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Voorwoord
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Beste CDJA'ers,
2020 gaat de boeken in als het coronajaar. Dat heeft ook zijn invloed en inslag gehad op het CDJA als
vereniging. Dit jaarverslag is de oplevering van het objectief geleverde werk in 2020 door AB, DB,
afdelingen en onze commissies. Dit verslag biedt ruimte voor debat tijdens de ALV.
Wat hebben we in 2020 gedaan? Ten eerste hebben we ons inhoudelijk vernieuwd. Gedurende het
jaar hebben we door heel het land 2030-talks gehouden. Hieruit is het discussiestuk 'geloof in
Nederland' gevloeid. Dit stuk was een belangrijke leidraad voor het CDA verkiezingsprogramma.
We hebben geleerd veel meer online te kunnen organiseren. Werkgroepen zijn daardoor veel
toegankelijker geworden. Een aantal afdelingen hebben laten zien dat je fantastisch online
pubquizzen kunt organiseren. Het doel is natuurlijk om elkaar zo snel mogelijk weer fysiek te
ontmoeten, maar we moeten zeker de online lessen meenemen naar de toekomst.
Tot slot hebben we ook weer nieuwe leden mogen verwelkomen. Ongeveer 450 mensen schreven
zich afgelopen jaar in. Dat is een knappe prestatie want het ledenbestand van het CDA daalt nog
altijd. Ook het gesukkel van het CDA de afgelopen jaar met lijsttrekkers wissels of lastig liggende
samenwerking met FvD op provinciaal niveau heeft dit niet weerhouden.
Voor het komende jaar ligt er een opdracht voor ons allen om nieuwe energie deze vereniging in te
blazen. Dat begint bij een kritische reflectie op het jaarverslag op de eerstkomende ALV. Lever zo
veel mogelijk input aan het nieuwe algemeen bestuur zodat we voor jullie er een succesvol
verenigingsjaar van kunnen maken.
Ik reken op jullie!

Hielke Onnink
Voorzitter CDJA
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Hoofdstuk 1: Bestuurlijk
1.1 Dagelijks Bestuur
De volgende mutaties hebben plaatsgevonden in het dagelijks bestuur. In mei 2020 is op de online
ALV Noah Brok, Lennaert Rolloos toegetreden tot het dagelijks bestuur als respectievelijk chef
communicatie en penningmeester. Afscheid heeft genomen Robin Niemeijer. Daarmee is het bestuur
van 6 naar 7 personen gegaan.
Op het congres van november zijn Mettina Bleker en Abel van de Sluis afgetreden. Hiervoor zijn
teruggekomen Veerle Bens en Stefan Ruiter als bestuurslid ledenwerving en activiteiten en
secretaris. De termijnen van Niels Honkoop en Jeltje Straatman zijn voor een half jaar verlengd om
door te kunnen tot na de verkiezingen.
1.2 Algemeen Bestuur
In 2020 is het Algemeen Bestuur negen keer bij elkaar gekomen. In januari, februari en maart was dat
nog fysiek in Utrecht, maar vanaf mei vonden de vergaderingen vanwege de uitbraak van de
coronacrisis digitaal plaats. De geplande vergadering van april kwam te vervallen.
Na het najaarscongres van 2020 ziet het rooster van aftreden van het Algemeen Bestuur er als volgt
uit:

Algemeen Bestuur
Danny Smit
Iris Bouwers
Ryanna de Boer
Vacant
Koert Dekker
Bjorn de Boer
Ronny de Graaf
Mark Purperhart
Justin Bus
Elmen Westerdijk
Tim Koetsenruijter
Ruben Claus
Viktor van t Klooster
Vacant
Niels van der Molen
Loek Dijkman
Laura Mak
Lars van Schooten
Daan Sanders
Klaas van Meerten
Gijs van Wijk
Esther Francke
Marieke Pronk

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
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mei-21
mei-21
nov-22
mei-22
mei-22
mei-22
mei-22
mei-21
mei-21
mei-21
mei-21
mei-22
mei-22
mei-22
mei-21
mei-21
mei-22
nov-21
mei-22
mei-22
nov-21

