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Voorwoord 
 
Beste CDJA’ers,  
 
Een nieuw politiek jaar, een nieuw jaarplan. In dit jaarplan kijken wij graag samen met 
jullie vooruit op een nieuw CDJA jaar.  
 
2020 wordt een interessant politiek jaar, voor zowel het CDA als het CDJA. Zoals je 
wellicht merkt werkt de politiek langzaamaan richting nieuwe verkiezingen. Het CDA 
doet dat op zijn eigen manier. Wij beginnen met de inhoud. Het komende politieke jaar 
zal veelal gaan over het strategisch beraad 2030. 
 
Op dit congres stellen wij ons eigen politiek fundament vast. Vanuit het nieuwe 
politieke programma zullen we de discussie aangaan over de koers van het CDA 
richting 2030, maar ook richting de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. We streven 
ernaar om hofleverancier van resoluties te blijven.  
 
Terwijl de politiek doorsluimert richting de verkiezingen, is er ook een vereniging te 
runnen. Onze vereniging staat er goed voor, maar kent ook grote uitdagingen. Wij 
merken dat het onder andere door het leenstelsel steeds lastiger wordt om vrijwilligers 
te vinden voor de vele functies die we binnen onze club kennen. Daarnaast verwachten 
we de komende jaren kortingen vanuit het CDA. Beide uitdagingen stellen ons voor de 
opdracht om met elkaar na te denken over hoe we onze vereniging willen vernieuwen. 
In het jaarplan lees je hoe we met elkaar die discussie aan willen gaan.  
 
Naast alle inhoudelijke uitdagingen draait het CDJA voor ons ook vooral om plezier 
hebben. Ik vind het belangrijk dat we het op de eerste plaats gezellig met elkaar 
hebben. Dankzij onze afdelingen zijn we nog altijd de meest actieve, inhoudelijke en 
gezellige politieke jongerenorganisatie van Nederland. Daar zijn we trots op en daarom 
blijven we onze afdelingen substantieel ondersteunen.  
 
Die ondersteuning willen we graag een extra dimensie geven. Daarom gaan we hard 
aan de slag om de CDJApp te verbeteren. We denken dat dit vele mogelijkheden geeft 
naast Facebook, wat steeds minder gebruikt wordt, de appgroepjes, waar niet iedereen 
in zit en Twitter, wat niet iedereen gebruikt. Wat betreft de ondersteuning heeft ook 
onze bijdrage aan vorming en scholing onze aandacht.  
 
Als Dagelijks Bestuur hebben we zin in 2020! Er liggen mooie uitdagingen en 
opdrachten voor het CDJA. Als vereniging gaan we ervoor zorgen dat we de stem van 
jongeren laten horen en deze vereniging blijvend laten bloeien. Schroom niet om de 
discussie aan te gaan over deze plannen, want we nemen alle adviezen graag mee om 
deze vereniging nog mooier te maken!  
 
Met christendemocratische groet,  
 
Hielke Onnink 
Voorzitter CDJA 
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1. Secretarieel 
 
1.1 Interruptie 
 
Interruptie heeft zich afgelopen jaar ontwikkeld van een papieren verenigingsblad naar 
een online magazine. In 2020 zal Interruptie zich ontwikkelen tot de digitale 
journalistieke kant van het CDJA, met onder meer podcasts en videoreportages.  
 
Waar willen we naartoe? 
 
Interruptie moet een doorlopend online mediaplatform worden waar regelmatig actuele 
artikelen, video’s en podcasts op te vinden zijn. Hierdoor kunnen ook mensen eenmalig 
iets schrijven en is er minder noodzaak tot een vaste redactie. Interruptie moet ook 
eigen sociale mediakanalen hebben waarop zij nieuw gepubliceerde artikelen kunnen 
promoten. 
 
Hoe gaan we dat bereiken? 
 
De promotiecommissie zal een rol krijgen als het gaat om het ontwikkelen van digitale 
artikelen, in tegenstelling tot de redactiecommissie die zich voornamelijk zal richten op 
het publiceren van geschreven artikelen en nadenkt over de algemene lijn van 
Interruptie. De geschreven inhoudelijke artikelen blijven dus bestaan, maar ook vormen 
van nieuwe media zullen een rol krijgen. 
 
1.2 HRM 
 
In 2019 is er weinig gebeurd omtrent HRM. HRM was voorheen voornamelijk gericht 
op het ontdekken van talent, maar sinds de invoering van de AVG is dit lastiger 
geworden. HRM zal komend jaar voornamelijk gefocust zijn op scholing en 
ontwikkeling.  
 
Waar willen we naartoe? 
 
Het HRM-beleid van het CDJA moet opnieuw uitgevonden worden. HRM zal komend 
jaar draaien om de scholing van onze leden. We hebben daarbij de focus op de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2021, maar kijken ook verder. Het CDJA moet een leerschool 
zijn waar jongeren hun vaardigheden kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen 
ontplooien. 
 
