Jaarverslag 2007

Concept versie
Vast te stellen op de AV van 31 mei 2008

1. Voorwoord
In het jaarverslag dat voor je ligt hopen we je een goed inzicht te geven in alle activiteiten en
gebeurtenissen van het afgelopen jaar, 2007.
Wanneer we naar PerspectieF als vereniging kijken zien we een lichte groei van het aantal
leden. Ook is er een groeiende groep leden die zich actief wil gaan inzetten voor de
vereniging. Dit is een positieve ontwikkeling die we graag willen doorzetten. Dit jaar is er een
doorstart gemaakt met het trainen en toerusten van leden (o.a. leiderschapstraining), deze
trainingen zullen ook in de komende jaren worden voortgezet.
PerspectieF staat er, financieel gezien, fors beter voor dan voorgaande jaren. Op de ALV
van 4 juni mochten we zelfs een feestje vieren, want de schuld die PerspectieF had aan de
ChristenUnie was definitief afgelost.
Ook dit jaar wist PerspectieF alle landelijke media te behalen, onder andere met de
presentatie van het manifest ‘Time to party’, de discussie over homoseksualiteit en het
mediaspektakel omtrent de vertoning van een pornofilm op de publieke omroep. In 2007
was PerspectieF onder andere te vinden in de Volkskrant, NRC-handelsblad, Het Financieel
Dagblad, het Nederlands Dagblad, het Reformatorisch Dagblad, NOS headlines en NOVA.
PerspectieF heeft goed gebruik kunnen maken van haar positie die zij heeft gekregen door
een regerende moederpartij.
Verder zijn er in 2007 veel nieuwe lokale afdelingen bijgekomen, zijn er op internationaal vlak
flinke stappen gezet, is er een goed congres georganiseerd en zijn waardevolle contacten
met de ChristenUnie en externe organisaties aangehaald of opgezet.
Dit alles en meer tref je aan in het jaarverslag 2007. Het is een beknopte neerslag van wat
we hebben beoogd en gedaan in het afgelopen jaar. Naast dit verslag willen wij een
mondelinge verantwoording geven op de Algemene Vergadering van 31 mei 2008. Verder
kun je van de meeste activiteiten het verslag nalezen op internet, www.perspectief.nu.
Graag wil ik alle commissie- en bestuursleden heel hartelijk bedanken voor hun belangeloze
en enthousiaste en vaak tomeloze inzet.
Kortom, het bestuur kijkt terug op een veelbewogen jaar. Een jaar waarin PerspectieF ook
van onze hemelse Vader kracht heeft gekregen om intensief bezig te zijn met christelijke
politiek. We willen dan ook Hem danken voor alle kracht en wijsheid die wij mochten ervaren.

Namens het Algemeen Bestuur,
Joëlline Goossen
Algemeen secretaris PerspectieF, ChristenUnie-jongeren
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2. Bestuur en leden
Het afgelopen jaar was een vrij stabiele periode, er hebben geen grote bestuurswisselingen
plaatsgevonden en ook het ledenaantal kent geen pieken of dalen. Hieronder zal
overzichtelijk de samenstelling van het bestuur in 2007 worden weergegeven.
2.1 Bestuur januari 2007
Voorzitter
Politiek secretaris/vice-voorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester
Hoofdredacteur PerspeX
Bestuurslid Communicatie
Bestuurslid Intern
Bestuurslid Internationaal

Rogier Havelaar
HarmJan Vedder
Mart Keuning
Anton de Wit
Simcha Looijen
Margreet Schutte
Aldert de Boer
Jonathan van Tongeren

2.2 Bestuur december 2007
Voorzitter
Politiek secretaris/vice-voorzitter
Algemeen secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Afdelingen
Bestuurslid Communicatie
Bestuurslid Intern
Bestuurslid Internationaal

Rogier Havelaar
Mart Keuning
Joëlline Goossen
Anton de Wit
Marijn Gunnink
Margreet Schutte
Pieter Leemhuis
Jonathan van Tongeren

Ruth Tanghe is vanaf september 2007 bureaumedewerker bij PerspectieF en verricht allerlei
ondersteunende en coördinerende werkzaamheden vanaf het partijbureau van de
ChristenUnie in Amersfoort.
Tijdens het jaar 2007 zijn er vacatures ontstaan door het vertrek van enkele bestuursleden.
Deze posten zijn door interne verschuivingen en nieuwe bestuursleden ingevuld.
2.3 Interne mutatie
Mart Keuning nam in juni 2007, na een halfjaar de functie van algemeen secretaris te
hebben vervuld, de functie van politiek secretaris over van HarmJan Vedder.
2.4 Nieuwe bestuursleden
Op de Algemene Vergadering van 4 juni 2007 zijn drie nieuwe bestuursleden aangetreden.
Pieter Leemhuis is de functie van bestuurslid intern gaan invullen, Marijn Gunnink heeft de
functie afdelingen op zich genomen en Joëlline Goossen is aan de slag gegaan aan als
algemeen secretaris.
