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Introductie.
Welkom bij het CDJA! Welkom als lid van de meest actieve,
inhoudelijke en bruisende politieke jongerenorganisatie van
Nederland!
Het CDJA is al bijna 40 jaar een aanjager van het inhoudelijke debat
binnen en buiten het CDA. Het CDJA staat bekend om haar
functie als luis in de pels van het CDA en weet de
moederpartij vaak te verrassen met een verfrissende blik en
originele standpunten.
Naast de rol als aanjager van het inhoudelijke debat is het CDJA
ook een organisatie waarbinnen je jezelf kunt ontwikkelen, veel
kunt leren en veel nieuwe mensen gaat ontmoeten. Het CDJA
organiseert, op verschillende niveaus, talloze bijeenkomsten , borrels,
debatten, trainingen en inhoudelijke discussies.
Met dit boekje willen we jou op weg helpen in de organisatie. Lid zijn
van het CDJA is leuk, maar actief lid worden is nog veel leuker! Ik
hoop dat je met dit boekje als vertrekpunt de verschillende facetten
van de organisatie leert kennen en snel bij één van onze activiteiten
langskomt.
Voor vragen zijn we op vele manieren te bereiken: via het
secretariaat, de website, sociale media en natuurlijk op de vele
activiteiten die we organiseren. Ik hoop je snel binnen het CDJA
tegen te komen!

Hielke Onnink
Voorzitter CDJA
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Organisatiestructuur van het CDJA.
Op de volgende pagina’s lees je meer over wat het CDJA allemaal te
bieden heeft. Voor het overzicht over hoe onze organisatie eruitziet,
moet je echter op deze pagina zijn.
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Informatie over het Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) is het landelijke bestuur van het CDJA en
geeft politiek en organisatorisch leiding aan onze vereniging. Het AB
bestaat uit de leden van het Dagelijks Bestuur (DB), 12 leden namens alle
provincies en 3 vrijgekozen leden. Voor de 12 provinciale leden zijn er
bovendien plaatsvervangers voor het geval iemand niet kan komen.
De Algemene Ledenvergadering kiest de provinciale leden, hun
plaatsvervangers en de vrijgekozen leden voor een periode van twee
jaar.
Het Algemeen Bestuur komt één keer per maand bij elkaar om te
vergaderen. Het AB bepaalt het organisatorisch beleid van het CDJA en
beslist daarom bijvoorbeeld over de oprichting van commissies en
werkgroepen. Ook kiest het AB de voorzitters van bestaande
commissies en werkgroepen. Bovendien controleert het AB de
uitvoering van het beleid.
Over politieke zaken spreekt het Algemeen Bestuur zich uit aan de
hand van resoluties of visiestukken. Een resolutie beschrijft heel
beknopt wat het CDJA over een bepaald onderwerp vindt. Een
visiestuk is uitgebreider, en bevat meer achtergrondinformatie en
context. In visiestukken wordt over een bepaald onderwerp de visie voor
de middellange termijn beschreven. Meestal worden resoluties door de
landelijke werkgroepen voorbereid, maar ieder lid kan een resolutie of
visiestuk indienen. Als het AB een resolutie of visiestuk aanneemt, dan
is het een officieel standpunt van het CDJA.

Leden van het Algemeen Bestuur
Drenthe
Danny Smit
dannysmitemmen@gmail.com

Groningen plv.
Elmen Westerdijk
elmenw@hotmail.com

Utrecht
Daan Sanders
daan.sanders4@gmail.com

Drenthe plv.
Iris Bouwers
irisbouwers@gmail.com

Limburg
Tim Koetsenruijter
timkoetsenruijter@outlook.com

Utrecht plv.
Klaas van Meerten
k.vanmeerten@icloud.com

Flevoland
Vacant

Limburg plv.
Ruben Claus
rubenclaus@outlook.com

Zeeland
Gijs van Wijk
gijsvanwijk6@gmail.com

Koert
Dekker
koertq@live.com

Noord-Brabant
Viktor van ‘t
Klooster
v.vtklooster@live.nl

Zeeland plv.
Esther Francke
Esther.francke@gmail.co
m

Noord-Brabant plv.
Vacant

Fryslân plv.
Bjorn de
Boer
b.deboer7386@gmail.com

Noord-Holland
Niels van der
Molen
njcvdmolen@hotmail.
com

Zuid-Holland
Marieke Pronk
Marieke2.pronk@gmail.com

Flevoland plv.
Stefan Ruiter
stefanruiterfct@gmail.com
Fryslân

Gelderland
Ronny de Graaf
rcadegraaf@gmail.com

Gelderland plv.
Mark Purperhart
markpurie@gmail.com
Groningen
Justin Bus
justinbus96@outlook.com