Hoe gaan we dat bereiken? 
 
In 2020 zal er een traject opgezet worden met trainingen en cursussen. Dit heeft tot 
doel om nieuwe leden bekender te maken met hoe het CDJA werkt, onze leden meer 
te leren over debatteren en resoluties schrijven, maar ook om CDJA’ers klaar te stomen 
voor een verkiezingscampagne en een eventuele positie als volksvertegenwoordiger.  
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1.3 CDJA Raad 
 
De CDJA Raad heeft met het overhevelen van de politieke besluitvorming naar het AB, 
enkele jaren geleden, zijn oorspronkelijke functie verloren. De afgelopen jaren was het 
zoeken naar een manier om de Raad weer van nut te maken, waarbij er in 2019 een 
relevante oplossing is gevonden. We moeten hierbij niet vergeten dat de positie van de 
Raad al langere tijd ter discussie staat en een eventuele afschaffing niet ondenkbaar is. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
De CDJA Raad dient weer een besluit- en meningsvormend orgaan te worden. Het is 
hierbij zaak dat politieke besluitvorming en persoonlijke ontwikkeling van de CDJA’ers 
hand in hand gaan. 
 
Hoe gaan we dat bereiken? 
 
De CDJA Raad schrijft, in samenwerking met een werkgroep, 2 keer per jaar een 
Raadsstuk over een breder onderwerp. Dit Raadsstuk wordt op het congres in een 
deelsessie behandeld. Daarnaast verzorgt de Raad elk najaars-introductieweekend een 
leuke training voor onze nieuwe leden.  
 
1.4 Statutenwijziging/reorganisatie 
 
Het CDJA kent haar huidige manier van verenigingsinrichting al enige jaren. Het wordt 
echter steeds moeilijker om kandidaten te vinden om alle CDJA-functies te vervullen, 
afdelingen functioneren niet altijd even goed en de structuur van onze vereniging is 
voor nieuwe leden soms ingewikkeld. Er leeft breed in de vereniging het gevoel dat het 
tijd is voor een organisatievernieuwing. Nu is het moment deze taak op te pakken. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
Het CDJA moet een overzichtelijke organisatie worden, die voor iedereen helder te 
begrijpen is. Overbodige organen moeten weg, het aantal functies in onze vereniging 
moet omlaag en alle afdelingen dienen goed te functioneren. Er komen nieuwe regels 
voor het oprichten en opheffen van afdelingen en het instellen van commissies. 
 
Hoe gaan we dat bereiken? 
 
Op dit congres wordt er een commissie ingesteld die een statutenwijziging gaat 
vormgeven waarbij het CDJA wordt gereorganiseerd. Deze commissie, bestaande uit 
mensen uit alle hoeken van de vereniging, denken zelf na en laten leden meedenken. 
Op het voorjaarscongres van 2020 wordt een tussenrapportage gedaan en op het 
najaarscongres wordt de statutenwijziging bekrachtigd. 
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2. Financieel 
 
Voor u ligt de begroting van 2020. Deze begroting is in lijn met voorgaande 
begrotingen. Er vinden kleine bezuinigingen plaats die noodzakelijk waren door een 
meevaller vorig jaar. Daarnaast is de keuze gemaakt om geen bijdrage te doen aan het 
campagnefonds en om geen jaarboek te maken. De bijdrage aan de afdelingen blijven 
gelijk. Met deze begroting blijven we inzetten op een verdere professionalisering van 
onze vereniging.  
 
Daarnaast blijft de financiële situatie van het CDA penibel. De bijdrage vanuit het CDA 
is dit jaar gelijk gebleven. In de toekomst blijft dit een punt om aandacht aan te 
besteden. Daartegenover staan de externe fondsen. Het CDJA heeft het afgelopen jaar 
stappen gemaakt voor externe fondsenwerving en wil dit komend jaar voort gaan 
zetten. Naast dat hier landelijke mogelijkheden zijn, liggen hier ook veel mogelijkheden 
voor afdelingen. Wij denken aan mogelijkheden bij congressen, ‘vriend van het CDJA’ 
en een fundraising diner.  
 
Het CDJA blijft een groeiende vereniging. Vorig jaar heeft er een verandering plaats 
gevonden in de afdelingsafdracht. We zien hier een positieve ontwikkeling in terug 
voor de afdelingen. Dit jaar zal het om die reden onveranderd zijn. Bij een groeiende 
vereniging horen stijgende kosten. Een goed voorbeeld hiervan zijn de congressen. We 
zien dat het aantal aanmeldingen voor congressen blijft toenemen. Hierdoor blijven de 
kosten voor congressen stijgen. Daarnaast is er een kostenpost opgenomen voor het 
YEPP-congres. We hopen in het voorjaar van 2020 het YEPP-congres naar Nederland 
te kunnen halen om het internationaal werk van het CDJA breder onder de aandacht te 
brengen van de leden. 
 
