
Inleiding
Met dit document legt het dagelijks bestuur van de Vrienden van de Jonge Democraten
(hierna VJD) de uitgevoerde activiteiten in 2020 langs de meetlat. Voor de financiële staat
van de VJD wordt verwezen naar de Jaarrekening 2021.

Bestuursstructuur
Het bestuur is tijdens de ALV van 2021 veranderd van samenstelling. Tijdens deze ALV is
Vincent Luijnenburg verkozen als algemeen bestuurslid voor een termijn van 3 jaar en Malu
Pasman verkozen als Secretaris voor een termijn van een jaar. De andere bestuursleden
zijn in functie gebleven.

Financiële activiteiten
Het primaire doel van de VJD, het ondersteunen van de inkomsten van de JD is ook in 2021
gecontinueerd. Voor de precieze inkomsten en uitgaven verwijzen we naar de Jaarrekening
2021.

Ledenactiviteiten
In 2020 zijn een aantal activiteiten georganiseerd. Op 3 maart 2020 werd een borrel
georganiseerd in samenwerking met de Jonge Democraten om stil te staan bij de
oprichtingsdatum van de Jonge Democraten in het café waar de vereniging werd opgericht.
Deze activiteit in café Eik en Linde te Amsterdam werd door zo’n 20 á 25 leden bezocht.
Daarnaast werd er aansluitend op de ALV in september 2020 een borrel georganiseerd te
Utrecht, waar zo’n 10 VJD-leden en zo’n 10 JD-leden aanwezig waren.

Vanwege Corona hebben we ook in 2021 weinig activiteiten kunnen organiseren. Dit is om
deze reden beperkt gebleven tot de organisatie van de ALV op 10 juli 2021 in Maastricht.
Hier waren ongeveer 20 leden (fysiek en digitaal) bij aanwezig.

Aansluitend aan de ALV is een borrel en een diner georganiseerd. Hierbij waren ongeveer
15 leden aanwezig.

In zowel 2020 als in 2021 werd op het congres van de Jonge Democraten de Jan Willem
Bertens trofee uitgereikt aan een lid dat zich op een bijzondere wijze voor de Jonge
Democraten heeft ingezet. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend door het bestuur van de VJD.

Ondersteunende activiteiten
In 2021 hebben we gewerkt aan het op orde brengen van de basis. Zo hebben we gewerkt
aan het betrekken van andere leden dan het bestuur bij het organiseren van activiteiten.

Ook zijn de banden met de Jonge Democraten versterkt en hebben we opnieuw besproken
in hoeverre we elkaar kunnen ondersteunen. Dit is in 2022 nader uitgewerkt.