Noord-Holland plv.
Loek Dijkman
dijkmanloek@gmail.com
Overijssel
Laura Mak
lauramak@msn.com

Overijssel plv.
Lars van
Schooten
larsvanschooten@concepts.nl

Zuid-Holland plv.
Rick van den Brink
Rick.vandenbrink@outlook.com
Vrijgekozen
Aidan Smith
Aidan.smith@knpmail.nl
Vrijgekozen
Danielle Duijndam
danielleduijndam@hotmail.com
Vrijgekozen
Robbert van Ettekoven
robbertvane@gmail.com
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Informatie over het Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur (DB) is verantwoordelijk voor de dagelijkse
leiding van het CDJA. Dit houdt in dat zij de vereniging beheert, leidt
en naar buiten toe vertegenwoordigt. Ook is zij verantwoordelijk voor
bijvoorbeeld het uitvoeren van het politieke beleid en het organiseren van
Algemene Ledenvergaderingen.

Voorzitter
Hielke Onnink
h.onnink@cdja.nl
Secretaris - vicevoorzitter
Abel van de Sluis
a.vandesluis@cdja.nl
Penningmeester
Lennaert Rolloos
l.rolloos@cdja.nl
Politiek & Internationaal
Niels Honkoop
n.honkoop@cdja.nl
Ledenwerving & Activiteiten
Mettina Bleker
m.bleker@cdja.nl
Persvoorlichting & Politieke Campagne
Jeltje Straatman
j.straatman@cdja.nl
HRM & Communicatie

Noah Brok
n.brok@cdja.nl

Informatie over de werkgroepen
De werkgroepen zijn het inhoudelijke hart van het CDJA. Hier wordt

Werkgroep Buitenlandse Zaken & Defensie (BZD)

door leden uit het hele land nagedacht over alle mogelijke
onderwerpen. Werkgroepen schrijven resoluties en visiestukken,
leggen werkbezoeken af aan politici, bedrijven en andere organisaties en
organiseren en bezoeken lezingen.

Voorzitter: Arne de Kruijff
bzd@cdja.nl

Het CDJA kent acht landelijke werkgroepen. Acht groepen met jonge
CDJA’ers die het leuk vinden om op een laagdrempelige manier politiek
actief te zijn en bezig te zijn binnen hun vak- of interessegebied.
Dat is het leuke aan de werkgroepen: er is er altijd wel één die aansluit bij jouw
interesses! Alle werkgroepen vergaderen een keer per maand, op de
vierde woensdagavond van de maand in Utrecht.
Lijkt het je leuk om je aan te sluiten bij een werkgroep of wil je gewoon eens
langskomen om rond te kijken? Je bent meer dan welkom! Neem contact op
met de voorzitter van de werkgroep van jouw keuze of kom aanwaaien.

Werkgroep Europa (Europa)

Voorzitter:
europa@cdja.nl
Werkgroep Justitie & Binnenlands Bestuur (JBB)

Voorzitter:
jbb@cdja.nl
Werkgroep Duurzaamheid, Natuur & Landbouw (DNL)

Voorzitter: Dirk Otten
dnl@cdja.nl
Werkgroep Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW)

Voorzitter: Emma den Uijl
ocw@cdja.nl
Werkgroep Sociaal-EconomischeZaken&Financiën(SEF)

Voorzitter: Nils Verheuvel
sef@cdja.nl
Werkgroep Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS)

Voorzitter: Leroy van de Ven
vws@cdja.nl
Werkgroep Digitalisering & Infrastructuur
Voorzitter: Thomas Bel
di@cdja.nl

Informatie over de commissies
De commissies van het CDJA zorgen voor de praktische uitvoering van een
aantal belangrijke zaken, zoals het maken van het ledenblad en het
organiseren en verzorgen van landelijke activiteiten, trainingen en
debatten. Ze zijn ideaal voor leden die overzichtelijke projecten willen
doen, hun organisatorische talent willen inzetten of laten groeien of
meer verdieping zoeken. Voor de commissies zijn we altijd op zoek naar
nieuwe, enthousiaste vrijwilligers. Is praktisch of creatief bezig zijn jouw
ding, aarzel dan niet en neem contact op met de voorzitter van een van de
commissies! Uiteraard kun je ook alleen deelnemen aan de activiteiten die
de verschillende commissies organiseren zonder je meteen bezig te gaan
houden met de organisatie ervan.
Organisatiecommissie (OC)