Ten slotte willen wij nog opmerken dat contributie binnen halen steeds beter lukt, maar 
het kan altijd beter. In het politieke landschap waar zich steeds meer partijen melden, 
blijft het een uitdaging om ons ledenaantal op peil te houden. We zullen ons ook 
komend jaar weer gaan inzetten voor het extra binnenhalen van contributie.   
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3. Politiek & Internationaal 
 
3.1 Inhoudelijke ontwikkeling 
 
In de kern bestaat het CDJA als PJO om politieke standpunten te ontwikkelen en de 
(publieke) opinie te beïnvloeden binnen het CDJA, het CDA en de samenleving. 
Het CDJA kent sinds jaar en dag werkgroepen. Zij hebben, samen met het 
internationaal secretariaat, een belangrijke rol in het ontwikkelen van politieke 
standpunten. In de werkgroepen worden inhoudelijke standpunten opgesteld ter 
bespreking in het Algemeen Bestuur. Het is dan ook niet vreemd dat vele leden in onze 
vereniging de werkgroepen en het internationaal werk als het inhoudelijke hart van het 
CDJA beschouwen. 
 
Ook in het afgelopen jaar draaiden de werkgroepen goed, met mooie resultaten tot 
gevolg. Opvallend is dat we met name in het afgelopen jaar zelfs een toename zien in 
het aantal bezoekers bij de werkgroepenavonden. Mede vanuit dit gegeven is het van 
bijzonder belang dat er tijdens de werkgroepenavonden voor iedereen ruimte is om 
zich te mengen in de besprekingen en om zijn of haar kennis te verbreden.  
 
Waar willen we naartoe?  
 
Wij waarderen iedereen die zich voor het CDJA inzet, inclusief zij die het inhoudelijke 
hart van onze vereniging vormgeven. Dit jaar zijn afspraken tussen de verschillende 
gremia die met inhoudelijke stukken van doen hebben nog eens verduidelijkt en naar de 
verschillende behoeften vernieuwd. Het is de taak van deze gremia om het proces op 
een heldere manier te bewaken, met ruimte voor flexibiliteit als daarom wordt 
gevraagd. Op deze manier kunnen wij als vereniging de inhoudelijke ontwikkeling goed 
voortzetten.  
 
Het inhoudelijk programma van het CDJA is aan vernieuwing toe. Op dit congres wordt 
daarom het nieuwe politieke programma van het CDJA worden gepresenteerd. Vanuit 
dit programma willen wij ook meedenken in de totstandkoming van het nieuwe 
verkiezingsprogramma van het CDA en het plan van het Wetenschappelijk Instituut 
(WI) voor 2030 (zie ook paragraaf 1.5). 
 
Hoe gaan we dit bereiken?  
 
We zullen blijvend investeren in de groei en ontwikkeling van de werkgroepen en de 
werkgroepenavonden door veel aan (online) promotie te doen en samen te werken met 
de afdelingen. De werkgroepenavonden blijven plaatsvinden op een goed bereikbare 
locatie in Utrecht. Daarnaast zorgen we ervoor dat de activiteiten van de werkgroepen 
zoals werkbezoeken aan Kamerleden geregeld blijven plaatsvinden.   

 

3.2 Vorming 
 
Op het gebied van vorming zijn er binnen het CDJA een heel aantal verschillende 
inhoudelijke ontwikkelingstrajecten, namelijk het Jong Wetenschappelijk Instituut, de 
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Vormingscommissie en de CDJA-academie. Op dit moment is het Jong WI spaak 
gelopen en zijn de Vormingscommissie en de CDJA-academie aan een nieuwe impuls 
toe. Het is duidelijk dat de vereniging behoefte heeft aan één duidelijk vormingstraject 
en niet allerlei verschillende trajecten naast elkaar. Dit is juist van belang vanwege de 
aanstaande verkiezingen voor de Tweede Kamer en de bijdrage die wij als CDJA willen 
leveren aan de verkiezingscampagne.  
 
Waar willen we naartoe?  
 
In het hervormingstraject van de verenigingsstructuur willen wij goed nadenken over 
hoe wij het beste politiek-inhoudelijke vormingstrajecten kunnen bieden aan onze 
leden, zowel binnen CDJA- als CDA-verband. Het belangrijkste doel is om ieder lid die 
dat wil toegang te bieden tot deze trajecten om zich te ontwikkelen tot de politicus of 
politica van de toekomst. Op deze manier kunnen we ook garanderen dat wij de beste 
mensen aan kunnen leveren voor de CDA-lijsten voor toekomstige verkiezingen.  
Daarnaast streven wij ernaar om activiteiten op het gebied van vorming toegankelijk te 
laten zijn voor alle leden en tegelijkertijd mogelijkheden te bieden voor leden die 
behoefte hebben aan intensieve verdieping in de meer ideologische en filosofische kant 
van de christendemocratie.  
 