Rick van den Brink
Robbert van Ettekoven
Limmy Yusuf
Aidan Smith

Zuid-Holland (plv)
Vrijgekozen
Vrijgekozen
Vrijgekozen
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mei-22
mei-22
nov-22
nov-21

Hoofdstuk 2: Secretariaat (Stefan Ruiter)
2.1 Inleiding
Op het najaarscongres van 2020 kreeg het CDJA een nieuwe secretaris. Na anderhalf jaar droeg Abel
van de Sluis het stokje over aan Stefan Ruiter. Ook na de overdracht bleven vaste onderdelen van de
portefeuille zaken als interne communicatie, het organiseren van congressen, ledenadministratie,
Interruptie en de CDJA-raad. Sinds juni 2020 ligt de taak om de nieuwbrief op te stellen en de
website te beheren en de verantwoordelijkheid voor het HRM-beleid weer bij het bestuurslid HRM
en Communicatie. De in het najaar van 2019 opgezette reorganisatiecommissie heeft ook in 2020
haar bezigheden voortgezet en de secretaris nam daar, namens het Dagelijks Bestuur, zitting in.
2.2 Ledenadministratie
In 2020 heeft het CDJA opnieuw gebruikt gemaakt van het DIRK systeem dat door het CDA is
ontwikkeld. Het CDA houdt het ledenbestand bij en zorgt ervoor dat afdelingssecretarissen, nadat zij
online akkoord zijn gegaan met de AVG- en privacyverklaring, toegang hebben tot het juiste
ledenbestand. Het ontvangen van meldingen betreffende nieuwe leden loopt nog niet volledig
soepel, ook laten veel nieuwe leden weten dat het lang duurt voor ze lidnummer ontvangen. Het
Dagelijks Bestuur doet zijn best samen met het CDA naar verbeteringen te zoeken en het DIRK
systeem blijft een voorwerp van aanhoudende zorg.
Op 31 december 2019 had het CDJA 2203 leden en op 1 januari 2020 2006. Dit verschil komt door de
leden die vanwege hun leeftijd worden uitgeschreven bij het CDJA. Op 31 december 2020 had het
CDJA 2171 leden en op 1 januari 2021 1875 leden. Dit verschil komt wederom door de leden die
vanwege hun leeftijd worden uitgeschreven bij het CDJA en het feit dat het CDA wanbetalers uit
heeft geschreven. Hieronder een overzicht van de ledenaantallen op 1 januari en 31 december de
afgelopen 5 jaar.
2016
2017
2018
2019
2020

