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Voorwoord door de voorzitter
Lotte Schipper
Twee hele jaren als voorzitter van de in mijn ogen mooiste politieke jongerenorganisatie
van Nederland. Ze zitten erop. Dat is natuurlijk bitterzoet, maar het zoete overheerst.
Wat hebben we een geweldig jaar achter de rug. We waren niet te missen in de media,
haalden honderden nieuwe leden binnen en drukten een grote stempel op het CDA.
Twee jaar terug werd ik dankbaar en met een groot mandaat gekozen met een eigen
programma. Daarvan is 100% gerealiseerd, en daar ben ik trots op. Daarmee hebben we
als team ontzettend grote stappen gemaakt. Ja, als team. Want voor de duidelijkheid: ik
ben en doe niks zonder mijn team achter mij, met in de afgelopen maanden Klaas
Valkering, Marc Dorst, Renate Wijmenga, Robert Klaassen, Tom Scheepstra en Job van
den Broek.

1. Interruptie digitaal
Vanaf nu kun je jouw favo verenigingsblad lezen waar en wanneer je wilt, in de trein, op
vakantie of gewoon op de wc. 24/7 te vinden op jouw iPad of computer, en zelfs te
downloaden. Eens per jaar valt er een bewaarexemplaar van ons blad bij je op de mat,
met een jaaroverzicht en de belangrijkste ins en outs rondom het CDJA.

2. Online platform
Het was een van de kernpunten tijdens mijn campagne. Ik heb het altijd belangrijk
gevonden dat iedereen binnen onze vereniging kan meepraten over onze standpunten,
ook wanneer iemand niet in staat is om naar de werkgroepenavonden in Utrecht te
komen. Daarom kun je nu met jouw unieke gegevens inloggen op het online platform en,
waar en wanneer je wilt, meedenken over de standpunten van het CDJA.

3. Nieuwe leden
Er is sterk ingezet op het externe gezicht van het CDJA, in de media, in kranten en
middels ledenwerfacties. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen: het CDJA heeft nu 2400
leden. Dat zijn er … meer dan toen ik aantrad.

4. Summercamp
Het CDJA kent tal van verschillende activiteiten, maar ik vond dat er wel wat meer
laagdrempelige activiteiten bij mochten. Daarom organiseerden wij afgelopen zomer de
CDJA zomer kick-off. Na dit succes is er besloten dit uit te bouwen tot een summercamp,
dat georganiseerd wordt in juni 2019.

5. Meer CDJA bij CDA
Het CDA trad in oktober toe tot het kabinet Rutte III. Aan ons de taak om onze
voormannen- en vrouwen scherp en dichtbij onze christendemocratische waarden en
onze partij als volkspartij te houden. We schreven opinieartikelen, schoven aan in menig
televisieprogramma, waren hofleverancier van resoluties op de CDA-congressen en
legden diverse werkbezoeken af. Ook voor samenwerking was veel ruimte: 700
jongerenkandidaten stonden op CDA kieslijsten tijdens de gemeenteraadsverkiezingen
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en elke maand kun je een Kamerlid het hemd van het lijf vragen tijdens onze FB-live
sessie.

6. Vrijwilligersacties
Als politieke jongerenorganisatie vond ik het zo ontzettend belangrijk om veel naar
buiten te trekken. Mensen spreken, leren van mensen en iets betekenen voor mensen.
Daarom organiseerden wij afgelopen decembermaand de CDJA vrijwilligersmaand
waarin lokale afdelingen en het landelijke CDJA vrijwilligerswerk deden in de buurt.

7. CollegetourDJA
Het is je vast en zeker opgevallen, de collegetours op de CDJA congressen. Een mooie
setting waarin je al jouw vragen kunt stellen aan politieke prominenten en journalisten.
Er staan nog een aantal op de planning.

8. Stagiaire
Het CDJA is in groei en bruist, dat vraag om extra kracht. Na een onderzoek naar de
mogelijkheden voor een stagiair(e), hebben we besloten te kiezen voor een extra
Dagelijks Bestuurslid. Daarmee werd het Dagelijks Bestuur uitgebreid naar zeven leden
en konden we nog meer werk verzetten.

9. Bereikbaarheid
Onze generatie is zo een beetje altijd bereikbaar, en dus is het van belang dat het CDJA
dat ook is. En dat zijn we: via Facebook, Twitter, Instagram, E-mail en sinds een tijdje al:
WhatsApp.

10. Jouw ideeën
Als voorzitter heb ik getracht veel ruimte te geven aan afdelingen, bestuurders en leden.
Jouw ideeën maken jouw tijd bij het CDJA, jouw afdeling, jouw vereniging.
CDJA, blijf wie je bent. Open, als een volkspartij. Een leerschool, voor iedereen die een
stem geeft aan mensen. Kritisch, zodat we echt een land creëren dat we kunnen
doorgeven. Sociaal, omdat de samenleving niet alles zelf kan oplossen. Gemotiveerd, om
de meest actieve politieke jongerenorganisatie van Nederland te blijven.
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Hoofdstuk 1: Bestuurlijk
1.1. Dagelijks Bestuur
Tijdens het voorjaarscongres werd Marc Dorst voor een jaar herkozen als
penningmeester, werd Job van den Broek verkozen als Dagelijks Bestuurslid HRM &
Afdelingen en Renate Wijmenga verkozen als Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving &
Activiteiten. Job en Renate volgden Anne Zandberg op, die de post Ledenbinding &
Ledenwerving. Het Algemeen Bestuur heeft op 17 januari 2018 besloten de post
Ledenwerving en Ledenbinding op te splitsen in HRM & Afdelingen en Ledenwerving &
Activiteiten.
Op het najaarscongres werd Robert Klaassen verkozen als Dagelijks Bestuurslid Politiek
en Internationaal en volgde daarbij Mark van de Fliert op. Tom Scheepstra volgde
Monica Breur op en werd verkozen als Secretaris.
Ook zijn op het congres Job van den Broek en Renate Wijmenga herkozen. Job voor een
half jaar, Renate voor een jaar.
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1.2. Algemeen Bestuur
In 2018 is het Algemeen Bestuur negen keer bij elkaar gekomen.
Na het najaarscongres in Amersfoort is het rooster van aftreden van het Algemeen
Bestuur als volgt:
Algemeen Bestuur
Danny Smit
Claudia de Koe
Marijn Malotaux
Stefan Ruiter
Thomas Kroon
Kjeld Klein
Roosmarijn Lindner
Richard Hendriksen
Hielke Onnink
Elmen Westerdijk
Jan Willem Nass
Wouter IJpelaar
Joep van Oss
Vacant
Roel Kroese
Mezekir Semire
Wim Duitman
Harm Dijkstra
Berj Khassab
Esther Leferink
Esther Francke
Abel v/d Sluis
Arjen Veerman
Reinder van Meijeren
Mark van de Fliert
Helmich Heutink
Danielle Duindam