Hoe gaan we dit bereiken?  
 
In de loop van 2020 streven wij ernaar om het Jong WI, de Vormingscommissie en de 
CDJA-Academie met elkaar te verbinden of zelfs samen te voegen als dat noodzakelijk 
blijkt. Samen met CDA-gremia als het Steenkampinstituut en het Wetenschappelijk 
Instituut streven wij er in ieder geval naar om onze leden zo goed mogelijk te vormen 
op politiek-inhoudelijk vlak.  

 
3.3 Online Platform 
 
Van het online platform wordt op dit moment eigenlijk geen gebruik gemaakt. We 
proberen op dit moment het platform voornamelijk in te zetten in de politiek-
inhoudelijke trajecten als het opstellen van resoluties en het politiek programma. Het is 
echter duidelijk dat er vanuit de werkgroepen en de rest van de vereniging niet meteen 
behoefte is aan een online platform zoals dat nu is vormgegeven, omdat er al veel 
binnen de werkgroepen wordt gedaan omtrent WhatsApp-groepen, Google 
Drivebestanden en andere digitale middelen om inzage te geven in stukken.  
 
Waar willen we naartoe?  
 
Het online platform moet vooral gebruikt worden als een database waar de leden het 
resolutiearchief in kunnen zien en andere inhoudelijke stukken als het 
grondslagenrapport en het politiek programma kunnen raadplegen. Het platform moet 
toegankelijk zijn voor alle leden en makkelijk te gebruiken zijn.  
 
Hoe gaan we dit bereiken?  
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Voor het najaarscongres van 2019 zal het resolutiearchief op het online platform 
worden geüpdatet. Daarnaast zal de CDJApp in de loop van 2020 gerealiseerd worden 
en zal het via de app onder meer mogelijk zijn om via een chatroom mee te praten over 
inhoudelijke stukken.  
 
3.4 Internationaal werk 
 
Het internationaal secretariaat zet zich vol overtuiging in voor de internationale relaties 
van het CDJA. De huidige contacten met het YEPP en de CDA-fractie in het Europees 
Parlement zijn relatief gezien goed, maar dit kan nog altijd beter. Binnen het YEPP 
bekijkt het internationaal secretariaat bijvoorbeeld op welke allianties met andere 
partijen wordt ingezet in de komende jaren. Ondanks al het goede werk van het 
internationaal secretariaat komt dat werk niet altijd even goed over op de leden.  
 
Waar willen we naartoe?  
 
We streven ernaar in het komende jaar meer zichtbaarheid van en waardering voor 
internationaal werk te creëren onder onze leden.  
 
Hoe gaan we dit bereiken?  
 
In 2020 gaat het internationaal secretariaat meerdere activiteiten verspreid over het 
land organiseren om de zichtbaarheid van het internationaal werk te vergroten. Dit 
doen we zoveel mogelijk in samenwerking met (provinciale) afdelingen en waar dat kan 
in samenwerking met onze collega’s van het CDA en over de grens via de Euregio’s. 
Daarnaast proberen we begin 2020 het YEPP-congres naar Nederland te halen.  

 
3.5 Contacten met het CDA en verkiezingen 
 
Er is vanuit het CDJA al veel inhoudelijke betrokkenheid bij de Tweede en Eerste 
Kamerfracties van het CDA via de contacten die het Dagelijks Bestuur en de 
werkgroepen met deze fracties hebben. Daarnaast hebben de meeste CDJA-afdelingen 
ook een intensieve inhoudelijke betrokkenheid gehad bij de totstandkoming van de 
verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2019. Bovendien is 
er veel betrokkenheid bij het WI, niet in de laatste plaats doordat wij voor de 
stichtingsraad en het bestuur van het WI elk een lid namens het CDJA aanleveren.   
 
Waar willen we naartoe?  
 
Het CDA zet op het moment van schrijven al behoorlijk wat stappen in de 
voorbereiding van de campagne voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Als 
CDJA willen wij intensief betrokken zijn en blijven bij de verschillende initiatieven die 
bij die voorbereiding horen. Het is van belang dat de jonge generatie op alle fronten 
aan tafel zit!  
 
Hoe gaan we dat bereiken?  
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Vanaf eind 2019 zal het CDJA onder meer betrokken zijn bij de totstandkoming van 
het nieuwe verkiezingsprogramma en de uitbouw van het WI-program voor 2030. 
Vanuit de visie van het politiek programma gaan wij ervoor zorgen dat belangrijke 
CDJA-speerpunten in beide programma’s duidelijk naar voren komen!  
 