1 januari
1539 leden
1588 leden
1643 leden
1871 leden
2006 leden

31 december
1701 leden
1960 leden
2008 leden
2203 leden
2171 leden

2.3 Archief
Er bestaat momenteel een digitaal archief via een Google Drive en een back-up op een externe harde
schijf. Dit archief gaat terug tot 2012. Hierdoor zijn veel bestanden makkelijk vindbaar. Ook is er op
het partijbureau nog een groot papieren archief. Het Dagelijks Bestuur is voornemens het archief van
de jaren ’10 volledig digitaal en op papier te hebben. Echter is het door de beperkte toegang tot het
Partijbureau, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus,
2.4 Reorganisatie
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Op 22 november 2019 heeft de Algemene Ledenvergadering (ALV) van het CDJA besloten tot het
instellen van een commissie herziening organisatiestructuur (afgekort: reorganisatiecommissie). De
ALV gaf de commissie mee ‘’(...) dat het doel van de besprekingen zal zijn dat de vereniging
effectiever, overzichtelijker en toegankelijker wordt. Dit betekent dat de hele vereniging onder de
loep wordt genomen.’’. De bedoeling was dat de commissie herziening organisatiestructuur op het
najaarscongres van 2020 haar eindrapport zou presenteren aan de leden. Vanaf eind 2019 is de
commissie dan ook met die opdracht voortvarend aan de slag gegaan, echter gooide de uitbraak van
het coronavirus vanaf maart 2020 roet in het eten. Het bleek via de digitale wegen moeilijk om de
leden goed te kunnen bereiken en met hen de discussie aan te gaan. Daarom heeft de ALV van
november 2020 besloten het proces door te laten lopen tot het voorjaarscongres van 2021. Wel
heeft de commissie een conceptrapport gepresenteerd aan de leden, aan de hand waarvan het in het
voorjaar van 2021 het gesprek aan wil gaan met de leden.
2.5 Congressen
Door de uitbraak van het coronavirus in het voorjaar van 2020 was het niet mogelijk om in 2020
fysieke congressen te houden op de manier zoals de verenging doorgaans gewend is. Het congres in
Leeuwarden wat in mei gepland stond werd verplaatst naar november, maar ook toen moest het
worden afgelast. Hiervoor in de plaats werd er twee digitale algemene ledenvergaderingen
gehouden.
De eerste daarvan was op 20 juni en werd opgenomen vanuit het CDA Partijbureau te Den Haag.
Harmen Krul was dagvoorzitter en digitaal te gast waren toenmalig kandidaat-lijsttrekker Hugo de
Jonge en minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus. De tweede digitale algemene
ledenvergadering was op 21 november en werd opgenomen vanaf het kantoor van 2R Enterprises te
Oosterhout. Harmen Krul was wederom dagvoorzitter. Ditmaal was er onder andere de mogelijkheid
het gesprek aan te gaan met alle jongerenkandidaten op de kandidatenlijst van het CDA voor de
Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Ook passeerde op deze ALV het conceptrapport van
de commissie herziening organisatiestructuur de revue en werd het mandaat van deze commissie
verlengd tot het voorjaarscongres van 2021.
2.6 Interruptie
De hoofdredacteur van de Interruptie is sinds september 2020 Bas Bots, die daarmee het stokje
overnam van Carina van Os. In 2020 heeft de Interruptie drie digitale edities uitgebracht, daarnaast
zijn er ook 41 digitale artikelen gepubliceerd op de website.
2.7 CDJA Raad
In 2020 zijn er door de CDJA Raad twee digitale raadscongressen georganiseerd. De eerste daarvan
was in juni en de tweede in november. Op die van juni is een visiestuk over ethiek besproken en die
is ook deels aangenomen. In november werd op verzoek van het DB de regiovisie besproken en
aangenomen.
Het Raadspresidium bestaat sinds november 2020 uit:
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Paola Alkemade
Joost Hadida
Olivier Korthals Altes
Goord van Merode

Voorzitter
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter

2.8 Statuten en huishoudelijk reglement
In 2020 zijn de statuten en het huishoudelijk reglement niet gewijzigd.
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Hoofdstuk 3: Persvoorlichting & Politieke Campagne (Jeltje Straatman)
3.1 Perscommunicatie
De zogenoemde mediadriehoek bestaat begin 2020 uit Hielke Onnink, Niels Honkoop en Jeltje
Straatman. Vanaf juni ontstaat de “mediavierhoek” en wordt het team versterkt door Noah Brok.
Eens per week vergaderen zij over de actualiteiten en persmomenten. De taakverdeling is efficiënt
en de samenwerking verloopt goed.
Midden maart breekt de coronapandemie uit, welke crisis de te agenderen onderwerpen sterk
beïnvloedt. De eerste maanden na de uitbraak van het virus staan opinieartikelen, persberichten en
mediaoptredens derhalve in het teken van Covid19 en de gevolgen ervan.
Daarnaast wordt 2020 gekenmerkt door een veelvoud aan momenten waarin het CDA centraal staat
in het nieuws. Daarvan kan het CDJA op mediavlak de vruchten plukken. In aanloop naar de
lijsttrekkersverkiezing, na het terugtreden van Hugo de Jonge en na het verkiezen van Wopke
Hoekstra staat het CDJA veelvuldig in de schijnwerpers.
Met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen zijn er meerdere opiniestukken geschreven in
samenwerking met (kandidaat)-kamerleden en is er met alle CDJA-jongerenkandidaten een
themavideo opgenomen voor de campagne.
Overzicht Persmomenten
Januari
6 januari, Hielke Onnink, Open brief, Vuurwerk
6 januari, CDJA, Trouw, Vuurwerk
6 januari, CDJA, website NPO Radio 1, Vuurwerk
23 januari, Hielke Onnink & Niels Honkoop, ND, Wonen
25 januari, Hielke Onnink, Spijkers met Koppen (radio), Drugs
29 januari, Hielke Onnink & Jeltje Straatman1, Trouw, Onderwijs
Februari
4 februari, Hielke Onnink, Het goede leven, Column
8 februari, Hielke Onnink, Oog tv.nl , Algemeen
11 februari, Hielke Onnink, RD, Algemeen
13 februari, Hielke Onnink, Trouw, Algemeen
14 februari, Hielke Onnink, ND, Samenwerking FvD
Maart
4 maart, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Column
10 maart, Niels Honkoop, De Gouda, PJO-Parlement
11 maart, Hielke Onnink, Welingelichte kringen, Vliegpact
11 maart, Hielke Onnink, Dagblad 010, Vliegpact
11 maart, Hielke Onnink, Dagblad vh Noorden, Vliegpact
1