Drenthe
Drenthe (plv)
Flevoland
Flevoland (plv)
Fryslân
Fryslân (plv)
Gelderland
Gelderland (plv)
Groningen
Groningen (plv)
Limburg
Limburg (plv)
Noord-Brabant
Noord-Brabant (plv)
Noord-Holland
Noord-Holland (plv)
Overijssel
Overijssel (plv)
Utrecht
Utrecht (plv)
Zeeland
Zeeland (plv)
Zuid-Holland
Zuid-Holland (plv)
Vrijgekozen
Vrijgekozen
Vrijgekozen

mei-19
mei-19
nov-19
nov-20
nov-20
nov-20
mei-19
nov-20
nov-19
mei-19
mei-19
mei-19
mei-20
mei-21
mei-20
mei-20
mei-19
mei-19
mei-20
nov-19
mei-20
mei-20
mei-20
mei-20
nov-20
mei-20
nov-20
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Hoofdstuk 2: Secretariaat
Tom Scheepstra

2.1. Inleiding
Als de vereniging leeft gebeurt er ook veel voor het secretariaat! Vaste onderdelen in de
portefeuille zijn natuurlijk de interne communicatie, doormiddel van nieuwsbrieven, de
CDJA-Raad, de ledenadministratie en de congressen. In 2018 was een belangrijke term
de AVG. Hoe deze te implementeren? Nagegaan moest worden in hoeverre de AVG
invloed had voor het CDJA. Daar was wel degelijk sprake van. Er moet extra voorzichtig
omgegaan worden met iemands gegevens en politieke voorkeur. Ook hebben alle
secretarissen te maken gekregen met het nieuw ingestelde CDJA DIRK ledensysteem.
Om de ledenadministratie voor de afdelingen nog makkelijker en overzichtelijker te
maken.

2.2. Ledenadministratie
De CDA-ledendesk verzorgt onze ledenadministratie. Dat houdt in dat zij onze ledenlijst
bijhoudt. In 2018 is CDJA DIRK gelanceerd. Dit systeem is werkt zoals het CDA DIRK
systeem. Via dit systeem kunnen afdelingssecretarissen zelf de actuele
ledenadministratie inzien. Hiervoor hebben de afdelingssecretarissen het werkgebied
van hun afdeling moeten aanleveren. Dit was een klus, want iedere dorp of stad moest
aan een afdeling toegewezen worden (soms was er onduidelijkheid over). Maar eenmaal
uitgezocht en doorgegeven kan de secretaris altijd bij de actuele informatie. Wanneer
de secretaris voor het eerst inlogt in het systeem kan hij digitaal akkoord gaan met de
CDJA AVG voorwaarden.
Op 31 december 2017 had het CDJA 1690 leden en op 1 januari 2018 1643. Dit verschil
komt door de leden die ouder zijn dan 31jaar en daarmee hun lidmaatschap van het
CDJA automatisch verliezen. Op 31 december 2018 had het CDJA 2008 leden en op 1
januari 2018 1643. Dit is een groei van bijna vierhonderd leden.

2.3. Archief
In 2018 werd gewerkt aan het herordenen en verder in orde maken van het digitale
archief (in een Google Drive) en het overzetten op de externe harde schijf. Hierdoor zijn
bestanden van de afgelopen jaren (zoals notulen, congresbundels en resoluties)
makkelijker vindbaar. Naast het digitale archief bestaat er, op het partijbureau, ook een
papieren archief en de bibliotheek van het CDJA. Hier is verder nog geen ordening in
gekomen en is dan ook een project voor het komende jaar.
Er is op dit moment nog geen leidraad voor het aanleggen en beheren van een (digitiaal)
afdelingsarchief.
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2.4.Congressen
In 2018 zijn twee congressen georganiseerd door het CDJA. Het voorjaarscongres vond
plaats op 18 en 19 mei 2018 in Hilversum. Joost Röselaers hield de overdenking en als
spreker kwam minister van Financiën Wopke Hoekstra. Op de tweede dag was er naast
de vele resoluties ruimte om het te hebben over de rol van de media met Fons Lambie.
Het congres werd geleid door Marc Haverkamp.
Het najaarscongres vond plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort op 23 en 24
november. Met sprekers als Leo Fijnen, Bert Huisjes en Hans Wiegel was ook dit congres
memorabel. Traditiegetrouw was er tijdens de congressen veel ruimte voor politieke
inhoud, maar ook voor verkiezingen van verschillende AB en DB-leden.
De congressen zijn een mooie gelegenheid om nieuwe leden te ontmoeten en/of om
bekenden weer te treffen. Daarnaast doen de congressen onze party & politics leus
zeker eer aan!

2.5. Internet Communicatie & Interruptie
Onder interne communicatie vallen een hoop contacten die de secretaris heeft. Onder
andere het contact met individuele leden, telefonisch en per mail, maar ook met
afdelingen, werkgroepen en andere organen van het CDJA. Dit is, samen met het
notuleren, de kern van het secretariaat. Daarnaast is de secretaris betrokken bij het
sturen van de maandelijkse (leden en algemene) nieuwsbrieven.
Ook heeft de secretaris het ledenblad in zijn portefeuille. Momenteel is Abel van der
Sluis hoofdredacteur van de Interruptie.
Naast de papieren edities van het ledenblad Interruptie, die in 2018 uitkwamen, heeft
het Algemeen Bestuur van het CDJA in oktober 2018 besloten om de Interruptie te
digitaliseren. In het tweede deel van 2018 en in het begin 2019 werd er gewerkt aan de
digitale infrastructuur voor het ledenblad. De redactiecommissie is hierbij
vanzelfsprekend bij betrokken. Wel is het plan om een papieren jaareditie uit te geven.
Eind 2018 verscheen de Interruptie in een oplage van 2.000 stuks. Deze werden
verzonden naar de leden. Normaal wordt de Interruptie ook naar ruim 150 abonnees
verzonden. Deze abonnees omvatten onder andere Kamerleden en enkele bibliotheken
en een aantal service-abonnees, die alle uitgaven van het CD(J)A ontvangen. Van iedere
editie van de Interruptie werden daarnaast extra stuks besteld, die onder andere
werden gebruikt om mee te zenden in de welkomspakketten die nieuwe leden
ontvangen of om uit te delen tijdens de Introductiedagen.
De betreffende thema’s van 2018 waren Gemeenteraadsverkiezingen, 30 jaar
Interruptie en Digitalisering.

