
 

   
 

Beleidsplan 2020 
 
Inleiding 
De Vrienden van de Jonge Democraten (hierna VJD) stelt zich als vereniging ten doel om de inkomsten 
van de Jonge Democraten te ondersteunen. Daarnaast is de VJD van oorsprong een 
reünistenvereniging. Het beleidsplan van 2020 heeft twee kerndoelen. Het eerste is de rol van de VJD 
als donateursvereniging versterken. Het tweede kerndoel is de rol van de VJD als de 
reünistenvereniging te versterken. Om beide kerndoelen te bedienen is het onderliggende subdoel 
‘zichtbaarheid’. 
 
Het bestuur van de VJD 
De VJD kent aan het begin van 2020 een zevenkoppig bestuur, deze bestaat uit: 
- Voorzitter: Boris van der Ham 
- Vicevoorzitter: Marit van Piggelen 
- Secretaris: Vincent Luijnenburg 
- Penningmeester: Robert Landheer 
- Algemeen bestuurslid (liaison D66): Jitske Steigenga 
- Algemeen bestuurslid (promotie): Steve Bertens 
- Algemeen bestuurslid (activiteiten): Peet Wijnen 
*het dagelijks bestuur bestaat uit de onderste zes personen.  
 
De VJD als donateursvereniging 
De donateursrol is waar de VJD haar primaire focus heeft. De donateursrol kent twee kanten. Enerzijds 
van donateurs/leden bijdragen ontvangen. Anderzijds een bijdrage verzorgen aan de Jonge 
Democraten.  
De eerste kant kent een stabiel ledenbestand. Dat laat niet onverlet dat het verwerven van nieuwe 
donateurs een aandachtspunt is dit jaar. Als er zich kansen voordoen om leden te werven via 
activiteiten van D66 of de Jonge Democraten zullen die worden opgepakt. Te denken valt werven bij 
borrels of speciale ledenactiviteiten. 
De tweede kant, het verzorgen van een bijdrage aan de JD zal bij de ALV tijdens de 
begrotingsbehandeling worden vastgesteld. Gelijk op het stabiele donateursbestand wordt het bedrag 
naar verwachting gelijkwaardig aan voorgaande jaren. 
 
De VJD als reünistenvereniging  
De VJD wil in 2020 haar rol als reunistenvereniging blijvend aandacht besteden. Hiervoor wordt dit jaar 
elk kwartaal een activiteit georganiseerd. In het eerste half jaar zullen dit in ieder geval zijn: 

• Begin maart een borrel ter ere van de oprichting van de JD; 
• Medio juni na de ALV een aansluitende borrel organiseren. 

 
De VJD zichtbaar 
De hiervoor uitgewerkte kerndoelen zullen worden ondersteund door een jaarrond subdoel. Het 
subdoel is om de zichtbaarheid van de VJD te versterken. Het versterken van de zichtbaarheid draagt 
bij aan het werven van donateurs en voor de reunistenvereniging kan worden uitgediept. Om dit 
subdoel te realiseren wordt o.a. de nieuwsbrief opnieuw vormgegeven en de donatie aan de JD deels 
gelabeld aan activiteiten. 
 