2.5 Afscheid
Op dezelfde ALV van 4 juni hebben we afscheid genomen van drie bestuursleden. Aldert de
Boer is twee jaar lang bestuurslid Intern geweest, hij was verantwoordelijkheid voor
afdelingen en allerlei activiteiten. Harmjan Vedder was als vice-voorzitter en bestuurslid
politiek verantwoordelijk voor de politieke lijn en inhoud van de vereniging. Als laatste namen
we afscheid van Simcha Looijen. Hij was het creatieve brein in het bestuur en heeft
ontzettend veel originele acties en slogans bedacht. Daarnaast heeft hij als hoofdredacteur
van de PerspeX veel voor de website en voor de Perspex gedaan.
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2.6 Ledenaantal
Het ledenaantal van PerspectieF bedroeg op 31 december 2006: 2.044 leden en op 31
december 2007: 2.082 leden. Het ledenaantal is dit jaar slechts licht toegenomen, enerzijds
hebben we veel nieuwe leden mogen verwelkomen, maar anderzijds heeft een groot aantal
leden in 2007 de dertigjarige leeftijd bereikt en zijn daarom als lid van PerspectieF
uitgeschreven.
2.7 Algemene vergaderingen (AV)
Op 4 juni 2007 werd de eerste Algemene Vergadering van het jaar gehouden. Op deze AV
werd het algemeen jaarverslag 2006, het financieel jaarverslag 2006 en het politiek
programma goedgekeurd en vastgesteld. Joëlline Goossen, Marijn Gunnink en Pieter
Leemhuis werden als nieuwe bestuursleden voorgesteld en geïnstalleerd.
Tijdens deze AV vond de decharge van de geschillencommissie plaats. Tot nieuwe leden
van de commissie, op voordracht van het bestuur, werden verkozen: Harmjan Vedder
(voorzitter), Thijs Boddeus en Hugo Scherff. De drie plaatsvervangende leden voor de
geschillencommissie waren op dat moment nog niet bekend.
Op de AV in 2006 is het selectiecommissieplan goed gekeurd. Karla Derks en Gerda Visser
werden op 4 juni 2007 voorgedragen en benoemd als leden van de selectiecommissie. Het
bestuur bepaalt zelf welke twee bestuursleden zitting krijgen in de selectiecommissie
Namens PerspectieF Ede werd een motie ingediend voor het aantrekken van financiële
middelen voor lokale afdelingen. Na de belofte van het bestuurslid Afdelingen, Marijn
Gunnink, dat de afdelingen meer betrokkenheid en financiële ondersteuning vanuit het
landelijk bestuur krijgen, werd de motie door PerspectieF Ede ingetrokken.
Vervolgens presenteerde Marijn Gunnink de nieuwe plannen voor de lokale afdelingen. In de
plannen stond onder andere dat er een start gemaakt ging worden met de herstructurering
van de aansturing van de afdelingen en dat daarnaast de afdelingen beter ondersteund en
gefaciliteerd zullen worden.

Op 19 november 2007 vond, tijdens het najaarscongres in Doorn, de volgende AV plaats.
Deze AV werd vooraf gegaan door een bespreking over de scripta Israël. Tijdens de
vergadering werden het jaarplan 2008 en de begroting 2008 gepresenteerd en vastgesteld.
Anton de Wit, penningmeester, presenteerde vervolgens de contributieregeling 2008. Alleen
het tarief van het combilidmaatschap is door de ChristenUnie, in overleg met PerspectieF,
licht verhoogd.
Op de AV in het voorjaar zijn de vaste leden van de geschillencommissie geïnstalleerd, de
plaatsvervangende leden waren op dat moment nog niet bekend. Tijdens deze vergadering
werden de plaatsvervangende leden Wijnanda Schouten, Annemieke van der Horst en
Trineke Palm door het bestuur voorgedragen en geïnstalleerd.
Vervolgens werden Rienette Sytsma en Auke Minnema door het bestuur bedankt voor hun
actieve inzet voor PerspectieF.
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3. Interne organisatie
Wanneer we naar PerspectieF als vereniging kijken zien we een lichte groei van het aantal
leden. Ook is er een groeiende groep leden die zich actief wil inzetten voor PerspectieF. Dit
is een positieve ontwikkeling die we graag willen voortzetten.
3.1 Vacatureboekje
Afgelopen jaar heeft PerspectieF voor de eerste keer een vacatureboekje uitgegeven. In dit
boekje staan alle vacatures die binnen PerspectieF nog in te vullen zijn. Alle leden hebben
dit boekje samen met de Perspex ontvangen. Daarnaast is het vacatureboekje in te zien op
de website.
We kunnen concluderen dat de respons op de vacatures zeer groot was. Zo hebben we
meer als 10 nieuwe leden gevonden voor de politieke werkgroepen van PerspectieF. Ook
hebben een aantal mensen gereageerd op de overige vacatures. Het succes van het
vacatureboekje zullen we weer herhalen wanneer er opnieuw een grote behoefte is aan
nieuwe actieve leden binnen PerspectieF.
3.2 Nieuwsbrief
Sinds dit jaar is er een start gemaakt met de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt in de regel
eens per maand uitgebracht en aan de reacties te horen wordt deze goed ontvangen. Met de
nieuwsbrief willen we zorgen voor nog meer transparantie en willen we bereiken dat de leden
goed op de hoogte zijn van wat er zoal gaande is binnen de vereniging.
3.3 Trainingen
Aan het begin van het jaar hebben we een training debatteren/communicatie gehouden.