2.6. CDJA Raad
Het presidium van de CDJA-Raad dacht in 2018 na over eventuele nieuwe werkvormen
van de CDJA-Raad zodat het instituut levensvatbaar kon blijven.
Tijdens het Introductieweekend op 6 oktober 2018 vond het (bekende) CDJA
Raadsdebat plaats. Tijdens dit evenement kregen (nieuwe) leden een debattraining en
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werd hun de tips en trucs bijgebracht. Vervolgens vond een debatwedstrijd plaats welke
gewonnen werd door het team Ebie Peeters en Hielke Onnink.
In de tweede helft van het jaar is de CDJA-Raad gaan samenwerken met de werkgroep
Digitalisering. Er is vanuit de werkgroep een schrijfgroep opgericht met betrokken
leden die begonnen zijn met het schrijven van een visiestuk over de gevolgen van
digitalisering, een onderwerp waar het CDJA nog weinig standpunten over had. Deze
aanpak, het samenwerken met een werkgroep tot het schrijven van een visiestuk, is
onderdeel van een nieuwe strategie voor de CDJA-Raad. In 2019 zal dit visiestuk
behandeld worden tijdens een CDJA Raadscongres.
Het Raadspresidium bestond in 2018 uit:
Harmen Krul – voorzitter
Corné Borst- vicevoorzitter
Lorenzo Essoussi – vicevoorzitter
Tom Scheepstra – vicevoorzitter

2.7. Statuten en Huishoudelijk Reglement
Op het najaarscongres van 2017 is de laatste algehele statutenwijziging aangenomen
door de ALV. Deze statutenwijziging is in maart 2018 officieel vastgelegd bij de notaris.
Het Huishoudelijk Reglement is in 2018 niet gewijzigd.
Sinds eind mei 2018 geldt in de hele EU de AVG verordening, die ziet op de privacy van
alle Europese burgers, en dus ook onze leden. Wat belangrijk is om te weten is het
volgende: De AVG kent een bijzondere categorie gegevens, waarmee extra voorzichtig
dient te worden omgegaan. Binnen deze categorie vallen alle gegevens die te linken zijn
aan personen en hun politieke voorkeuren. Alle gegevens die het CDJA verwerkt, vallen
hier automatisch onder. Dit betekent dat er extra voorzorgsmaatregelen dienen
genomen te worden bij het verwerken van deze gegevens.
Nieuwe secretarissen moesten in het begin van 2018 eerst een formulier invullen over
omgang met deze gegevens. Dit bleek een onpraktische papierwinkel te worden. Met de
invoering van CDJA Dirk kon het akkoord gaan met de voorwaarden digitaal gedaan
worden. Dit werkt efficiënter en is overzichtelijker.
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Hoofdstuk 3: Communicatie & Campagne
Klaas Valkering

3.1. Digitale communicatie
Het jaar 2018 was voor het CDJA een druk jaar op het gebied van digitale communicatie.
Zo kreeg het CDJA een nieuwe gebruiksvriendelijke en up-to-date website die
maandelijks rond de 50.000 bezoekers telt ons Instagram-account inmiddels ruim 3.300
volgers onze facebookpagina +/- 3100 en ons twitter account 3500 volgers. Het
afgelopen jaar is het aantal volgers op socialmedia sterk gestegen net als het aantal
bezoekers van onze website. Nieuw waren dit jaar de succesvolle facebooklives en de
Bij de vernieuwde website hoort ook een het ledenportaal ‘’MijnCDJA’’. Dit online
platform geeft, naast en ruimte voor discussie en debat, kandidaten, leden en
bestuursleden een online go-to plaats waarop alle over hen relevante informatie is terug
te vinden.
2018 was ook het jaar van een volledig vernieuwd CRM-systeem. Dit email en
contactensysteem met bijbehorende nieuwe ‘formulieren’-website vormen een grote
verbetering ten opzichte van de oude situatie. Dankzij deze verbetering zagen wij het
aantal deelnemers aan introductieweekenden, lezers van nieuwsbrieven en
contributiebetalingen significant stijgen. Door de koppeling met de afgifte van de
automatische incasso zijn inmiddels bij het CDJA de betaling van 75% van de
subsidiabele leden binnen in de eerste maand.

