks van klimaatkonijn naar angsthaas
15 mei, Ard, BNR, Klappen formatie
17 mei, Ard, Trouw, Formatie
24 mei, Ard + Klaas, Volkskrant, constitutionele begrotingseis defensie
27 mei, Lotte, Trouw, Nieuwe voorzitter
28 mei, Ard, Nieuwsuur, Formatie / VJC
29 mei, Lotte, ND, Nieuwe voorzitter
29 mei, Lotte, Parool, Nieuwe voorzitter
29 mei, Lotte, Groot Nieuws Radio, Nieuwe voorzitter
29 mei, Lotte, NHD, Nieuwe voorzitter

Juni:
12 juni, Lotte, Radio 1, Harddrugs
29 juni, Lotte, RD, suïcidale jongeren

Juli:
14 juli, Lotte, BNR, formatie
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20 juli, Lotte + Jorden, Elsevier, Europa kan en moet beter
27 juli, Jorden + Monica, Trouw, Wet voltooid leven
30 juli, Klaas, Druggebruik

Augustus:
5 augustus, Klaas, Radio 1, Formatie
14 augustus, Klaas, Diverse, Sluit je aan bij het partijkartel stunt
24 augustus, Klaas, ND, Van Dam was er niet voor de boer
24 augustus, Jorden, Family7, fipronil

September:
4 september, Diverse, HVL-Lezing
6 september, Jorden, Volkskrant, HJ-Schoo lezing
6 september, Lotte, Radio 1, Maatschappelijke dienstplicht
19 september, Lotte, Vice, Prinsjesdag
28 september, Lotte, Parool, D66 is als koning onderwijs rijp voor ontkroning
28 september, Klaas, ND, Sugardaddy petitie
29 september, Lotte, Groot Nieuws Radio, Sugardaddy petitie

Oktober:
1 oktober, Lotte + Klaas, Radio 1, sugardaddy petitie
6 oktober, Lotte, Radio 1, Kinderpardon maatschappelijke dienstplicht
9 oktober, Lotte, Nieuwsuur, Regeerakkoord
9 oktober, Lotte, ANP, basisbeurs
9 oktober, Klaas, Radio 1, Softdrugs
10 oktober, Lotte, Diverse, Regeerakkoord
17 oktober, Lotte, Telegraaf, Basisbeurs
17 oktober, Lotte, WNL, Basisbeurs
17 oktober, Lotte, NOS, Basisbeurs
17 oktober, Lotte, RTL Nieuws, Basisbeurs
17 oktober, Lotte, Radio 1, Basisbeurs
17 oktober, Lotte, diverse, Basisbeurs
18 oktober, Lotte, trouw, Basisbeurs
18 oktober, Lotte, AD, Basisbeurs
18 oktober, Lotte, ND, Basisbeurs
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18 oktober, Lotte, Volkskrant, Basisbeurs
18 oktober, Lotte, NHD, Basisbeurs
21 oktober, Lotte, Radio 2, basisbeurs
23 oktober, Lotte, Radio 1, diversiteit in het kabinet
25 oktober, Lotte, RD, profiel van Lotte als voorzitter

November:
3 november, Lotte + Klaas, NRC, Beste CDA’er Is dit nu het land wat we door willen geven?
17 november, Klaas, Diverse, Basisbeurs
28 november, Lotte, AD, Hoger onderwijs

December:
29 december, Lotte, ND, Stressgeneratie

5.3. Campagne / Generatietrajecten
2017 stond in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen en de voorbereidingen voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. De campagne voor de tweede kamer verkiezingen kende 3
pijlers. De algemene Generatie 2017 campagne. De, ondersteuning van de, persoonlijke campagnes
van de kandidaten. En de leenstelsel campagne. Voor de eerste pijler, de Generatie 2019 campagne,
is een speciaal campagnefilmpje opgenomen en een speciale campagne site gebouwd. Het filmpje is
in combinatie met enkele infographics ook gebruikt als advertentie. Voor de tweede pijler zijn de
filmpjes van de kandidaten gepushed in en rond hun eigen provincie. Ook zijn er veel sprekers
verzoeken afgehandeld en is er mee gedacht over hun persoonlijke campagneplannen. De derde
pijler was de zwaarste pijler uit de campagne, dit was ook de usp van het CDJA tijdens deze
campagne. De aparte campagne middels de petitie facebook pagina en de losse website heeft
uiteindelijk geresulteerd in 150.000 handtekeningen, 250.000+ website bezoeken en 190.000
geaccordeerde web notificaties.
Na maart zijn wij direct aan de slag gegaan met het generatie 2018 traject diverse wervingsacties en
trainingen hebben uiteindelijk geleid tot meer dan 700 jongerenkandidaten op de CDA-kieslijsten.
Een grote factor in het behalen van dit geweldige resultaat was de sterke lobby die door het CDJA is
gevoerd. Landelijk is in mei een brief verstuurd naar alle provinciale en gemeentelijke CDAvoorzitters om hen ertoe te bewegen een jongerenkandidaat in de top 5 van hun lijsten op te nemen.
Deze brief is medeondertekend door Ruth Peetoom, zei heeft die oproep vervolgens ook gedeeld in
iedere bijeenkomst waar ze sindsdien is aangesloten. Als CDJA hebben we vervolgens zelf ook nog
tweemaal toe de afdelingsvoorzitters aangeschreven en belangrijke sleutelfiguren binnen
provincies gevraagd om afdelingen uit hun kring op te roepen toch echt te kiezen voor jongeren.
Deze zeer succesvolle aanpak zal bij de voorbereiding om generatie2019 opnieuw worden gebruikt.
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Meer informatie op www.cdja.nl
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