Ondanks de lage belangstelling kunnen we ook hiervan zeggen dat het een succes was. De
deelnemers waren zeer enthousiast en kunnen nu met hun ontwikkelde vaardigheden aan
de slag. Wanneer voor deze training aan het einde van 2008 belangstelling is gaan we kijken
of we begin 2009 nogmaals deze training kunnen geven.
3.4 Leiderschapstraining
Dit jaar zijn we van start gegaan met de eerste in de serie van leiderschapstrainingen. De
inschrijving was zeer snel vol, wat voor ons een teken is dat de training aansluit bij de wens
van vele leden binnen PerspectieF. Van veel deelnemers hoorden we dat ze de training een
goede opstap vinden om actief te worden, dat belooft nog wat voor de leiders van de
toekomst binnen PerspectieF. Niet alleen PerspectieF ziet het nut in van de
leiderschapstraining, maar ook de politiek en het bedrijfsleven. Zo hebben we een aantal
zeer aansprekende mensen mogen verwelkomen als coach van de leiderschapstraining. Een
kleine greep uit de coaches: Egbert Schuurman (Eerste Kamerlid ChristenUnie), Jan van den
Bosch (directeur BeterUit-Reizen), Wilfred Veldstra (advocaat) en Frank van de Velde
(programma maker EO). Kortom, een groot aantal aansprekende namen.
3.5 Commissie Maatschappelijke Bewustwording
Dit jaar is de commissie Maatschappelijke Bewustwording echt van start gegaan. Zo staan er
voor begin 2008 al 10 studentenverenigingen op de agenda. De studenten zullen een avond
voorgeschoteld krijgen die met politiek en maatschappelijke betrokkenheid te maken heeft.
Een avond wordt begonnen met een bijbelstudie, waarna de commissieleden iets gaan
vertellen over "de politiek" en PerspectieF. Vervolgens is het de beurt aan de studenten om
met elkaar in debat te gaan over enkele thema's of de commissieleden honderduit te vragen.
In 2008 wordt begonnen met het ontwikkelen van een lespakket over politiek dat zich richt op
middelbare scholen. Het plan is om bij een groot aantal scholen een les maatschappijleer
over te nemen en de scholieren meer te vertellen over de politiek in Nederland en de
historische ontwikkeling van het politieke landschap. Dit zal grafisch worden weergegeven
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met een powerpoint-presentatie en andere visuele beelden. Dit lespakket zal tevens worden
opgenomen in de tool-kit die Marijn Gunnink, bestuurslid afdelingen, heeft verspreid onder
de diverse lokale afdelingen. Zodoende kunnen de afdelingen zelf aan de slag in hun eigen
plaats met het geven van lessen maatschappijleer.
3.6 Congres
Op vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober 2007 vond het PerspectieF congres plaats, welke in
het teken stond van de regeringsdeelname van de ChristenUnie.
Het thema van het congres luidde: ‘De ChristenUnie in het kabinet – wat nu?’. Het waren
twee mooie, gezellige en inhoudelijke dagen, met verschillende lezingen, een debat en een
discussie. Daarnaast was er natuurlijk genoeg ruimte voor leuke ontmoetingen en gezellige
gesprekken.
Helaas waren de ChristenUnie ministers André Rouvoet en Eimert van Middelkoop
verhinderd om tijdens het congres een lezing te geven, wegens de doop van prinses Ariane,
de derde dochter van prins Willem-Alexander en prinses Máxima.
Het debat tijdens het congres ging over een aantal verschillende thema’s: vrijheid van
meningsuiting, Afghanistan, medische ethiek, klimaat & milieu en vergrijzing. Onder leiding
van HarmJan Vedder discussieerden Renske Leijten (SP), Bas van der Vlies (SGP), Jan de
Vries (CDA) en Esmé Wiegman (CU) over verschillende stellingen binnen de reeds
genoemde thema’s.
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4. Lokale afdelingen
PerspectieF zit ook lokaal in de lift. Nieuwe afdelingen springen als paddenstoelen uit de
grond. Steeds meer leden besluiten om actief te worden in een lokale afdeling of nemen het
initiatief om zelf een lokale afdeling op te richten.
4.1 Wijziging aansturing afdelingen
De belangrijkste wijzigingen op dit gebied zijn te vinden in de personele invulling. Marjolein
Hartman is het eerste regionaal contactpersoon (RCP). Marjolein stuurt een aantal
afdelingen in de omgeving van Zwolle aan en neemt zo voor de afdelingen Zwolle,
Stedendriehoek, Putten, Dronten en Staphorst een gedeelte van de taken van het
bestuurslid Afdelingen over. De aansturing door Marjolein wordt door de afdelingen als
prettig ervaren.
Daarnaast is er sinds 2007 ook een penningmeester Afdelingen. Michel Bakelaar zal zorg
dragen voor alle financiële zaken rond de lokale afdelingen. Naast de financiële administratie
voor de afdelingen zal Michel ook waar nodig ondersteuning bieden bij het opstellen van
bijvoorbeeld de afdelingsbegrotingen.
4.2 Bijeenkomsten commissie Afdelingen
Eens per half jaar komen alle afdelingsvoorzitters, RCP’s, bestuurslid Afdelingen en de
penningmeester Afdelingen bij elkaar voor een vergadering van de commissie Afdelingen.
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën op te doen,
en elkaar te leren kennen. In 2007 is de commissie Afdelingen tweemaal bij elkaar gekomen.