3.2. Perscommunicatie
Wanneer je jongerenorganisatie wordt aangestuurd door een Elsevier 30-onder-de-30
talent als voorzitter is het niet gek dat 2018 opnieuw een top jaar was voor de
mediaoptredens van het CDJA. Nog nooit hadden we zoveel (101) mediamomenten in
een jaar en nog nooit waren we zo vaak op televisie te zien als dit jaar. Dit jaar werd voor
het eerst gewerkt met een lange termijn communicatieagenda dit bleek zeer effectief. In
de communicatie van het CDJA kwam een duidelijke lijn en de thema maanden zorgde
voor een heldere boodschap zowel online als offline. In aanloop naar de CDAcongressen was het CDJA steeds duidelijk aanwezig en passeerde we geregeld het CDA
in bereik en aantal media-uitingen.
Overzicht persmomenten:
Januari:
5 januari, Lotte, Trouw, WIV
8 januari, Lotte, BNNVARA, Holland
Februari:
1 februari, Klaas, Diverse, kwestie Ioan
4 februari, Lotte, Buitenhof, Gekozen burgemeester
CDJA.
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10 februari, Lotte, Diverse regionale kranten, Wilhelmus
13 februari, Lotte, NRC, Halbegate
22 februari, Lotte, Diverse, 700 jongerenkandidaten
Maart:
6 maart, Lotte / Klaas, ND, Vaderschapsverlof
8 maart, Lotte, RD, Int. Vrouwendag
9 maart, Lotte / Klaas, Trouw, Vaderschapsverlof
12 maart, Lotte, NPO radio 1, Vaderschapsverlof
14 maart, Lotte, BNR, GR18
16 maart, Klaas, RD, GR18
20 maart, Lotte, NPO radio 1, Sleepwet
April:
11 april, PJO breed, Diverse, Pensioenpoort
12 april, Lotte / Klaas, ND, Leenstelsel
13 april, Lotte, Grootnieuws, Maatschappelijkedienstplicht
25 april, #, BinnenlandsBestuur, loondispensatie
Mei:
2 mei, Werkgroep OCW, Christendemocraat, Koningsdag
11 mei, Lotte & Klaas, RD, referendum donorwet
15 mei, Klaas, Radio 1, CDA-congres
20 mei, Lotte, Buitenhof, millennials
Juni:
1 juni, Lotte & Klaas, Trouw, gekozen burgemeester
2 juni, Lotte, AD, CDA-congres
2 juni, Lotte, RD, CDA-congres
2 juni, Lotte, ND, CDA-congres
2 juni, Lotte, RTL, CDA-congres
7 juni, Lotte, Telegraaf, CDA-congres – loondispensatie
13 juni, Lotte, De ochtend van vier, Interrailticket
Juli:
5 juli, Klaas, GrootNieuwsRadio, CDJA-zomerschool
20 juli, ##, diverse, Vliegpact
21 juli, Lotte & Klaas, Parool, Kind bruiden
25 juli, Lotte, Jinek, Rutte 3
Augustus:
22 augustus, Lotte, Elsevier, Talent
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September:
1 september, Lotte, HpdeTijd, Democratie
4 september, Lotte & Klaas, Elsevier, Aanvullende beurs
7 september, Lotte, NOS, Loondispensatie
7 september, Lotte & Klaas, RD, Aanvullende beurs
17 september, Lotte, Trouw, Stijging rente studieschuld
17 september, Lotte, Dit Is De Dag Radio 1, Stijging rente studieschuld
19 september, Klaas, younews, Prinsjesdag
21 september, Lotte, 7 days, Prinsjesdag
21 september, Lotte, Telegraaf, Koopkracht
21 september, Lotte, RTL, Koopkracht
21 september, Lotte, RD, Koopkracht
21 september, Lotte, NOS, Koopkracht
21 september, Lotte, 538-nieuws, Koopkracht
21 september, Lotte, Telegraaf, Koopkracht
21 september, Lotte, diverse andere, Koopkracht
23 september, Lotte, Buitenhof, APB
25 september, Lotte, GrootNieuwsRadio, Krapte op de woningmarkt
Oktober:
3 oktober, Lotte, Nederlands Dagblad, Onbetaalde Stages
10 oktober, Klaas, NWSNOW, Koopkracht studenten
16 oktober, Lotte, BNN/VARA Na Het Nieuws, Nepnieuws
18 oktober, Lotte & Klaas, Parool, Handhaving schijnconstructies
19 oktober, Lotte, Gooi en Eemlander, Interview Lotte
25 oktober, Klaas, 3FM, Politieke hitlijst
29 oktober, Lotte, RTL Late Night, Rente studieschuld
29 oktober, Lotte, Telegraaf, Rente Studieschuld
29 oktober, Lotte, NOS, Rente Studieschuld
30 oktober, Klaas, FD, Rente Studieschuld
30 oktober, Lotte, WNL, Rente Studieschuld
30 oktober, Lotte, Diverse studentenkranten, Rente Studieschuld
30 oktober, Lotte, Spraakmakers NPO1, Rutte III
November:
2 november, Lotte, 3FM, Politieke hitlijst & Rente Studieschuld
2 november, Lotte & Klaas, Dagblad van het Noorden, Rente Studieschuld
3 november, Lotte, AD, Rente studieschuld
3 november, Lotte, NOS, Rente studieschuld
3 november, Lotte, Telegraaf, Rente studieschuld
3 november, Lotte, Trouw, Rente studieschuld
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3 november, Lotte, DDS, Rente studieschuld
3 november, Lotte, TPO, Rente studieschuld
3 november, Lotte, Volkskrant, Rente studieschuld
3 november, Lotte, NRC, Rente studieschuld
3 november, Lotte, ANP nieuws, Rente studieschuld
3 november, Lotte, RTL nieuws, Rente studieschuld
3 november, Lotte, AD, Rente studieschuld
5 november, Lotte, Trouw, Rente studieschuld
5 november, Lotte, Volkskrant, Rente studieschuld
5 november, Lotte, FD, Rente studieschuld
5 november, Lotte, Parool, Rente studieschuld
5 november, Lotte, ND, Rente studieschuld
5 november, Lotte, Diverse studentenkranten, Rente studieschuld
13 november, Lotte & Klaas, HPdeTijd, gekozen burgemeester
13 november, Lotte, Na het Nieuws, CDA/CDJA
21 november, Lotte, Radio1, Nieuwsquiz
21 november, Renate, Den Haag FM, sinterklaas actie
21 november, Lotte & Laura, ND, Studentenhuisvesting
30 november, Lotte & Klaas, RD, Pensionado populisme
December:
4 december, Lotte, NHN, Brexit
5 december, Lotte, Telegraaf, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, ND, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, RD, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, AD, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, Trouw, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, Volkskrant, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, Diverse, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, WNL, Rente op studieschulden
5 december, Lotte, Spraakmakers Radio 1, Rente op studieschulden
6 december, Lotte, Eenvandaag, Klimaatwet
20 december, Lotte & Klaas, Parool, Verplichtsporten en kinderarmoede
21 december, Lotte, NaHetNieuws, Eindejaarsuitzending
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3.3. Campagne / Generatie2018
Ook dit jaar organiseerde wij een generatietraject gericht op het scouten, trainen en
verkozen krijgen van zoveel mogelijk jonge CDA’ers. 2018 was daarin een heel bijzonder
jaar. Aangevuld met de herindelingsverkiezingen in november waren meer dan 800
jongeren verkiesbaar voor het CDA, een ongeëvenaard record. Het CDJA presteerde
het zelfs meer jongerenkandidaten te presenteren dan alle andere landelijke partijen bij
elkaar. Diverse jonge lijsttrekkers hielpen hun gemeentelijke afdelingen aan soms forse
winsten en ook bij de niet lijsttrekkers werden (bijvoorbeeld in Amsterdam en
Eindhoven) enorme hoeveelheden voorkeursstemmen binnengehaald. Voor de
campagne werden de kandidaten voorzien van een generiek campagnefilmpje een
onlinecampagnecentrum met trainingen, hulpmiddelen en online content en een
opkomstcampagne.