Samenwerking met Harry van der Molen.
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11 maart, Hielke Onnink, Noordhollands Dagblad, Vliegpact
11 maart, Hielke Onnink, Barendrechts Dagblad, Vliegpact
11 maart, Hielke Onnink, Reformatorisch Dagblad, Vliegpact
23 maart, Hielke Onnink, NOS, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Hart van Nederland, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, De Stentor, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Oogtv, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Unity.nu, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Politiek van Morgen, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Punt Avans, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, AD, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Telegraaf, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, NRC, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, The Post Online, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Dagblad vh Noorden, Uitstel collegegeld
23 maart, Hielke Onnink, Omroep west, Uitstel collegegeld
24 maart, Hielke Onnink, NPO Radio 1 – Nieuws&Co, Uitstel collegegeld
25 maart, Abel vd Sluis, Politiek van Morgen, Peilingen
April
4 april, Hielke Onnink, Het goede leven, Column
8 april, Hielke Onnink, ScienceGuide, Bijlenen studenten
10 april, Hielke Onnink, AD, Wopke Hoekstra
10 april, Hielke Onnink, De Gelderlander, Wopke Hoekstra
12 april, CDJA-afdelingen, Groninger Gezinsbode, studentenhuizen
12 april, CDJA-afdelingen, Groninger krant, studentenhuizen
12 april, CDJA-afdelingen, RTV Noord, studentenhuizen
12 april, CDJA-afdelingen, Dagblad vh Noorden, studentenhuizen
13 april, CDJA-afdelingen, Omroep Brabant, studentenhuizen
14 april, CDJA-afdelingen, Cursor.TUE, studentenhuizen
15 april, CDJA-afdelingen, OogTv, studentenhuizen
15 april, CDJA-afdelingen, Ukrant.nl, studentenhuizen
30 april, Hielke Onnink, OP1, Jongeren en Corona
Mei
1 mei, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Jongeren en Corona
8 mei, Abel vd Sluis, Politiek van Morgen, Kiesdrempels
26 mei, Hielke Onnink2, ND, Jeugdwerkloosheid
30 mei, Hielke Onnink & Niels Honkoop, Christendemocraat.nl, Geloof in Nederland
Juni
4 juni, Jeltje Straatman & Lars van Schooten, Trouw, Jonge Mantelzorgers
2