 
3.6 PJO-contacten  
 
Op dit moment hebben we goede contacten met vrijwel alle andere Politieke 
Jongerenorganisaties (PJO’s) in Nederland. Die contacten zijn niet alleen goed in het 
kader van wederzijdse betrokkenheid, maar ook omdat we op die manier bij 
gezamenlijke doelen goed samen kunnen blijven werken met collega-PJO’s door 
manifesten te schrijven en activiteiten te organiseren. Zo geven we jongeren 
gezamenlijk een stem in Nederland. Tegelijkertijd zien we dat de leden meer kunnen 
worden betrokken bij de contacten die we met andere PJO’s hebben. Een voorbeeld: 
elk jaar doet het CDJA mee aan (de organisatie van) het PJO-Parlement, een 
tweedaagse onderhandel- en debatsimulatie in Den Haag waar vrijwel alle PJO’s aan 
meedoen. Dit jaar was de opkomst vanuit het CDJA wat lager dan in andere jaren. Dit 
is een duidelijk verbeterpunt voor volgend jaar.  
 
Waar willen we naartoe?  
 
We onderhouden en intensiveren waar nodig onze contacten met andere PJO’s en 
proberen onze leden daarbij intensiever te betrekken.  
 
Hoe gaan we dat bereiken?  
 
Door meer promotie van onze gezamenlijke activiteiten met andere PJO’s maken we de 
interpolitieke contacten inzichtelijker en toegankelijker voor onze leden. Bij het PJO-
Parlement in 2020 streven we ernaar om weer een volledige fractie te vormen met 
voornamelijk nieuwe leden.  
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4. Communicatie & Campagne 
 
4.1 Digitale communicatie 
 
Om geheel mee te doen met de digitale communicatie maakt het CDJA gebruik van 
diverse (social) mediakanalen. Het CDJA heeft een website die maandelijks rond de 
50.000 bezoekers trekt, een facebookpagina met +/- 3000 likes, een Instagram-
account met ruim 3200 volgers en een twitteraccount met 3600 volgers. Het 
afgelopen jaar is het aantal volgers op social mediakanalen sterk gestegen, net als het 
aantal bezoekers van de website. 
 
Daarbij heeft de website ook een nieuwe functie gekregen: het ledenportaal 
“MijnCDJA”. Dit online platform geeft leden en bestuursleden een digitale plaats 
waarop alle informatie over hun lidmaatschap of bestuursfunctie is terug te vinden. 
Daarnaast biedt het platform ook ruimte voor resoluties en discussies. De social 
mediakanalen LinkedIn en YouTube zijn de afgelopen tijd minder gebruikt. We kunnen 
hier weer naar kijken om dit op te pakken. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
Het CDJA stelt zich ook dit jaar weer tot doel haar online bekendheid uit 
te bouwen. Concreet betekent dit het vasthouden van de constante content op 
Instagram en groter te worden dan het CDA. Verder betekent dit ook het uitbreiden 
van het aantal likes op Facebook, zodat het CDJA ook daar hoort tot de kopgroep van 
de politieke jongerenorganisaties. Daarnaast moet de LinkedIn-pagina weer online 
komen, zodat alle bestuursleden hierin hun functies kunnen toevoegen. Verder wordt 
er nog gekeken naar de app en hoe we deze gebruiksvriendelijker kunnen maken, 
eventueel met toevoegingen van meldingen van activiteiten en een platform voor 
discussie. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Het geheim voor het uitbouwen van onze online zichtbaarheid is het creëren van 
waardevolle content en hier ook continuïteit aan geven. Samen met de 
promotiecommissie zal ook worden gekeken naar wat hun rol hierin is en waar zij aan 
kunnen bijdragen. Zoals altijd zal ook in de ledenwerfcampagnes en de campagne voor 
de politieke campagnes oog zijn voor het uitbouwen van onze online bekendheid en 
aanwezigheid op onze verschillende kanalen. 
 
4.2 Perscommunicatie 
 
De eerste helft van 2019 was voor het CDJA een goed jaar op het gebied van 
perscommunicatie. Hielke werd nadat hij verkozen was snel gezien door lokale en 
landelijke pers en kon al in de eerste week aan de slag. We haalden meerdere keren de 
(lokale) krant en waren verschillende keren te horen op de radio. De opinieartikelen 
kwamen zowel van de voorzitter, als het bestuurslid Politiek & Internationaal, als van 
leden die een bepaald interessegebied hebben. Met een grote, volledige perslijst heeft 
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het bestuurslid Communicatie & Campagne goed contact met de pers zodat zij deze 
ook waar nodig kan inzetten. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
Met het CDA in de coalitie ligt er voor het CDJA een duidelijke rol om haar functie als 
luis in de pels te blijven vervullen. Deze rol vervullen wij door onze optredens op 
congressen, maar vooral door onze perscommunicatie. Het doel is dan ook om onze 
perscommunicatie ieder jaar weer uit te breiden. Dat betekent niet dat we proberen 
zoveel mogelijk in de pers te zijn voor bekendheid, maar juist om onze statutaire 
doelstelling als “hoeder” van de christendemocratie te verwezenlijken. Verder willen we 
de contentkalender verder uitbreiden om zo ook in te spelen op nationale dagen, 
feesten en gebeurtenissen. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Perscommunicatie komt voort uit de kracht van de voorzitter, het bestuurslid Politiek & 
Internationaal en het bestuurslid Communicatie. Een belangrijke taak is om deze 
zogeheten mediadriehoek voort te zetten en hier wekelijks overleg over te hebben. 
Verder betekent dit het warm houden van de goede relaties met de pers, maar ook met 
eventuele andere samenwerkingspartners. De contentkalender zal opgezet worden en 
telkens up-to-date worden gehouden. 
 