4.3 Oprichting afdelingen
In 2007 zijn een aantal nieuwe afdelingen opgericht:
-

PerspectieF Barneveld
PerspectieF Dronten
PerspectieF Staphorst
PerspectieF Oldebroek en Elburg
PerspectieF Zeewolde

4.4 Afdelingskoffer
Aan de lokale afdelingen wordt sinds juni 2007 de afdelingenkoffer uitgereikt. Deze koffer is
gevuld met folders, pennen, briefpapier en kleding. Uiteraard is alles in de huisstijl van
PerspectieF. De koffer is tot nu toe aan 6 afdelingen uitgereikt.
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5. Externe contacten
Ook in 2007 heeft PerspectieF stevig geïnvesteerd in de relaties met andere organisaties.
Op het najaarscongres waren veel gezichten te zien van niet-PerspectieF-ers, zoals leden
van het CDJA, de Jonge Socialisten, de Jonge Democraten en de SGP-jongeren.
Ook dit jaar hebben we de contacten met verschillende organisaties verder onderhouden
door afspraken van onder andere Rogier met bijvoorbeeld de voorzitters van het CDJA,
CNV-jongeren, SGP-J en Jong-GMV.
Er heeft twee keer een bestuurlijk overleg met verschillende christelijke maatschappelijke en
politieke jongerenorganisaties plaatsgevonden. PerspectieF was afgelopen jaar opnieuw
medeorganisator van de Prayer Night. En samen met andere organisaties zijn verschillende
congressen, debatten en bijeenkomsten georganiseerd. Kortom: PerspectieF lag ook dit jaar
weer goed in de markt.
5.1 Contact met ChristenUnie
Politiek
PerspectieF heeft goede contacten met de verschillende fracties en geledingen van de
ChristenUnie. In 2007 is het Politiek Beraad zes keer bij elkaar gekomen. In dat beraad
wordt gesproken over de inhoudelijke koers van de ChristenUnie. Het beraad bestaat uit de
voorzitters van de Eerste- en Tweede Kamerfractie, de Eurofractie, de
Bestuurdersvereniging en PerspectieF, verder de directeuren van het Partijbureau en het
Wetenschappelijk Instituut en de politiek secretaris van de ChristenUnie.
Er is in dit beraad onder meer gesproken over de rol van de ChristenUnie in de coalitie en
over de koers van de partij. PerspectieF heeft zich bij deze onderwerpen sterk gemaakt voor
het belang van debat en openheid. Met name voor de rol die leden (vooral jongeren) daarbij
kunnen spelen.
Het contact met de Tweede Kamerfractie is, ook buiten het beraad om, goed. Rondom
diverse politieke actualiteiten is er persoonlijk contact geweest. Daarnaast is er goed
samengewerkt in het kader van de presentatie van het manifest ‘Time to party’, de discussie
over homoseksualiteit en het mediaspektakel omtrent de vertoning van een pornofilm op de
publieke omroep.
Lokaal niveau
De samenwerking met de ChristenUnie op lokaal niveau is er ook. PerspectieF’ers worden
betrokken bij de kiesvereniging en er is veel interesse voor het werk van PerspectieF. Veel
lokale afdelingen zijn ook begonnen als gevolg van inspanningen van de ChristenUnie ter
plaatse. Vaak worden een paar jongeren door de kiesvereniging enthousiast gemaakt voor
PerspectieF, waarna PerspectieF ze verder op weg kan helpen met het oprichten van een
lokale afdeling. Vier afdelingen zijn tot stand gekomen door directe betrokkenheid van de
kiesvereniging ter plaatse.
Partijbureau
PerspectieF is voor veel zaken afhankelijk van de dienstverlening van het partijbureau. Per
september 2007 heeft PerspectieF zelf een officemedewerker in dienst genomen, Ruth
Tanghe verricht allerlei ondersteunende en coördinerende werkzaamheden vanaf het
Partijbureau in Amersfoort
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Tegelijk is veel contact tussen het partijbureau en PerspectieF geformaliseerd. De relatie is
goed omschreven in een raamcontract, waarin staat wat de partijen van elkaar kunnen
verwachten.
Voorheen was er elk kwartaal een regulier overleg tussen het Dagelijks Bestuur van
PerspectieF en het partijbureau. Deze overleggen hebben in 2007 niet plaatsgevonden. Wel
zijn er individuele gesprekken geweest tussen bestuursleden van PerspectieF en
medewerkers van het Partijbureau.
Wetenschappelijk Instituut
Het Wetenschappelijk Instituut (WI) is een kennis- en adviescentrum ter ondersteuning van
de ChristenUnie. Het WI doet onderzoek naar vraagstukken op het terrein van politiek en
samenleving. Er worden studies geschreven en discussies georganiseerd voor en door
burgers, beleidsmakers, bestuurders, wetenschappers en politici. Op deze manier werkt het
instituut aan bezinning op politieke vraagstukken vanuit bijbels perspectief. Het WI staat in
contact met andere studiecentra en onderzoeksinstituten in Nederland en in het buitenland.