3.4.Overig / P.A. taken 😉
In 2018 kwam binnen de communicatie portefeuille ook de nieuwe huisstijl tot stand. In
samenwerking met de voorzitter en het bestuurslid ledenwerving is gewerkt aan een
volledig nieuwe vormgeving voor het CDJA. De nieuwe huisstijl past bij het CDJA van
nu, maakt ons duidelijk herkenbaar als onderdeel van, maar toch anders dan, het CDA en
is eenvoudig in het gebruik bij de afdelingen. Hoewel in het begin de huisstijl soms even
wennen was oogst hij nu lof zowel binnen als buiten het CDJA.
De inhoudelijke prestaties van het CDJA kwamen in 2018 voor het eerst volledig binnen
de verantwoordelijkheid van het bestuurslid communicatie. Twee succesvolle
congressen waren hiervan het gevolg. Absoluut hoogte punt hiervan was het passeren
van de resolutie tegen de verhoging van de rente op de studieschuld die een ruime
meerderheid behaalde ondanks een negatief preadvies. Daarnaast zijn in 2018 diverse
knopen aan bloesjes genaaid, tassen vastgehouden en bekers thee gehaald 😉
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Hoofdstuk 4: Ledenwerving & Activiteiten
Renate Wijmenga

4.1. Algemeen
In 2018 zijn enorme stappen gezet wat betreft de functie ledenwerving & Activiteiten.
Naast het optuigen van de nieuwe DB functies L&A en HRM&A hebben we ook deze
rollen meer vorm gegeven. In onderstaand verslag wordt verder uiteengezet welke
activiteiten hebben plaatsgevonden op de verschillende portefeuilleonderdelen. In
2018 was Anne Zandberg de waarnemend DB’er Ledenwerving en Ledenbinding en
vervolgens Renate Wijmenga de verantwoordelijke DB’er van de nieuwe functie
ledenwerving & activiteiten en vielen de volgende portefeuilles onder deze post:
• Introductieweekend
• Introdagen & Ledenwerfcampagnes
• Landelijke activiteiten
• Congrescommissie – Organisatie
• Organisatiecommissie

4.2.Ledenwerving
In 2018 zijn een recordaantal van bijna 500 mensen lid geworden van het CDJA. Dit is
een enorme groei, waarmee we het hoogste aantal leden hebben sinds ruim 20 jaar.
Daarnaast is in 2018 een nieuwe vorm van ledenwerving in gang gezet, namelijk het
aanwezig zijn op verschillende events buiten de introductiedagen om, waar onze
doelgroep aanwezig is. Hier zal in 2019 meer invulling aan gegeven worden. Daarnaast
zijn er in 2018 twee introductieweekenden geweest, één in april en één in oktober.
Tijdens deze weekenden konden de nieuwe leden van het CDJA kennismaken met de
vereniging en de diverse gremia. De introductieweekenden waren beiden uitverkocht
en we hebben een totaal van meer dan honderd nieuwe leden mogen verwelkomen.
Uiteraard was het CDJA ook te vinden op de vele introductiedagen van de verschillende
studentensteden, onder de titel CDJA on Tour! Het CDJA was in een recordaantal
steden aanwezig, waar we ook via een vlog verslag van hebben gedaan aan onze leden.
In deze periode hebben we het CDJA goed kunnen profileren. In september was de
Ledenmaand waarbij tien afdelingen een activiteit hebben georganiseerd. Dit jaar
hebben we gezamenlijk een recordaantal activiteiten georganiseerd: 134 activiteiten op
landelijk en lokaal niveau - het CDJA bruist!

4.3.Activiteiten
In 2018 hebben we ingezet op verschillende soorten activiteiten. Nieuwe leden zijn
verwelkomd via de al eerder genoemde introductieweekenden, maar ook de oudere
CDJA’ers wisten te blijven te plakken via de samenwerking met de dertigers voor een
dertigersdiner bij het CDA congres in Groningen. We wisten de leden te vermaken met
interessante lezingen, maar ook met een speelse zomeractiviteit of zich in te laten zetten
via verschillende vrijwilligersactiviteiten.

CDJA.

– 16

4.4.

Landelijke activiteiten en de organisatiecommissie

Sinds december 2017 is Emma van der Heijden de voorzitter van de
organisatiecommissie. Zij is te bereiken via oc@cdja.nl. Sinds het einde van 2018 is deze
aangevuld met verschillende nieuwe commissieleden en zij zijn klaar om van 2019 een
topjaar te gaan maken.
De volgende reguliere, landelijke activiteiten hebben in 2018 plaatsgevonden:
11 januari
13 januari
23&24 februari
28 maart
6&7 april
7 april
29 april
25&26 mei
30 juni
Juli/augustus
Augustus
7 september
Spetember
5 & 6 okotber
6 oktober
2 november
23 & 24 november
December
18 december

Nieuwjaarsborrel
GEN18 Fractievoorzitterscursus
Vormingsweekend
GEN18 cursus Kandidaat-Raadslid
Introductieweekend
Kaderdag
GEN18 Oriëntatie kandidaat - raadslid
Voorjaarscongres Hilversum
Zomer kick-off Leiden
Zomerschool
CDJA on Tour - Introductiedagen
Openingsborrel en Hannie van Leeuwenlezing
September Ledenmaand
Introductieweekend
CDJA Raad debattoernooi
Walk & Talk diner ism CDA Dertigers
Najaarscongres Rotterdam
Vrijwilligersmaand
Landelijke vrijwilligersactie
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Hoofdstuk 5: Politiek en Internationaal
Robert Klaassen

5.1. Overdracht en inhoudelijke koers
De portefeuillehouder Politiek en Internationaal was tot november 2018 Mark van de
Fliert. Op het Najaarscongres van het CDJA op 23 en 24 november is Robert Klaassen
door de ALV verkozen tot de nieuwe portefeuillehouder Politiek en Internationaal.
Onderstaand overzicht geeft de in 2018 binnen het CDJA aangenomen resoluties weer.
Het is mooi om te zien dat er weer over een breed scala aan thema’s door een diverse
groep van indieners resoluties zijn aangeleverd.
Datum Resolutie/visiestuk
17-01 Begeleiding
studiekeuze
en
loopbaan
17-01 Transparantie van het Europese
wetgevingsproces
21-02 Etnische zuivering van Rohingya
16-05 Vaderschapsverlof voor niet-vaders
19-05 Rem op het wettelijk collegegeld
19-05 Volwaardig solliciteren
19-05 De grote drooglegging
19-05 Een Groningen dat we door willen
geven
19-05 Ereschuld aan Groningen
19-05 Gelijke monniken, gelijke kappen
19-05 Online resolutiebibliotheek
19-05 Generatie Zombie
20-06 Fundamenteler samenwerking EUonderwijsbeurzen en vakonderwijs
20-06 Visiestuk duurzaamheid
21-09 Naar een land dat geen schulden
doorgeeft!
21-09 Visiestuk vakonderwijs
21-09 Desinformatie
22-09 Aanjagen innovatie met een VleesVAT
17-10 Naar een mondiaal akkoord voor
duurzame, innovatieve landbouw
24-11 Samenwerking en ondersteuning
voor en door jonge bestuurders
24-11 Solidariteit naar de slacht?
24-11 Acceleratie
herstelopgave
Groningen
24-11 Meer maatschappijleer
24-11 Red de boeren
24-11 Hier kö-j plat proat’n
19-12 Geloofsvrijheid
19-12 Nederland verdient een Nationale
Veiligheidsraad

Ingediend door
Werkgroep OCW

Aangenomen door
Algemeen Bestuur

Werkgroep Europa

Algemeen Bestuur

Werkgroep BZD
Dagelijks Bestuur
CDJA Groningen
Izaäk van Jaarsveld
Ard Warnink c.s.
CDJA Groningen

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
ALV
ALV
ALV
ALV

CDJA Groningen
CDJA Overijssel c.s.
CDJA Overijssel c.s.
CDJA Overijssel c.s.
Werkgroep Europa

ALV
ALV
ALV
ALV
Algemeen Bestuur

Arjen Veerman c.s.
Werkgroep OCW

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

Werkgroep OCW
Werkgroep JBB
Werkgroep MIL

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

Werkgroep MIL

Algemeen Bestuur

Jasper John c.s.