4.3 Kaderdag communicatie 
 
Met zoveel verschillende afdelingen kun je niets anders dan daar ontzettend trots op 
zijn. Wel maakt dat feit het een stuk lastiger om al deze afdelingen als een geheel te 
laten communiceren. Hierbij valt te denken aan dezelfde lay-out en eventuele hashtags 
gebruiken en hoe je een activiteit op Facebook en Instagram plaatst. Door dit zoveel 
mogelijk hetzelfde te hebben, staat dit goed naar de buitenwereld en is dit ook duidelijk 
voor (potentiële) leden. 
 
Waar willen we naar toe? 
 
Alle afdelingen, zowel provinciaal als de afdelingen daaronder, moeten een en dezelfde 
uitstraling hebben. Te beginnen bij allemaal de juiste profielfoto, het gebruik van de 
juiste logo’s op de goede plekken en de juiste lay-outs in online berichten. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Het idee is om een gezamenlijke kaderdag te organiseren voor alle bestuursleden in het 
hele land die PR, communicatie en vormgeving als taak hebben. Hierbij is het van 
tevoren cruciaal dat iedereen de Brand Bible tot zijn of haar beschikking heeft en de 
Google Drive met daarin alle juiste logo’s. Deze dag zal in het teken staan hoe je het 
beste de lay-out op de juiste manier kan aanpassen en hoe we alle afdelingen op een 
eenduidige manier de Facebook en Instagram kunnen laten gebruiken. 
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4.4 Campagne 
 
In 2021 is het als het goed is weer zover: de Tweede Kamerverkiezingen. Ondanks dat 
dit nog even duurt, zijn we al druk bezig met de voorbereidingen op allerlei vlakken. Er 
wordt al volop nagedacht over de invulling van de campagne, de strategie en daarbij is 
er goed overleg met het CDA zodat de campagnes op elkaar kunnen aansluiten. 
 
Waar willen we naar toe? 
 
Het is belangrijk dat ook jongeren vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer. Daarom 
zijn we aan het kijken welke jongeren daar ambitie voor hebben en is het noodzakelijk 
dat zij ook op een verkiesbare plek komen. Daarnaast willen we een campagne die 
aansluit op die van het CDA, zodat wij onze krachten kunnen bundelen. We zijn aan 
het kijken hoe we dit op de beste manier kunnen doen. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Er is een traject gestart met de HRM-afdeling van het CDA en daarin nemen we 
verschillende stappen om zo bij de beste jongerenkandidaten uit te komen. Er is nauw 
overleg en er zijn verschillende terugkoppelingsmomenten. Voor de campagne zijn we 
ook in goed overleg met het CDA. Afspraken komen langzaam op papier en er wordt 
veel gebrainstormd. Met de tijd komt hier meer en meer een concreet plan uit.  
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5. Ledenwerving & Activiteiten 
 
5.1 Ledenwerving 
 
Op het moment van schrijven zitten we vol in de introdagen. Dat is mooi want we 
organiseren veel. Onze vereniging groeit! Twaalf afdelingen organiseren een 
recordaantal van twintig introductieactiviteiten en samen met de andere afdelingen 
organiseren we tweehonderd activiteiten voor bijna 2200 leden. Dit zijn 200 leden 
meer dan vorig jaar. Hiermee kunnen we goed onderbouwd zeggen dat we een actieve 
vereniging zijn. Maar dat is natuurlijk niet een reden om op onze lauweren te rusten. 
We hebben nog een hele slag te slaan, zowel in het ledenaantal (andere PJO’s zijn twee 
keer zo groot) als in het actief betrekken van onze leden bij de afdelingen en de (lokale) 
politiek. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
Volgend jaar hopen we net zoveel, maar liever nog meer, betrokken afdelingen te zien 
bij het organiseren van introductieactiviteiten en de opvolgende activiteit in september. 
Zodra nieuwe leden zich hebben aangemeld worden ze actief bij de vereniging 
betrokken, elk lid wordt actief benaderd aanwezig te zijn bij het introductieweekend of 
om actief te worden bij de afdeling. Maar niet alleen nieuwe leden verdienen onze 
aandacht, ook leden die nu aanwezig zijn mogen niet vergeten worden en de vaste kern 
verdient ook een plek in dit jaarplan. Groeien is belangrijk, maar een grote vaste kern 
die een positieve sfeer uitstraalt waarbij nieuwelingen zich graag aansluiten, is in mijn 
optiek minstens zo waardevol voor de vereniging. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Nieuwe leden worden actief bij de vereniging betrokken door ze te bellen na 
aanmelding. In dat gesprek leggen we uit hoe de vereniging in elkaar steekt en indien 
gewenst kunnen we actieve leden koppelen aan besturen van de afdeling. Zij kunnen 
dan de nieuwe leden motiveren/uitnodigen voor koffie om hen beter te leren kennen 
en hen actief uit te nodigen voor activiteiten. 
 