Het curatorium is het uitvoerend en inhoudelijk bestuur (formeel heeft Stichtingsbestuur
eindverantwoordelijkheid), van de mr. G. Groen van Prinsterer stichting. Namens
PerspectieF heeft Jonathan van Tongeren zitting in het curatorium. Het Curatorium heeft het
afgelopen jaar zich gebogen over de publicaties: ‘Frisse Lucht’, ‘De ChristenUnie en het
kabinetsbeleid’ (welke verscheen in juni 2007), ‘Macht en Overtuiging’ (die verscheen in
december 2007) en de publicatie over ‘de verzorgingsstaat’ (deze publicatie zal pas gereed
komen in 2008). Naast de bespreking van publicaties houdt het curatorium zich bezig met de
financiële en organisatorische zaken van het Wetenschappelijk Instituut en de
wetenschappelijk koers van het WI.
Activiteiten
De ChristenUnie is in 2007 op verschillende momenten betrokken geweest bij en aanwezig
geweest op activiteiten van PerspectieF. Te denken valt aan het congres met het thema ‘De
ChristenUnie in het kabinet – wat nu?’, waar Esmé Wiegman te gast was.
Daarnaast waren op tal van lokale activiteiten ook de raads- en statenleden, burgemeesters
en kamerleden van de ChristenUnie aanwezig.
5.2 Contacten met andere maatschappelijke- en politieke jongeren organisaties
Er is in 2007 regelmatig contact geweest tussen PerspectieF en de andere politieke
jongerenorganisaties (PJO’s).
In het einde van het jaar is er een overleg geweest tussen PerspectieF en een aantal andere
christelijke jongerenorganisaties, zoals Jong-GMV, RMU-jongeren, CNV-jongeren, IMPACT
Netwerk en SGP-jongeren. Daar is gesproken over mogelijkheden voor samenwerking,
waarbij de mogelijkheid voor een gezamenlijk debat werd geopperd. Dit debat zal in mei
2008 plaatsvinden tijdens het jaarlijkse congres van IMPACT.
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5.3 Contacten met Koepelorganisaties
Nationale Jeugdraad
De Nationale Jeugdraad is een koepelorganisatie van landelijke jongerenorganisaties in
Nederland voor jongeren tussen de 12 en 30 jaar. Het doel is om jeugdparticipatie in
Nederland zowel inhoudelijk als qua reikwijdte te verbeteren en te vergroten.
PerspectieF is sinds eind 2006, net als het CDJA en de JOVD, geen lid meer van de
Nationale Jeugdraad. De Jeugdraad benaderd alle PJO’s, wel of geen lid, op een
gelijkwaardige manier. De politieke jongerenorganisaties zijn niet per definitie lid van de
Jeugdraad, daarom staat de participatie binnen activiteiten los van het lidmaatschap.
Op 13 mei vond er een overleg plaats tussen de Nationale Jeugdraad en de politieke
jongerenorganisaties. Tijdens dit overleg is afgesproken dat er twee keer per jaar een
strategisch beraad zal plaats vinden om aan te geven welke thema’s er op de agenda van de
Jeugdraad moeten komen. Ook zijn er tijdens de brainstorm verschillende thema’s en
activiteiten geopperd. Op dit moment is er nog geen concrete activiteit van de grond
gekomen.
Platform Waarden en Normen
De belangstelling voor waarden en normen is een mooie mogelijkheid om het christelijke
gedachtegoed te presenteren in de samenleving. Mede hierom is het Platform Waarden en
Normen in 2002 opgericht. Het Platform heeft tot doel het specifieke accent van de bijbelse
waarden en normen door te laten klinken in het maatschappelijk debat. Bij het Platform zijn
zo'n 80 maatschappelijke en kerkelijke organisaties, waaronder ook PerspectieF,
aangesloten.
In de beginjaren heeft het platform goed van zich laten horen in de media en tijdens debatten
en platformbijeenkomsten. Ook heeft het Platform meerdere congressen en essaybundels
gepresenteerd.
Het afgelopen jaar het heeft Platform Waarden en Normen weinig van zich laten horen, het
debat lijkt wel uitgeblust. Het platform wil in de toekomst graag op jongeren gerichte
bijeenkomsten organiseren. Hier heeft het bestuur tot nu toe, op één bijeenkomst met alle
aangesloten jongerenorganisaties na, helaas nog niet veel van gemerkt. Het bestuur heeft dit
aangegeven richting het platform. In de toekomst zullen we bezien of deelname aan dit
platform, voor ons als jongerenorganisatie nog langer gewenst is.
Jongerengebedsdag
De Jongerengebedsdag is een onderdeel van de Nationale Gebedsdag van de Evangelische
Alliantie. De Nationale Gebedsdag vindt plaats aan het begin van elk nieuw jaar. Bij de start
van het nieuwe jaar willen we ons uitstrekken naar God en naar de mensen om ons heen
om alles wat ons bezig houdt in Gods hand te leggen.
Als thema voor de dag had de EA Samen voor de Koning! gekozen. Organisaties uit het
netwerk van de EA konden zich aanmelden als participant of promotor. PerspectieF was ook
dit jaar weer participant en promotor van de jongerengebedsdag. Als vereniging speelden we
een actieve rol in het project en gaven we financiële steun en publiciteit.
Samen met honderden jongeren werd, tijdens de jongerengebedsdag op verschillende
locaties in Nederland, God aanbeden.
