
 

Bestuursverantwoording 2019 
 
Inleiding 
Met dit document legt het dagelijks bestuur van de Vrienden van de Jonge Democraten (hierna VJD) 
de uitgevoerde activiteiten in 2019 langs de meetlat. Daarbij wordt teruggegrepen op het beleidsplan 
2019. Voor de financiële staat van de VJD wordt verwezen naar het jaarverslag 2019. 
 
Bestuursstructuur 
Het bestuur is halverwege 2019 tijdens de jaarlijkse ALV in juni 2019 gewijzigd van samenstelling. De 
algemene bestuursleden Joran Oud en Mitchel Eijkemans hebben zich niet opnieuw herkiesbaar 
gesteld. Tijdens deze ALV zijn Steve Bertens en Peet Wijnen verkozen als algemene bestuurslid voor 
een termijn van 3 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 2019  
gecontinueerd. Voor de precieze inkomsten en uitgaven wordt verwezen naar het jaarverslag 2019. 
 
Ledenactiviteiten 
Het streven was om in 2019 elk kwartaal een activiteit te organiseren vanwege de reünistenrol die de 
VJD ook heeft. Hier is slechts in beperkte mate invulling aan gegeven.  

- In het eerste kwartaal van 2019 is samen met de JD een jubileumborrel georganiseerd 
vanwege het dertigjarige bestaan van de JD. De opkomst bestond uit ca 60 mensen. Van de 
bezoekers was circa 25% VJD’er of oud-JD’er. Tijdens deze avond zijn er ook nieuwe donateurs 
geworven. 

- In het tweede kwartaal is de jaarlijkse ALV georganiseerd met aansluitend een borrel. Er waren 
circa 15 leden aanwezig.  

- In het derde kwartaal stond een borrel gepland, deze is door problemen met de communicatie-
kanalen van de VJD geannuleerd.  

 
Ondersteunende activiteiten 
Ondersteunende doelen waren de zichtbaarheid vergroten en de administratie verbeteren.  

- In het eerste half jaar is gewerkt aan de zichtbaarheid, met name op facebook. In de tweede 
helft van het jaar is overwogen om een instagram-account op te richten. Dit laatste is niet 
gedaan omdat de doelgroep minder actief is op instagram. Het bestuur heeft in de tweede 
helft van het jaar het beleid voor facebook minder actief uitgevoerd, wel zijn er meer volgers 
geworven. 

- Met D66 zijn er afspraken gemaakt over het gebruik van het mailsysteem en de 
ledenadministratie, eind 2019 zijn deze in werking getreden. Vanwege het doel van de VJD 
heeft D66 aangeboden om dit op minnelijke basis te regelen. Hier is de VJD blij mee. Ook is 
met de JD overleg gevoerd over de invulling van een functionaris gegevensbescherming. 
Uitkomst daarvan is dat wij gebruik kunnen maken van de FG van de JD.  

 

Over het algemeen ziet het bestuur van de VJD 2019 als een leerzaam jaar waarbij langzaam 

belangrijke stappen zijn gezet om de VJD duurzaam draaiend te houden doordat er afspraken zijn 

gemaakt over de backoffice. Het organiseren van activiteiten is minder succesvol geweest, daarbij 

wordt wel afgewogen in hoeverre de leden van de VJD daar daadwerkelijk behoefte aan hebben. 

Voor 2020 en daarna liggen er aandachtspunten in het verbeteren van het aantal donateurs en de 

zichtbaarheid binnen de JD zelf.  