Jaarlijks vinden er vele CDJA-activiteiten plaats die worden
georganiseerd door de OC. De activiteiten zijn op landelijk en
(inter)regionaal niveau. Denk aan excursies, debatten en borrels. Deze
activiteiten organiseert de OC samen met het bestuurslid
Ledenwerving & Activiteiten. De activiteiten worden deels door de
commissie zelf bedacht, dus (eenmalige) ideeën of suggesties zijn altijd
welkom. Wil jij ook meedenken, activiteiten organiseren en je zo
inzetten voor het CDJA, dan kun je contact opnemen met de voorzitter van
de commissie. Je bent welkom op een vergadering van de OC, dus kom de
sfeer zelf meeproeven!
Voorzitter: Vacant
oc@cdja.nl

Vormingscommissie (VoCie)

De VoCie richt zich op verdieping en bezinning. De VoCie kijkt naar de
actualiteit, maar gaat voorbij aan de waan van de dag. Door lezingen,
debatten en leesclubs staat deze commissie stil bij het gedachtegoed van
het CDJA en probeert ze ontwikkelingen te duiden. De VoCie
organiseert een bezinningsweekend en draagt bij aan de
introductieweekenden en de zomerschool. Wie interesse heeft om
zich meer te verdiepen is van harte welkom.
Voorzitter: Job van den Broek (a.i.)
vocie@cdja.nl
Redactiecommissie

De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het maken van het
ledenblad van het CDJA, Interruptie. De redactiecommissie bestaat uit
een hoofdredacteur en een aantal redacteuren. Zij zorgen voor het
jaarboek en de digitale Interrupties. Het doel van Interruptie is om
CDJA-leden op de hoogte te houden van ontwikkelingen en
gebeurtenissen binnen het CDJA, maar ook om verdiepende artikelen
te schrijven. Mocht je bij de redactie willen komen of gewoon eenmalig
een stuk schrijven, neem dan contact op met de redactie.
Hoofdredacteur: Carina van Os hoofdredacteur@cdja.nl
of redactie@cdja.nl

Promotiecommissie

Auditcommissie

De Promotiecommissie zorgt binnen het CDJA voor de promotie van
onze activiteiten. Ook bedenkt zij leuke acties en creatieve uitingen om
het CDJA onder media, niet-leden én potentiële leden bekend te
maken. De commissie ondersteunt eveneens het bestuurslid
Communicatie & Campagne met de uitvoer van zijn/haar ideeën. Zo
heeft de Promotiecommissie in de afgelopen jaren verschillende
(campagne)filmpjes voor het CDJA bedacht, gefilmd en gemonteerd. Ben
jij creatief aangelegd en kun je op een aansprekende manier het CDJAverhaal promoten? Neem dan contact op met de voorzitter van de
commissie!

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA benoemt de leden van de
Auditcommissie. Deze commissie heeft de taak het financiële reilen en
zeilen van de landelijke organisatie te volgen en waar nodig advies te geven
over bijsturing. Ook wordt zij betrokken bij het opstellen van de jaarlijkse
begroting en het financiële jaarverslag. Zij brengt hierover verslag uit aan
de Algemene Ledenvergadering. De leden van de commissie, die uit
drie leden bestaat, worden voor een periode van twee jaar gekozen.

Voorzitter: Vacant
promotie@cdja.nl
HRM-commissie

Zoveel mensen, zoveel interesses. Het CDJA is een grote vereniging met
mensen die allemaal eigen interesses en specialismes hebben. Ook kent het
CDJA veel plekken om je talenten te ontplooien en in te zetten voor
de vereniging. Maar de vraag is: hoe krijg je leden en hun interesses op de
juiste plek? Daar is de HRM-commissie voor. Samen met het
bestuurslid Ledenwerving & Activiteiten werkt de commissie aan
het ontdekken en matchen van vraag en aanbod. Vraag jij door bij
mensen, zie jij een uitdaging in het samenbrengen van vraag en
aanbod of vind je het gewoon leuk om bezig te zijn met het verder
brengen van de vereniging? Neem dan vrijblijvend contact op met de
voorzitter van de HRM-commissie van het CDJA!
Voorzitter: Vacant
hrmcie@cdja.nl