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6. Communicatie
2006 was het jaar van de nieuwe huisstijl. In 2007 zijn we naar buiten getreden met dat
nieuwe gezicht. In een goede samenwerking met de ChristenUnie waren we te vinden op
alle grote christelijke festivals, zoals Soul Survivor, Opwekking, de EO-jongerendag en het
Flevofestival. De doelstelling van PerspectieF is geweest om op activiteit niet alleen een
stand te plaatsen, maar meer uit de promotie te halen. Om de aandacht van de bezoekers te
trekken organiseerden we ludieke acties. Neem de fotoacties: ’Wat is jouw droom?’ op de
EO-jongerendag en ‘Fout-of-goed, vraag het Rouvoet?” op het Flevo-festival. Soul Survivor
was het hoogte punt van het jaar. Tijdens dit festival wierven we 45 nieuwe leden.
6.1 Welkomstgeschenk
Het welkomstgeschenk voor nieuwe leden heeft een verandering ondergaan. Eerst
ontvingen nieuwe leden een groene PerspectieF-tas. Met pijn in ons hart hebben we
afscheid genomen van dit welkomstgeschenk. Uiteindelijk bleken alternatieven
budgettechnisch interessanter te zijn. Momenteel kunnen nieuwe leden kiezen tussen een
CD van de voormalige HGJB-band Sela of een proefabonnement op het Nederlands
Dagblad.
6.2 Huisstijl
De ruime investering in de huisstijl in 2006 heeft er voorgezocht dat er in 2007 geen
investeringen meer gedaan hoefden te worden. PerspectieF beschikt over een ruime
voorraad enveloppen en briefpapier. In 2008 zal er wel een investering gedaan worden in de
promotiematerialen.
6.3 Promotie
Tienduizenden PerspectieF-folders hebben we in 2007 kunnen verspreiden. Niet alleen door
middel van promotiemomenten op festivals, maar ook zijn er vele folders verspreid via lokale
afdelingen en deals met externe organisaties. Op het gebied van advertenties hebben we
ons afgelopen jaar rustig gehouden. Het is een dure manier van promotie en de persoonlijke
contactmomenten ontbreken.
6.4 Media
“Ken je Perspectief?” Deze vraag hebben we het afgelopen jaar vaak gesteld. De reactie
was veelal: ”Dat is toch de jongerenorganisatie van de ChristenUnie?”. Met de
merkbekendheid van PerspectieF gaat het goed. In 2007 was PerspectieF onder andere te
vinden in de Volkskrant, NRC-handelsblad, het Financieel Dagblad, het Nederlands Dagblad,
het Reformatorisch Dagblad, NOS headlines en NOVA. PerspectieF heeft goed gebruik
kunnen maken van haar positie die zij heeft gekregen door een regerende moederpartij.
6.5 Website
De mogelijkheden van de website worden steeds beter gebruikt. Binnen no-time worden
formulieren gemaakt en berichten geplaatst. Een vast item dat er bij is gekomen is de weblog
van de politieke fractie. Dit is een goede manier om te laten zien hoeveel kennis we als
PerspectieF in huis hebben. Verder is de serie ‘The battle’ van start gegaan. De voorzitter
gaat in debat met andere politici, met als doel om kijkers te infomeren over de verschillende
denkrichtingen die er in de politiek zijn.
In 2007 zaten we, na anderhalf jaar, bijna op 100.000 unieke bezoekers. Een webredacteur
van de ChristenUnie zei eens: “Mocht je weten hoe je je website goed wilt gebruiken? Neem
dan een voorbeeld aan de site van PerspectieF.” Een mooi compliment.
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6.6 PerspeX
De PerspeX is het orgaan om direct te communiceren met onze leden. Voor veel leden is de
Perspex het enige contactmoment dat zij met PerspectieF hebben en daarom een zeer
belangrijk medium. In 2007 is de beslissing genomen om de redactie van de PerspeX onder
te brengen bij Communicatie.
Naast de verschuiving naar communicatie toe heeft de Perspex een nieuwe hoofdredacteur
gekregen, Samuela Wijnja. De redactie van Perspex bracht afgelopen jaar in totaal vier
nummers uit. Iedere keer is gewerkt aan de hand van thema's. In het kader van
kostenbesparingen en vanwege praktische overwegingen werd ook dit jaar het blad op A3formaat gepubliceerd.
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7. Internationaal
Door de implementatie van het beleidsplan en door natuurlijk verloop verlieten veel leden de
commissie internationaal, vaak om zich bij een politieke werkgroep aan te sluiten.
7.1 Activiteiten internationaal
In januari bezochten Jonathan van Tongeren en Simcha Looijen de Amerikaanse
ambassadeur, wijlen Ronald Arnall, waar ze onder andere hun zorg uitspraken over de
ontwikkelingen in Sudan.
In februari bezochten Jonathan van Tongeren en Marijn Gunnink een kennismakingsborrel
met de Jonge Atlantici.
In maart werd een Workshop Christelijke Politiek in Europa gehouden op het partijbureau in
Amersfoort, in de daarop volgende maanden werd de workshop ook in een aantal andere
plaatsen gehouden. De workshop werd zeer goed ontvangen en de aanwezigen namen
actief deel aan de discussie over de kernwaarden van christelijke politiek. Ook werden er
veel vragen beantwoord over christelijke politiek in het buitenland. Tot slot was er nog
geruime aandacht voor de European Christian Political Movement (ECPM) en het European
Christian Political Youth Network (ECPYN).