In samenwerking met Semih Eski en Hilde Palland
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4 juni, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Jongerenparticipatie
6 juni, Hielke Onnink, Stentor, Conservatisme
6 juni, Hielke Onnink, AD, Conservatisme
8 juni, Hielke Onnink3, ND, Starterswoningen
11 juni, Hielke Onnink, NOS, Diversiteit TK
17 juni, Hielke Onnink, BNR, Lijsttrekkersmanifest
21 juni, Lennaert Rolloos, Dagblad vh Noorden, Benoeming
21 juni, Lennaert Rolloos, Emmer Courant, Benoeming
22 juni, Noah Brok, Heusden nieuws, Benoeming
30 juni, Noah Brok, BD, Benoeming
Juli
14 juli, Hielke Onnink, AD, CDA-lijsttrekkersverkiezing
16 juli, Hielke Onnink, YLE (Finse tv), Europese begroting
17 juli, Hielke Onnink, ND, CDA-lijsttrekkersverkiezing
20 juli, Jeltje Straatman , Volkskrant, Meerouderschap
Augustus
4 augustus, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Column
27 augustus, Hielke Onnink, Parool, CDA-lijsttrekkersverkiezing
September
3 september, CDJA, RD, Oeigoeren
4 september, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Column
9 september, CDJA, RD, Oeigoeren
17 september, Hielke Onnink, ND, Pabostudenten
25 september, Hielke Onnink, Spotify (podcast), KiesAdvies
29 september, Hielke Onnink, ErasmusMagazine, KiesAdvies
Oktober
4 oktober, Hielke Onnink, Het Goede Leven
Column, sociale media
6 oktober, Hielke Onnink, YouTube, Rutgers Dialoog
9 oktober, Hielke Onnink, YouTube-FB-Insta, Kernenergie (campagne)
15 oktober, Jeltje Straatman, YouTube-FB-Insta, Defensie met Harmen Krul (campagne)
27 oktober, Hielke Onnink & Jeltje Straatman, Christendemocraat.nl, Sociale Media
28 oktober, Hielke Onnink, RTV Stichtse Vecht, Derk Boswijk
November
4 november, Hielke Onnink, Ad valvas, Leenstelsel
4 november, Hielke Onnink, Delta, Leenstelsel
4 november, Hielke Onnink, U-today, Leenstelsel
4 november, Hielke Onnink, Univers, Leenstelsel
3

In samenwerking met Julius Terpstra
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4 november, Hielke Onnink, Punt.avans, Leenstelsel
4 november, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Column
10 november, Hielke Onnink, YouTube-FB-Insta, Jeugdwerkloosheid (campagne)
13 november, Niels Honkoop & Jiska Post, Het Goede Leven, Onderwijsvrijheid
22 november, Stefan Ruiter, Drontenaar, Benoeming
22 november, Veerle Bens, inboekel, Benoeming
23 november, Stefan Ruiter, Omroep Flevoland, Benoeming
23 november, Stefan Ruiter, 071 Politiek Steutelstad, Benoeming
26 november, Niels Honkoop, ECP.nl, Digitalisering
December
1 december, Jongerenkandidaten CDA, FB-Insta-YouTube, Kerstvideo (campagne)
3 december, Hielke Onnink4, Elsevier, NAVO-norm
4 december, Niels Honkoop & Arne de Kruijff, ND, NAVO-norm
4 december, Hielke Onnink, Het Goede Leven, Oeigoeren
7 december, Jeltje Straatman, FB-Insta-Youtube, Kansen MBO (campagne)
10 december, Hielke Onnink, Telegraaf, Hugo de Jonge
10 december, Hielke Onnink, NPO Radio 1: langs de lijn EO, Hugo de Jonge
11 december, Hielke Onnink, BNR Radio, Hugo de Jonge
11 december, Hielke Onnink, NPO Radio 1: 1op1, Hugo de Jonge
3.2 Campagne
De Tweede Kamerverkiezingen vonden plaats op 17 maart 2021. De campagne namens het CDJA
stond onder leiding van Jeltje Straatman en Noah Brok. Het CDJA heeft zich ten doel gesteld om alle
zes de jongerenkandidaten uit de toplijst te ondersteunen in de campagne, waarbij speciale aandacht
uitging naar de jongste kandidaat: Harmen Krul (#21). Hielke Onnink en Jeltje Straatman hebben een
campagneplan opgesteld. De campagne is gericht op jongeren tussen de 18-31 jaar die
ondergebracht kunnen worden bij mentalities “opwaarts mobielen” en “kosmopolieten”. De slogan
voor de campagne was Het Jonge Midden. Met 15 Kamerzetels als eindresultaat zal alleen Derk
Boswijk (#14) plaatsnemen in de Tweede Kamer.5
3.2.1 Proces
In september is een vacature uitgezet om te solliciteren voor het CDJA-campagneteam. Er is een
campagneteam samengesteld met 9 CDJA’ers, onder wie Jeltje & Noah. Hierbij is gelet op regionale
spreiding en een goede verdeling van nieuwe en reeds actieve leden. Het campagneteam is online 7
keer bijeengekomen. Ook de campagneleider van het CDA Raymond Knops en jongerenkandidaat
Harmen Krul hebben kennisgemaakt met het campagneteam. Namens het campagneteam nam Jeltje
Straatman tevens deel aan de LPC-vergaderingen van het CDA.
3.2.2 Video’s