Insiders kunnen natuurlijk ook als beste uitleggen hoe de vereniging in elkaar steekt, 
wie wie is, en wie waarvoor verantwoordelijk is. Voor nieuwe leden en 
geïnteresseerden hebben we het introductieweekend, waarin alle ins en outs van het 
CDJA worden toegelicht en waarin we een nieuwe groep leden creëren die elkaar 
kennen en elkaar mee kunnen nemen naar activiteiten. Ook is er voor elk congres een 
nieuweledenbijeenkomst, want hoe werkt een congres nu precies? Hierbij draait het om 
wat we wanneer doen, wat je precies kan verwachten, hoe dingen werken binnen onze 
vereniging, wie wat wanneer mag zeggen en om elkaars nieuwe gezichten even te zien.   
 
5.2 Activiteiten 
 
Ruim tweehonderd activiteiten door het gehele land is natuurlijk een fantastische score. 
We betrekken zo veel leden bij onze club en dit zorgt voor onderlinge verbondenheid 
maar natuurlijk ook voor groei in discussies en betrokkenheid bij de vereniging. 
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Waar willen we naartoe? 
 
Het CDJA pretendeert de meest actieve, inhoudelijke en gezellige politieke 
jongerenorganisatie van Nederland te zijn. Dat kan niet zonder activiteiten die deze 
pretentie ondersteunen. Het streven is dan ook het blijven organiseren van succesvolle 
activiteiten. Daarnaast moet er de ruimte zijn voor initiatieven vanuit de vereniging om 
leden bij elkaar te brengen zoals nu bijvoorbeeld de Kookclub en de Boekenclub. 
Wanneer daar behoefte aan is en dit succesvol blijkt, zijn dit mooie initiatieven die het 
samenkomen van leden bevorderen. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
Activiteiten die succesvol zijn en die een herkenbare datum hebben, zetten we door. 
Succesvolle introweekenden, succesvolle congressen, de Hannie van Leeuwenlezing en 
de verschillende jaargetijden borrels. Door bekendheid en verwachtingen, is het 
waardevol om dit (goed) te blijven organiseren. We moeten blijvend nadenken over 
goede sprekers die echt wat te vertellen hebben en onze luisteraars kunnen boeien. 
Meer activiteiten organiseren is niet nodig, omdat er al zoveel georganiseerd wordt. 
Ondersteuning bij het organiseren van lokale activiteiten is meer van belang. Wij zijn 
van mening dat er al zoveel moois wordt georganiseerd, dat we best vaker bij elkaar 
langs kunnen om hiervan te profiteren. Vaak zijn hiervoor prominente politici of 
anderen uitgenodigd die ons kunnen inspireren. Hier kunnen we meer op inzetten. 
Daarbij kunnen we de agenda op de site meer promoten, maar misschien ook gerichter 
delen op Facebook. 
 
Dit betekent niet dat we nieuwe initiatieven niet zullen we ondersteunen. Waar leden 
goede ideeën hebben, zullen we hen hierin bijstaan. Ondersteuning vanuit het Dagelijks 
Bestuur gebeurt na overleg. Ideeën zijn om de initiatieven te verspreiden en aan te 
kondigen op bijvoorbeeld Facebook en Instagram, in lijn met de activiteit en wanneer 
het gewenst is. Mocht het initiatief in de smaak vallen, de animo voldoende zijn, en de 
activiteit voor herhaling vatbaar zijn, is overleg over eventuele financiële steun, indien 
nodig en van toegevoegde waarde, mogelijk. 
 
Daarnaast zouden we ook graag de CDJApp een update willen geven. We denken dat 
dit vele mogelijkheden geeft naast Facebook, wat steeds minder gebruikt wordt, de 
appgroepjes, waar niet iedereen in zit en twitter, wat niet iedereen gebruikt. De app zal 
een verzameling zijn van het laatste nieuws, de facebookevenementen, onze 
standpunten en natuurlijk de foto’s van Dirk. Hier willen we dan ook in investeren.  
 