Op 11, 12 en 13 mei namen Jonathan van Tongeren en Robert Pape deel aan het World
Congress of Families in Warschau, Polen, onder het motto: Als je gelooft in het gezin, kom
dan naar Warschau! Tijdens de conferentie spraken mensen vanuit de hele wereld, vanuit de
politiek, NGO's, denktanks en belangengroepen. Veel parlementariërs uit verschillende
landen namen ook deel aan de conferentie. Het World Congress of Families wordt ieder jaar
georganiseerd door het Howard Center for Family, Religion and Society.
In mei feliciteerde PerspectieF ook de nieuwe Franse, christelijk-sociale, minister van
Volkshuisvesting en Grote Steden, mevrouw Christine Boutin met haar benoeming in de
nieuwe regering van Fillon. En passant attendeerden we haar ook nog even op het ECPMcongres in september, waarop prompt een van haar partijgenoten van het Forum des
Republicains Sociaux kwam opdagen!
In het kader van het YNIMD was Truus van der Sloot van eind juni tot begin juli in Ghana
voor een conferentie van Ghanese politieke jongerenorganisaties en studentenorganisaties.
Van 11 tot 14 juli werd de International Summer School van ECPYN gehouden in
Wuerzburg, Duitsland. Er spraken verscheidene politici, waaronder Esme Wiegman, en er
waren excursies, onder andere naar de Europese Centrale Bank in Frankfurt. Tijdens de
summer school werden ook nieuwe lidorganisaties van ECPYN verwelkomd, namelijk Young
Revival uit Belarus en de jongerenorganisatie van de Albanese Christen-Democratische
Partij van Kosovo.
Op 13 september namen Jonathan van Tongeren en Jasper Maas deel aan de
partnershipday van het YNIMD, waarop ze in gesprek gingen met jongeren uit Ghana, Kenia
en Tanzania.
In september nam Jonathan van Tongeren deel aan het ECPM-congres in Brussel waar
contacten gelegd werden met de jongerenorganisatie van het Forum des Republicains
Sociaux uit Frankrijk, Jong C’Axent uit Belgie (Nederlandstalige gemeenschap), de
jongerenorganisatie van de Christen-Democraten uit Finland, KD Nuoret en de
jongerenorganisatie van de Volkspartij uit Montenegro.
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In oktober ontstonden de eerste contacten met een gloednieuwe politieke
jongerenorganisatie in Duitsland. Er is intensief e-mailcontact met Christopher Berndt, die
met een aantal andere enthousiast jongeren de jongerenorganisatie van de Partei
Bibeltreuer Christen van de grond wil tillen.
Op 24 oktober, tijdens de Nacht van de VN, werd Wouter Thiebou, PerspectieF-lid en ex-lid
van de Commissie Internationaal, verkozen tot VN Jongerenvertegenwoordiger. "We zijn erg
blij dat een lid van PerspectieF deze mooie functie mag gaan vervullen en dat ons geluid
straks ook in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gehoord wordt.", aldus
Jonathan van Tongeren die bij de finale aanwezig was.
Tijdens het najaarscongres op 19 november sprak Ihar Pimenau van de Belarussische
jongerenorganisatie Young Revival de leden kort toe.
Jasper Maas heeft in november een delegatie Guatemalteken ontmoet die in Nederland op
studiebezoek waren.
Eind november kwam de website van PerspectieF ook in het Engels beschikbaar, zodat de
website toegankelijker wordt voor (potentiële) internationale partnerorganisaties en
buitenlandse jongeren in Nederland.
In december zijn de pagina’s van de commissie internationaal op de website helemaal
vernieuwd, zodat er meer informatie beschikbaar is over de commissie zelf en over
internationale partnerorganisaties van PerspectieF.
Eind december trof Jonathan van Tongeren de eerste voorbereidingen om begin januari mee
te gaan met een studiebezoek naar Belarus, waar hij onder andere oppositieleiders als
Alexander Milinkevich zal ontmoeten.

7.2 Nieuwe internationale contacten
- Young Revival (Belarus)
- Jongeren van de Albanese Christendemocratische Partij van Kosovo (Kosovo)
- Jeunes du Forum des Republicains Sociaux (Frankrijk)
- Jong C’Axent (België)
- KD Nuoret (Finland)
- Junge Partei Bibeltreuer Christen (Duitsland)
- Youth Club of the Peoples’ Party (Montenegro)
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8. Politieke verdieping
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9. Financiën
In zijn algemeenheid kan over de financiële situatie van PerspectieF gezegd worden dat de
vreugde over het relatief veel ontvangen van subsidie van korte duur was. Bezuinigingen
hebben inmiddels al weer plaatsgevonden en de gewijzigde begroting is als voorstel ter
vaststelling aangeboden aan de Algemene Vergadering. Niettemin staat PerspectieF er
financieel fors beter voor dan voorgaande jaren. Er blijft natuurlijk wel altijd ruimte voor
verbetering.
Een groot gedeelte van de financiële gebeurtenissen hebben ook te maken met de andere
hoofdstukken in dit jaarverslag. Dit hoofdstuk beperkt zich dan ook tot de verantwoording van
het financiële beheer.