Voorzitter: Ard Warnink
audit@cdja.nl
Commissie van Beroep

De Algemene Ledenvergadering van het CDJA benoemt eveneens de
leden van de Commissie van Beroep. Deze commissie heeft de taak om
uitspraken te doen wanneer er een geschil is tussen leden en organen van
het CDJA, of tussen organen zelf. De leden van de commissie, die in totaal uit
drie personen bestaat, worden voor een periode van twee jaar gekozen.
Voorzitter: Jasper van Uden
secretaris@cdja.nl
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Informatie over de afdelingen
De afdelingen vormen de basis van het CDJA. Verspreid over heel
Nederland zijn er ruim twintig afdelingen actief, zowel provinciaal als
lokaal. Zij houden zich vooral bezig met de provinciale en lokale
politiek – van tekorten aan starterswoningen tot lokale maatregelen voor
een beter milieu – en organiseren diverse activiteiten, zoals borrels,
debatten of bezoeken (bijvoorbeeld aan de Tweede Kamer). Vaak is er
een goede relatie met het lokale CDA. Zo wordt er met elkaar
opgetrokken tijdens campagnes voor verkiezingen, maar kun je als CDJA
ook amendementen indienen op het verkiezingsprogramma voor de
gemeenteraadsverkiezingen.
Voor een overzicht van de (actieve) afdelingen die het CDJA kent, kun je
terecht op de website. Daarnaast word je, als nieuw lid, naar
woonplaats aangemeld bij de lokale of provinciale afdeling. Als het
goed is neemt het bestuur van de afdeling contact met je op, maar je kunt
het natuurlijk omdraaien door zelf de stoute schoenen aan te trekken!
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CDJA-Raad
De CDJA-Raad is dé politieke arena voor alle CDJA-leden,
waarin grote politieke thema’s worden besproken. De CDJARaad is van én voor de leden van onze vereniging. Er wordt
in samenwerking met een werkgroep een schrijfgroep
gevormd, die een raadsstuk schrijft over een groot
onderwerp. Op een Raadscongres wordt dit stuk vervolgens
behandeld en kan iedereen amendementen indienen en
meestemmen over de uitspraken in het raadsstuk. Aan het
einde van het Raadscongres ligt er een breed gedragen
Raadsstuk met een duidelijke visie over een belangrijk thema.
Net als de Tweede Kamer kent de CDJA-Raad een presidium. Hierin
zitten de voorzitter en de vicevoorzitters van de Raad, aangevuld met de
Secretaris van het Dagelijks Bestuur. De voorzitter en de
vicevoorzitters zijn door de raadsleden verkozen om de vergaderingen van
de Raad te leiden en goed te laten verlopen. Ook schrijven zij mee aan de
visiestukken. Wil je meer weten over de CDJA-Raad, aarzel dan niet
om
je
vragen
aan
het
presidium
te
stellen
via
raadspresidium@cdja.nl.

Congressen (Algemene Ledenvergadering)
Twee keer per jaar organiseert het CDJA een congres. Tijdens deze
congres vinden de Algemene Ledenvergadering (en meestal ook de
CDJA-Raad) plaats. CDJA’ers uit het hele land komen naar de
congreslocatie om met elkaar bij te praten, een goed feest te vieren en
natuurlijk de politieke en inhoudelijke koers van de vereniging uit te
zetten. Afdelingen hebben bij het CDJA de mogelijkheid om de
congressen naar hún plek toe te halen. Vandaar dat we de afgelopen jaren
verspreid door heel Nederland vergaderd hebben, zoals Groningen,
Rotterdam, Hilversum, Amersfoort en Den Haag.
Het congres begint op vrijdagavond met een diner en duurt tot
zaterdagmiddag. Er is van alles te doen: leden besluiten, vaak na
spannende verkiezingen, wie er wordt gekozen op de verschillende
bestuursposten, wat nieuwe standpunten van het CDJA worden en
natuurlijk komen er ook diverse sprekers aan bod.