ALV

Iris Bouwers c.s.
CDJA Groningen

ALV
ALV

CDJA Groningen
CDJA Groningen
CDJA Overijssel
Werkgroep BZD
Werkgroep BZD

ALV
ALV
ALV
Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur
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19-12
19-12

Nederlandse deelname aan PESCO- Werkgroep BZD
samenwerking
Broez’n naar Grunn
CDJA Groningen c.s.

Algemeen Bestuur
Algemeen Bestuur

5.2. CDA-congressen
Zoals men van ons gewend is, heeft het CDJA ook in 2018 weer veel van zich laten horen
op de CDA-congressen. Onderstaand overzicht geeft de ingediende resoluties en de
uitkomst van de stemmingen over deze resoluties weer.
Datum Resolutie
02-06 Versterken van de solidariteit tussen generaties
02-06
02-06
02-06

Bevorderen interne partijdemocratie
CDA staat op voor mensenrechten voor mensen met een
beperking
Meeouderschap

02-06
02-06
03-11
03-11
03-11

Meer waardering voor onze burgemeesters
Dividendbelasting
Hardere handhaving huisjesmelkers
Geen schulden maar kansen
Tegen polarisatie in de polder

03-11

Jong geleerd, oud gedaan: naar een sterkere democratie

03-11

Vertrouwen in de toekomst

Uitkomst
Gewijzigd
overgenomen
Verworpen
Gewijzigd
overgenomen
Gewijzigd
overgenomen
Overgenomen
Verworpen
Overgenomen
Overgenomen
Gewijzigd
overgenomen
Gewijzigd
overgenomen
Overgenomen

5.3. Werkgroepen
In 2018 hebben de werkgroepen, met uitzondering van december, maandelijks
vergaderd in Utrecht. De vruchten van dit werk staan hierboven in het overzicht en zijn
na te lezen op de website. In december 2018 waren de volgende CDJA’ers
werkgroepvoorzitter (indien van toepassing schuingedrukt de namen van personen die
in 2018 werkgroepvoorzitter waren, maar eerder in het jaar zijn opgestapt):
Werkgroep
Buitenlandse Zaken en Defensie

Voorzitter
Vacant
Tom Scheepstra (tot november 2018)
Ruben Oldenhof (tot maart 2018)
Duurzaamheid, Natuur en Landbouw
Dirk Otten
(Tot oktober 2018 Milieu, Infrastructuur en Arjen Veerman (tot mei 2018)
Landbouw)
Europa
Lisa Laumen
Carlo de Witte (tot februari 2018)
Justitie en Binnenlands Bestuur
Giel Wind (vanaf maart 2018)
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Mart de Koning
Sociaaleconomische Zaken en Financiën
Jeroen Boersma
Diederick van Wijk (tot oktober 2018)
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Vacant
Reinder van Meijeren (ad interim)
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Marjolein Groeneveld (tot juli 2018)
Digitalisering en Infrastructuur (opgericht in Gijs de Vries (sinds oktober 2018)
september 2018)

Aan het begin van 2018 bestond het voornemen om de werkgroepen meer gebruik te
laten maken van het online platform. Dit platform is begin 2018 aan het Algemeen
Bestuur en de werkgroepen gepresenteerd, maar het is nog niet goed gelukt om het
online platform binnen het werk van de werkgroepen te betrekken. In 2019 zal echter
het online platform op de website worden vernieuwd om dit wel te bewerkstelligen en
de toegankelijkheid voor leden te vergroten.
In de loop van 2018 zagen we een geleidelijke toename van het aantal leden dat de
vergaderingen van de werkgroepen bezoekt. Mogelijk heeft dit te maken met een
toename van belangstelling onder jongeren voor de politiek rondom de
gemeenteraadsverkiezingen in maart. Met name bij de werkgroep Volksgezondheid,
Welzijn en Sport zien we een wisselende opkomst. Het doel blijft om dit te stabiliseren
door onder meer een nieuwe werkgroepvoorzitter aan te stellen in 2019.
Vormingscommissie
Op 23 februari 2018 vond het jaarlijkse vormingsweekend plaats. Het thema van dit
weekend was ditmaal ‘Gemeenschapszin.’ Sprekers bij deze activiteit waren CDAprominent Ernst Hirsch Ballin, Tweede Kamerlid voor het CDA Chris van Dam en pastor
Nikolaas Sintobin sj. Onder de vormingscommissie valt ook de CDJA-Boekenclub, die
onder leiding van Diederick van Wijk enkele malen in het eerste halfjaar van 2018
bijeenkwam. In mei 2018 is de vormingscommissie overgedragen naar de
portefeuillehouder HRM en Afdelingen.