9.1 Toelichting financiële situatie
In 2007 is de schuld die PerspectieF had aan de ChristenUnie definitief afgelost. Het
negatieve eigen vermogen was al eerder verdwenen. Per 31 december 2007 bedroeg het
eigen vermogen (reservefonds) € 32.223. Het totale vermogen bestond daarmee op 31
december 2007 voor ongeveer 70% uit eigen vermogen en voor 30% uit vreemd vermogen.
Het eigen vermogen per 31 december 2007 vormt iets minder dan 30% van de kosten van
2007.
Dit eigen vermogen is voorlopig voldoende. Na jaren van aflossen en het opbouwen van
vermogen is het daarbij ook weer noodzakelijk om zo veel mogelijk te investeren in de
doelen van de vereniging. In de begroting van 2008 is er dan ook uitgegaan van een
resultaat van 0. Het begroten is wel met de nodige voorzichtigheid gebeurd. Als er iets
overblijft van 2008 wordt dit geld ook weer toegevoegd aan het reservefonds. Het bestuur
verwacht in het jaar van de komende landelijke verkiezingen de reserve wel gedeeltelijk te
moeten aanspreken.
9.2 Belangrijke wijzigingen in de kosten
In 2007 zijn er verschillende vaste kostenposten bijgekomen. Dit betreffen het in dienst
nemen van een officemedewerker en het afsluiten van een contract met Vodafone voor
bestuurstelefoons. Daarnaast betaald PerspectieF, sinds de oprichting van de vereniging
mee, aan de kosten voor het partijbureau (in 2008 begroot op € 29.297).
Voor de officemedewerker is in 2008 totaal € 15.685 begroot. De belangrijkste argumenten
voor het in dienst nemen van een vaste bureaumedewerker waren het aanbrengen van
continuïteit in de dagelijkse werkzaamheden en het verbeteren van de communicatie naar de
leden toe. Het afsluiten van een contract voor bestuurstelefoons, in 2008 begroot op € 4.500,
heeft ook het verbeteren van de communicatie op het oog en is daarbij goedkoper dan
bestuursleden individuele declaraties voor telefoonkosten te laten indienen. Het onderling
bellen tussen bestuursleden bijvoorbeeld kost bij het contract een vast totaalbedrag van
€ 40,- per maand, op basis van declaraties zou dit echter een veelvoud van dit bedrag zijn.
Het werkgeverschap van PerspectieF en het afstuiten van contracten die meerdere jaren
omvatten vormen vaste kosten in die zin dat ze moeilijk te beëindigen zijn en er elk jaar
rekening mee gehouden moet worden.
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9.3 Regeling financiën lokale afdelingen
Op verzoek van de Algemene Vergadering is er in 2007 door het bestuur aandacht besteed
aan de financiële situatie van de lokale afdelingen van PerspectieF.
Het bestuur heeft er voor gekozen om voor de lokale afdelingen de functie van
penningmeester Afdelingen te creëren. Dit actieve lid wordt het vaste aanspreekpunt voor de
afdelingen ten aanzien van financiële zaken, behartigt de financiële belangen van de
afdelingen en voert controle uit op de administratieve processen.
De financiën van de afdelingen worden verder op een landelijk niveau getild om
verantwoording in de jaarrekening van PerspectieF beter mogelijk te maken. De financiën
worden vanaf 2008 uitgevoerd op een wijze die vergelijkbaar is met de wijze waarop dit ook
bij de andere onderdelen van PerspectieF gebeurd.
De gedetailleerde uitwerking wordt in het voorjaar van 2008 in overleg met de aftredende
landelijk penningmeester, de aantredende landelijk penningmeester en de penningmeester
Afdelingen nader bepaald om een in de praktijk goed werkende administratieve organisatie
te bewerkstelligen.
9.4 Begroting
Dit jaar is de pilot ‘verenigingsbreed begroten’ uitgevoerd. In voorgaande jaren werd de
begroting geheel door het bestuur opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Vergadering.
Om meer inzicht te krijgen in de ideeën en plannen van de actieve leden en om de
zeggenschap van actieve leden te vergroten vindt de oorspronkelijke wijze waarop het
bestuur de begroting opstelde vanaf 2007 jaarlijks in de hele vereniging plaats.
Deze manier van begroten is voor de begroting van 2008 niet helemaal gelukt. Niet alle
actieve leden in de vereniging waren bijvoorbeeld op de hoogte van de mogelijkheid om een
bijdrage te leveren. Deze wijze van begroten was echter wel een dusdanig succes dat het in
2008 voor het begrotingsjaar 2009 in verbeterde vorm opnieuw zal worden uitgevoerd.
De begroting voor 2008 zoals deze in de najaarsvergadering van 2007 is vastgesteld is als
gevolg van fors lagere subsidie-inkomsten niet langer haalbaar. Zoals toegezegd komt het
bestuur met een gewijzigde begroting om een verlies in 2008 te voorkomen.
9.5 Inkomsten van de vereniging
Als gevolg van de lagere subsidietoekenning voor 2007 en daardoor ook voor de komende
jaren zijn de aanvankelijk toegenomen financiële mogelijkheden van de vereniging weer fors
verminderd. PerspectieF is wat betreft subsidieontvangsten weer ongeveer terug op het
niveau van 2 á 3 jaar geleden. De overige inkomsten van de vereniging bleven redelijk
stabiel.
Het bestuur zoekt vanaf 2007 actief naar andere bronnen van inkomsten voor PerspectieF
om de afhankelijkheid van de overheidssubsidie te verkleinen.
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