Internationaal
Het CDJA zoekt graag de grenzen op. Letterlijk, want politiek en
solidariteit houden niet op bij de grenzen van Nederland. Vandaar dat we
met ons internationale werk graag een partijtje meeblazen in Europa
en daarbuiten. Zo zijn we lid van YEPP, de jongerenorganisatie van de
Europese Volkspartij (EVP) uit het Europees Parlement, en
onderhouden we goede contacten met allerlei christendemocratische
jongerenorganisaties in Europa. Via onze Facebookpagina kun je alle
ontwikkelingen op internationaal gebied volgen.
De internationale activiteiten die het CDJA onderneemt, vallen onder de
verantwoordelijkheid van het bestuurslid Politiek en
Internationaal. Deze stuurt de Politieke Commissie aan waaronder de
Internationaal Secretaris en de adjunct-Internationaal Secretaris vallen,
net zoals de werkgroepen die vergaderen over buitenlandse en Europese
zaken. Op deze manier is het overzichtelijk wie zich binnen het CDJA met
internationale zaken bezighouden en waar de expertise zit. Af en toe,
vooral tijdens onze congressen, bezoeken vertegenwoordigers van
buitenlandse zusterorganisaties ons land. Vanuit de Internationaal
Secretaris, de werkgroepen en het Dagelijks Bestuur worden zij dan zo
goed mogelijk geholpen.
Internationaal Secretaris: Diederick van Wijk,
d.vanwijk@cdja.nl
Adjunct-Internationaal Secretaris: Peter Buiting ais@cdja.nl

Relatie CDJA en CDA.
Het CDJA is de jongerenorganisatie van het CDA. Er bestaat dan ook
een hechte band tussen beide organisaties. Beiden zijn
christendemocratisch en hebben dezelfde, Bijbels geïnspireerde,
grondslagen:
gerechtigheid,
solidariteit,
gespreide
verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Verder ondersteunen beide
organisaties elkaar. Zo ontvangt het CDJA jaarlijks een subsidie van de
moederpartij. Tegelijkertijd voeren we in verkiezingstijd campagne
met het CDA.
Toch functioneren het CDJA en het CDA als aparte organisaties. Het
belangrijkste punt daarbij is dat beide onafhankelijk van elkaar hun
standpunten vormen. Eén van de hoofdtaken van het CDJA is om de
christendemocratie in het algemeen, en het CDA in het bijzonder,
kritisch te begeleiden. Dit betekent aan de ene kant dat het CDJA de
standpunten van het CDA toetst aan de christendemocratische
grondslagen. Aan de andere kant komt het CDJA regelmatig met frisse
voorstellen die het gedachtegoed ‘bij de tijd’ houden. Vandaar dat
beide organisaties soms verschillende standpunten hebben.
Van het CDJA wordt vaak gezegd dat zij een horzelfunctie vervult: de
jongeren willen het CDA bij de les houden en in het oog houden of het
CDA haar principes wel trouw blijft. Niet kritiek hebben om het kritiek
hebben, maar om het debat binnen onze moederpartij te stimuleren (en
CDA’ers hopelijk te overtuigen).

De goede samenwerking tussen beide organisaties blijkt uit het feit dat
het CDJA in alle (!) CDA-besturen recht heeft op een
vertegenwoordiger. Dat geldt voor de (afdelings)besturen op lokaal,
regionaal, provinciaal en landelijk niveau. In die besturen let het CDJA op
de belangen van jongeren. Dat leidt tot goede inbreng en ook tot
scherpe debatten. Wanneer je lid wordt van het CDJA ben je niet
automatisch lid van het CDA. Tot en met 27 jaar kun je als CDJA-lid wel
gratis lid worden van het CDA. De meeste van onze leden hebben daar
dan ook voor gekozen.

Secretariaat
Het secretariaat, dat gevestigd is in het CDA-bureau in Den Haag, is de
plek waar de leden van het Dagelijks Bestuur hun werkplek hebben,
overleggen met elkaar en met het CDA en vergaderingen en
activiteiten organiseren. Ook zijn hier het archief en andere
eigendommen, zoals promotiemateriaal en banners, opgeslagen. Het
secretariaat wordt beheerd door de Secretaris. Je kunt er terecht voor
vragen en verzoeken.
Contactgegevens
Telefoonnummer:

070-3424850

E-postadres:

secretariaat@cdja.nl

Website:

www.cdja.nl

Postadres CDJA
CDJA
Postbus 30453
2500 GL Den Haag
Bezoekadres CDJA
CDJA
Buitenom 18
2512 XA Den Haag
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CDJA op sociale media
Het CDJA is al jaren zeer actief op de vele social mediakanalen die
beschikbaar zijn. Volg of like het CDJA op de onderstaande kanalen en blijf
op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de vereniging. Voortaan
mis je niets meer over congressen, activiteiten, standpunten en nog veel
meer!

Website:
www.CDJA.nl
Facebook:
CDJA, CDA-Jongeren
Twitter:
@CDJA
Instagram:
CDJAonline
LinkedIn:
CDJA
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Meer informatie op www.cdja.nl