5.4.Grondslagencommissie
Elke vijf jaar vernieuwt het CDJA haar grondslagendocument. De laatste versie stamt
uit 2012, dus de vernieuwing had eigenlijk al in 2017 moeten plaatsvinden. Voor het
opstellen van het nieuwe grondslagendocument heeft Mark van de Fliert als
portefeuillehouder Politiek en Internationaal eind 2017 een commissie ingesteld die
zich hiermee bezighoudt. De leden van deze commissie zijn Hans Van den Heuvel,
Jorden van der Haas, Roeland Spruyt, Marilia Laseur, Mark van de Fliert en Robert
Klaassen. In de loop van 2018 kon de commissie tot een conceptversie van het
grondslagendocument komen. Helaas kon de commissie in 2018 niet tot een afronding
komen van het proces. Het streven is om het uiteindelijke grondslagendocument in mei
2019 vast te stellen op de Algemene Ledenvergadering van het CDJA.
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5.5. Internationaal
Hieronder volgt een overzicht van de leden van het internationaal secretariaat in 2018.
Internationaal secretaris
Adjunct
secretaris

Carlo de Witte
Vanaf februari 2018 (einde
Jimmy Bastings (tot februari termijn maart 2019)
2018)
internationaal Peter Buiting
Vanaf februari 2018 (einde
termijn maart 2019)

Betreffende het internationaal werk is het CDJA in 2018 weer flink aan de slag geweest.
Het CDJA is actief lid van het YEPP (Youth of the European People’s Party) en heeft ook in
2018 weer onder leiding van het internationaal secretariaat deelgenomen aan de
verschillende Council-bijeenkomsten en andere events (zie onderstaande tabel). Tot
november 2018 was onze voorzitter Lotte Schipper ook bestuurslid bij het YEPP in de
rol van Deputy Secretary General. Toch staan er weer genoeg YEPP-activiteiten op de
planning waar wij ons zeker zullen laten horen.
YEPP-evenement
Conference
Presidents

Locatie
of Milaan, Italië

Conference on the Roeselare, België
Future of Farming and
Food Supply
The Conference on the Cascais, Portugal
Future of Economy:
Technology
and
Society
Council Meeting
Electoral congress

Datum

Deelnemers namens
het CDJA
15-18
februari Carlo de Witte, Marc
2018
Dorst, Lotte Schipper
(YEPP)
3-5 mei 2018
Carlo de Witte, Lotte
Schipper (YEPP)
14-17 juni 2018

Diederick van Wijk,
Renate
Wijmenga,
Monica Breur, Scott
van den Broek, Lotte
Schipper (YEPP)
Boekarest, Roemenië 21-23 september Carlo de Witte, Peter
2018
Buiting
Athene, Griekenland 1-3
november Carlo de Witte, Lotte
2018
Schipper (YEPP), Tom
Scheepstra,
Lisa
Laumen, Abel van de
Sluis, Scott van den
Broek

Binnen het YEPP maakt het CDJA zich sterk voor een Europa op kerntaken. Dat komt
ook tot uiting in onze inbreng bij YEPP-evenementen (zie voor een uitgebreid overzicht
van YEPP-resoluties de website van het YEPP). Bij de totstandkoming van resoluties en
amendementen wordt niet alleen het internationaal secretariaat, maar ook met name de
werkgroepvoorzitter Europa en de werkgroepvoorzitter Buitenlandse Zaken en
Defensie betrokken. Ook met andere leden van de politieke commissie werkt het
internationaal secretariaat nauw samen om de discussie over Europa binnen het YEPP
en binnen het CDJA te blijven faciliteren. Naast de activiteiten binnen het YEPP houdt
het internationaal secretariaat in samenwerking met de portefeuillehouder Politiek en
Internationaal ook bilaterale contacten bij, met name met de Junge Union uit Duitsland
CDJA.
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en Jong CD&V uit Vlaanderen. In mei 2018 heeft er op het Partijbureau van het CDA in
Den Haag een bijeenkomst plaatsgevonden, georganiseerd in samenwerking met de
Konrad Adenauerstiftung, waar ook de JU en Jong CD&V aan deelnamen. Sprekers op
deze bijeenkomst waren Europarlementariër Esther de Lange en oud-voorzitter van de
Eerste Kamer Rene van der Linden. Binnen de politieke commissie houdt het
internationaal secretariaat in het bijzonder nauwe contacten met de werkgroep Europa.
In deze werkgroep werd onder meer het opstellen van het verkiezingsprogramma voor
de Europese verkiezingen besproken. Wanneer de werkgroepvoorzitter Europa
verhinderd was bij een werkgroepenavond, werd deze steevast door een van de leden
van het internationaal secretariaat vervangen. Daarnaast heeft het internationaal
secretariaat in 2018 een heel aantal verschillende CDJA-afdelingen en –activiteiten
bezocht om de contacten binnen het CDJA warm te houden en om uitleg te geven over
het internationaal werk.
Naast het werk binnen het YEPP en het CDJA is de Internationaal Secretaris onder meer
lid van de buitenlandcommissie van het CDA, waar deze ook in 2018 meerdere keren bij
vergadering heeft aangeschoven. Op deze manier krijgen we te zien waar het CDA zich
op het gebied van internationaal werk mee bezighoudt. In het bijzonder werd zo inzicht
verkregen in het opstellen van het verkiezingsprogramma voor de Europese
verkiezingen in 2019. Daarnaast onderhoudt de Internationaal Secretaris contacten
met de CDA-delegatie in het Europees Parlement en met de Internationaal Secretaris
van het CDA.
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Hoofdstuk 6: HRM & Afdelingen
Job van den Broek

6.1. Algemeen
2018 kan voor de portefeuille HRM & A in twee delen gesplitst worden. Tot mei 2018
was deze portefeuille namelijk onderdeel van de bestuursportefeuille Ledenwerving &
Ledenbinding (L&L). Vanaf mei 2018 is deze functie gesplitst in HRM & Afdelingen,
verantwoordelijk voor scholing en afdelingsbeleid, enerzijds, en Ledenbinding &
Activiteiten anderzijds, verantwoordelijk voor activiteiten en ledenacties. In dit
onderdeel van het jaarverslag zal zowel de portefeuille HRM & Afdelingen vanaf mei
2018 besproken worden als de onderdelen van deze portefeuille die tot mei ’18 onder
Ledenwerving & Ledenbinding vielen. Dit zijn grofweg de volgende onderdelen:
-