5.3 Afdelingen 
 
De afdelingen floreren: zowel lokaal, provinciaal als landelijk zijn er door de CDJA-
afdelingen het afgelopen jaar vele activiteiten georganiseerd, van gezellige borrels tot 
inhoudelijke discussieavonden. Afdelingen die tot voor kort niet zo actief waren zijn 
opgebloeid, wat mooie resultaten heeft opgeleverd. Het afgelopen jaar heeft het CDJA 
er ook een aantal nieuwe afdelingen bijgekregen, waaronder CDJA Westfriesland. 
Eigen afdelingen die zich actief bezighouden met activiteiten en de politiek in hun 



Jaarplan 2020   
 

21 

omgeving. Helaas zijn er ook enkele afdelingen waar het in 2019 minder goed is 
gegaan, en waar de levensvatbaarheid gevaar loopt en waar in 2020 op gefocust moet 
worden. 
 
Waar willen we naartoe? 
 
Het gaat goed met de meeste afdelingen, maar er is altijd ruimte voor verbetering. 
Waar de ene afdeling met een grote actieve kern in staat is om meerdere goed 
bezochte activiteiten per jaar te organiseren, hebben andere afdelingen daar meer 
moeite mee. Een uitdaging voor komend jaar wordt dus om ervoor te zorgen dat er in 
elke afdeling tenminste twee of drie activiteiten plaatsvinden. Daarnaast komen er 
vanuit verschillende steden en regio’s in het land het verzoek om een eigen afdeling te 
mogen oprichten. Een uitdaging voor 2020 wordt om deze nieuwe afdelingen 
ondersteunen waar dat nodig is en te onderzoeken of een zelfstandig opererende 
afdeling daadwerkelijk nodig is, of dat er sprake kan zijn van een subafdeling van 
bijvoorbeeld al een bestaande provinciale afdeling. 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 
De meeste afdelingen zijn prima in staat om zichzelf staande te houden, en behoeven 
dus weinig hulp. Belangrijk voor komend jaar is om de zwakkere afdelingen de steun te 
geven die ze nodig hebben, zowel financieel als op andere manieren. Deze steun moet 
echter niet alleen van het landelijke CDJA komen, maar ook van andere afdelingen. Een 
mooi project voor het komende jaar is om leden, zowel actief als minder actief, te 
enthousiasmeren om ook eens andere afdelingen te bezoeken dan hun thuisafdeling. 
Uiteraard gebeurt dit nu ook al, maar op nog relatief kleine schaal. 
 
Daarnaast moet er ook met een kritische blik gekeken worden naar de criteria voor op 
te richten afdelingen. Ondanks het enthousiasme van enkele lokale CDJA’ers is het niet 
altijd even verstandig om een lokale afdeling op te richten, zeker niet als de actieve 
kern in de betreffende stad of regio eigenlijk te smal is om een afdeling levensvatbaar 
te houden over een langer tijdsbestek. Elke nieuwe lokale afdeling kost zowel het CDJA 
landelijk als de betreffende provinciale afdeling geld, geld wat weggegooid is als de 
betreffende nieuwe afdeling al na een paar jaar feitelijk ophoudt te bestaan. De huidige 
statutaire criteria zijn te onduidelijk en niet toegerust om leidend te zijn bij de huidige 
‘oprichtingsdrift’ binnen het CDJA. Omdat het wijzigen van de statuten echter een 
omvangrijke en geld kostende aangelegenheid is zullen we dus met een afgewogen 
plan moeten komen, waarin ook mogelijkheden tot het opheffen van bepaalde 
afdelingen worden meegenomen. 
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Jaarplanning 
 

Januari 

 8 Nieuwjaarsborrel 

15 AB vergadering 

 22 werkgroepenavond 

Februari 

 6 Politieke Commissie 

 12 AB vergadering 

 26 Werkgroepenavond 

Maart 

 5 & 6 PJO Parlement 

11 AB vergadering 

 13 Politieke Commissie 

 25 Werkgroepenavond 

April 

 2 Politieke Commissie 

3 & 4 Introductieweekend  

15 AB vergadering 

22 werkgroepenavond 

Mei 

 7 Politieke Commissie 

 20 AB vergadering 

 22 & 23 CDJA Congres 

 27 Werkgroepenavond 

Juni 

4 Politieke Commissie 

 6 CDA congres 

 17 AB vergadering 

 24 werkgroepenavond 

 27 Zomer-Kick-off 

Juli 

 ZOMERRECES 

 3,10,17 Zomerschool 

Augustus 

 7, 14 Zomerschool 

 10 Start Introweken 

RECES 

September 

 3 Politieke Commissie 

9 Hannie van Leeuwenlezing 

 16 AB vergadering 

 23 Werkgroepenavond 

Oktober 

 1 Politieke Commissie 

 21 AB vergadering 

28 Werkgroepenavond 

November 

 5 Politieke Commissie 

7 CDA Congres 

 18 AB vergadering 

 20 & 21 CDJA congres 

 25 Werkgroepenavond 

December 

 3 Politieke Commissie 

 12 Vrijwilligersactiviteit 

 16 AB vergadering 
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