Afdelingen
Scholing
HRM
Vormingscommisie

6.2. Afdelingen
In 2018 is er weer een hoop gebeurd op afdelingsgebied. We begonnen het jaar met 27
afdelingen. Daarvan is er in 2018 eentje opgeheven: het CDJA Noordwest-Veluwe
bestaat niet meer. Ook hebben we een nieuwe afdeling mogen verwelkomen: het CDJA
Woudenberg. Eind 2018 had het CDJA dus weer 27 afdelingen, waarvan 12 provinciale
afdelingen en 15 lokale afdelingen. Deze afdelingen zijn:
-Drenthe
-Flevoland
-Friesland
-Gelderland
-Arnhem
-Ermelo
-Foodvalley
-Rijk van Nijmegen
-Groningen
-Limburg
-Noord-Brabant
-Noord-Holland
-Amsterdam en omstreken
-Beverwijk-Heemskerk
-Noord-Holland-Noord
-Overijssel
-IJsseldelta
-Twente
-Zwolle
CDJA.
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-Utrecht
-Woudenberg
-Zeeland
-Zuid-Holland
-Den Haag
-Gorinchem
-Leiden
-Rotterdam
Naast deze afdelingen heeft het CDJA nog een aantal afdelingen die nog niet officieel
bestaan, maar waar wel CDJA’ers actief zijn en die ook graag een afdeling willen worden.
Dit zijn zogenaamde “afdelingen in oprichting”. Eind 2018 waren de volgende twee
afdelingen in oprichting:
-’s-Hertogenbosch (Noord-Brabant)
-West-Friesland (Noord-Holland)
In 2018 is er één verzoek tot oprichting afgewezen. Dit betrof de op te richten afdeling
Twenterand. De reden hiervoor was tweeledig: enerzijds voldeed de afdeling in
oprichting niet aan het minimum ledenaantal. Daarnaast is er in het doelgebied van deze
afdeling al een lokale afdeling actief; de afdeling Twente.
2018 heeft naast nieuwe afdelingen ook nog iets anders leuks gebracht. Op 23 juli is de
allereerste “voorzittersavond” georganiseerd. Deze jaarlijks terugkerende avond in de
zomer moet samen met de congressen en de kaderdag in april hét moment worden waar
de voorzitters van de verschillende afdelingen bij elkaar komen om ervaringen uit te
wisselen.

6.3. Scholing
Door middel van de portefeuillesplitsing van L&L is er meer ruimte beschikbaar
gekomen voor scholing. In de eerste maanden van 2018 stond de portefeuille scholing
vooral in het teken van de uitvoering van Generatie2018. Dit traject is zeer succesvol
geweest en heeft een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de nieuwe generatie jonge
CDA-raadsleden.
De tweede helft van 2018 stond in het teken van het uitdenken van een geheel nieuwe
scholingsvisie voor het CDJA, evenals de voorbereidingen op het Generatie2019traject.
De nieuwe CDJA-scholingsvisie, zoals gepresenteerd in het scholingsplan van 21
november, brengt veel nieuwe ideeën en initiatieven met zich mee. Er zullen op
regelmatige basis trainingen en cursussen georganiseerd gaan worden. Daarnaast
worden ook een aantal zaken versimpeld en verduidelijkt. Zo wordt het voor afdelingen
en individuele leden makkelijker en laagdrempeliger om om hulp te vragen bij
bijvoorbeeld het schrijven van resoluties. Ook wordt de jaarlijkse CDJA-zomerschool in
samenwerking met de vormingscommissie flink uitgebreid en geprofessionaliseerd. In
de zomer van 2019 zal de eerste editie van de nieuwe “CDJA-Academie Zomerschool”
gaan plaatsvinden.
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2018 heeft ook de oprichting van het Jong Wetenschappelijk Instituut mogen
aanschouwen. Het Jong Wetenschappelijk Instituut, of Jong-WI, is een samenwerking
tussen het CDJA en het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. De doelstellingen van
het Jong-WI, zijnde vier keer per jaar een “prikkelende avond” organiseren, zijn nog
bescheiden, maar kunnen de komende jaren flink uitgebreid worden. Tot nu toe zijn er
nog geen activiteiten van het Jong-WI georganiseerd, de hoop is dat dit vanaf 2019
opgepakt gaat worden.
Om
de
jongerenkandidaten
voor
de
Provinciale
Statenverkiezingen,
Waterschapsverkiezingen en de Europese verkiezingen te ondersteunen is in 2018 al
begonnen met de voorbereidingen van het Generatie2019-traject. Helaas heeft het
CDJA in 2019 geen jongerenkandidaat op een verkiesbare plaats op de Europese
kieslijst staan. Het Generatie2019 richt zich daarom vooral op de Provinciale-en
Waterschapsverkiezingen.
In het kader van deze verkiezingen heeft het CDJA in samenwerking met het
Steenkampinstituut van het CDA een breed scala aan online cursussen aan kunnen
bieden. Twee Generatie2019-trainingen op het partijbureau hebben helaas geen
doorgang kunnen vinden wegens te weinig animo onder de kandidaten.

6.4.

HRM

Het HRM van het CDJA heeft in de eerste maanden van 2018 een moeilijke tijd gekend.
Door het aftreden van zowel het Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbinding
(toen verantwoordelijk voor HRM) en de voorzitter van de HRM-commissie in een
tijdsbestek van minder dan een maand kon de continuïteit van het HRM van het CDJA
niet gewaarborgd worden. Pas bij de splitsing van de grote portefeuille L&L in onder
andere HRM & A ontstond er weer ruimte voor HRM. Per September 2018 heeft de
HRM-commissie bovendien ook weer een voorzitter in de persoon van Sifra Veermanvan Hees. Toch heeft de HRM-commissie het nog steeds lastig. Enerzijds blijkt het
moeilijk te zijn leden te vinden met interesse in HRM voor de commissie, en anderzijds
is de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als
de AVG, een verder complicerende factor gebleken. De AVG maakt het namelijk heel
lastig voor de HRM-commissie om toegang te krijgen tot de talentenbak en de CV’s van
leden, waardoor de commissie ernstig in haar functioneren beperkt wordt. Een oplossing
hiervoor wordt nog gezocht.
Wel heeft de voorzitter van de HRM-commissie sinds september als adviserend lid weer
permanent zitting in de selectiecommissies voor de leden van het Dagelijks Bestuur, de
vrijgekozen leden van het Algemeen Bestuur en de voorzitter.
De termijn van de voorzitter van de HRM-commissie, Sifra Veerman van Hees, loopt van
september 2018 tot september 2019.
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6.5. Vormingscommissie
De vormingscommissie heeft in 2018 een relatief rustig jaar beleefd. Tot mei 2018 viel
de vormingscommissie onder de verantwoordelijkheid van het Dagelijks Bestuurslid
Politiek en Internationaal. In de eerste helft van 2018 heeft het jaarlijkse
vormingsweekend plaatsgevonden, in het weekend van 23-24 februari in Heiloo. In de
zomer heeft de vormingscommissie de jaarlijkse zomerschool georganiseerd, met
lezingen van onder andere Prof. Dr. James Kennedy, de Dean van het University College
Utrecht. Vlak na de zomer volgde daarop de eveneens jaarlijkse Hannie van
Leeuwenlezing. De lezing werd dit jaar uitgesproken door CDA-Europarlementariër en
delegatieleider Esther de Lange.
In december 2018 liep de termijn van de voorzitter van de vormingscommissie, WillemRutger van Dijk, af. Omdat er op dat moment nog geen nieuwe kandidaat-voorzitter was
gevonden, is er besloten de termijn van Willem-Rutger van Dijk te rekken totdat er een
nieuwe, geschikte kandidaat gevonden is.
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