4
5

In samenwerking met Alphons Jacobs, Harmen Krul, Martijn van Helvert, Mustafa Bal en Derk Boswijk.
Bij coalitiedeelname van het CDA kunnen mogelijk nog andere jongerenkandidaten doorschuiven.
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In de periode september-maart is een reeks video’s (9 stuks) gemaakt waarbij verschillende
jongerenthema’s centraal stonden: wonen, kernenergie, jeugdwerkloosheid, defensie, mbo, jonge
boeren, ondermijning, klimaatadaptatie, eenzaamheid. Alle jongerenkandidaten hebben de
mogelijkheid gekregen om op kosten van het CDJA zo’n thema video op te nemen. De video’s zijn
gemaakt door 2R Enterprises. De video’s zijn geplaatst op de sociale mediakanalen en geadverteerd
op Facebook en Instagram.
Een algemene CDJA campagnevideo is gemaakt rondom de kernthema’s van de CDJA campagne:
kansrijke start, betaalbaar wonen en duurzame toekomst. Verschillende CDJA’ers zijn daarin
verschenen. Jongerenkandidaat Harmen Krul had de hoofdrol. De campagnevideo is geschoten door
VideosbyViews van Dylan Luijten en Ruud Hooijen. De video is 931.429 keer weergegeven en heeft
een bereik gehad van 584.185
3.2.3 Sociale Media
Op sociale media is in aanloop naar de verkiezingen veel aandacht geweest voor de inhoudelijke
CDJA agenda op basis van het beleidsstuk “Geloof in Nederland” en voor de jongerenkandidaten. De
volgende series zijn uitgezet:
•
•
•
•
•

De gezichten achter het CDJA – campagneversie
Inhoudelijke themareeks “Wat vinden wij van…”
Actie jonge lijstduwers
Insta TakeOver met jongerenkandidaten
Memes op insta en Tiktok

Een leenstelselpetitie en de website doeistudieschuld.nl zijn gelanceerd om aandacht te vragen voor
de afschaffing van het leenstelsel. De petitie is 610 keer getekend. Daaraan gekoppeld is een sociale
media campagne gelanceerd waarbij CDJA’ers door het hele land op de foto zijn gegaan bij hboinstellingen en universiteiten met de tekst “is het leenstelsel al afgeschaft?”
Er is tevens een PJO-brede petitie gelanceerd om aandacht te vragen voor het
dakloosheidsprobleem. Daarnaast is er een PJO-brede jongerenkieswijzer ontworpen en gelanceerd.
Op 1 januari 2020 had het CDJA op Facebook 3287 likes, op 1 januari 2021 waren dat er 3444. Op
Twitter had het CDJA op 1 januari 2020 3712 volgers en op 1 januari 2021 was dat aantal gegroeid
naar 4015. Ook op Instagram maakte het aantal volgers van het CDJA een groei door; van 3284 op 1
januari 2020 tot 3488 op 1 januari 2021.
3.2.4 Fysieke activiteiten
➢ 12 uur durend #Doeistudieschuld-festival georganiseerd met verschillende
jongerenorganisaties. Festival is gelivestreamed op Facebook. De presentatie was in handen
van Hielke Onnink en Harmen Krul (en Jeltje Straatman).
➢ Woonactie: op verschillende locaties in het land hebben verschillende CDJA’ers aandacht
gevraagd voor het tekort aan starterswoningen. Derk Boswijk, Harmen Krul en Jelle
Beemsterboer waren aanwezig.
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3.2.5 Materialen
Noah Brok heeft Wopke-truien ontworpen en deze zijn via de webshop verspreid. Via Jeltje
Straatman zijn posters van Harmen Krul als jongerenkandidaat verspreid naar alle lokale en
provinciale CDJA-voorzitters.
3.2.6 Nieuwsbrief
Er zijn 4 CDJA “campagne-nieuwsbrieven” verstuurd naar alle CDJA-leden. Alle jongerenkandidaten
hebben de mogelijkheid gehad om input te leveren.
3.2.7 Debatten
Er zijn 18 debatverzoeken binnengekomen en uitgezet vanuit het CDJA. Afhankelijk van de
organisatie, tijd en de beschikbaarheid zijn jongerenkandidaten, DB-leden, lijstduwers of CDJA-leden
gestuurd.
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Hoofdstuk 4: Ledenwerving & Activiteiten (Veerle Bens)
4.1 Algemeen
Het jaar 2020 was een bewogen jaar. Begin 2020 begon het Coronavirus en dat heeft ook invloed
gehad op Ledenwerving en Activiteiten. Er moest een ommezwaai worden gemaakt naar digitale
activiteiten en tussendoor zijn er nog wel hybride/fysieke activiteiten geweest. Er is wel zoveel
mogelijk geprobeerd om de continuïteit te waarborgen wat betreft de functie Ledenwerving &
Activiteiten. In het onderstaande verslag wordt uiteengezet welke activiteiten hebben
plaatsgevonden op de verschillende portefeuilleonderdelen. In 2020 was Mettina Bleker de
verantwoordelijke DB’er van de functie ledenwerving & activiteiten en vielen de volgende
portefeuilles onder deze post:
• Introductieweekend
• Introdagen & Ledenwerfcampagnes
• Landelijke activiteiten
• Congrescommissie – Organisatie
• Organisatiecommissie
• Fondsenwerving & Alumni Club
Deze functie is in het najaar van 2020 overgenomen door Veerle Bens met de volgende
portefeuilleverdeling:

•
•
•
•
•
•

Afdelingen
Landelijke activiteiten
Ledenwerving
Organisatiecommissie
Congres
Lustrum

4.2 Ledenwerving
In 2020 zijn ongeveer 450 mensen lid geworden van het CDJA. Alhoewel de ledenwerving op de
traditionele manieren, zoals introductiedagen van verschillende studentensteden, lastiger was in
2020, hebben we als CDJA toch deze groei doorgemaakt. Er waren vele leuke plannen om jongeren
actief te maken binnen het politieke speelveld. Helaas heeft dit op een andere manier doorgang
gevonden. In 2020 is het schakelen geweest, maar in 2021 zal hier beter op kunnen worden
ingespeeld.
Rondom de lijststrekkersverkiezing van het CDA zijn er verschillende ledenwerfcampagnes geweest.
Zo zijn er nieuwe leden aanwezig geweest bij de lijsttrekkersdebatten. Er zijn in 2020 ook een
introductiedag geweest, één in september. Tijdens deze dag konden de nieuwe leden kennismaken
met de vereniging en de diverse gremia.
Naast actieve ledenwerving is er ook ingezet op sponsoring waar het CDJA actief bij aanwezig kon
zijn. Het doel hiervan was om meer naamsbekendheid te krijgen, maar ook om mensen actief te
kunnen aanspreken.
In het jaar 2021 hopen we meer fysieke activiteiten te organiseren door nog meer betrokken
afdelingen. Alhoewel het CDJA zich in coronatijd staande heeft gehouden, wordt de fysieke
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betrokkenheid gemist ten aanzien van de actieve leden. Voor het jaar 2021 is dan ook het streven
goed in te spelen op eventuele versoepelingen op het coronabeleid, maar ook digitaal op vele
manieren zichtbaar te zijn.

4.3 Activiteiten
In 2020 hebben we ingezet op verschillende soorten activiteiten. Helaas hebben we niet veel fysiek
kunnen ondernemen door het coronavirus. Toch is er zoveel mogelijk geprobeerd om zoveel mogelijk
leuke activiteiten te organiseren voor, zowel de huidige, als de nieuwe leden. Er zijn in september
nieuwe leden verwelkomd via de al eerdergenoemde introductiedag. Daarnaast hebben we ook toch
nog een leuke fysieke activiteit georganiseerd, de Zomer Kick-off in Kamerik. Deze activiteit was een
groot succes en werd door veel leden als een fijne ervaring ervaren. Het was namelijk eindelijk een
lichtpuntje om elkaar weer eens goed te spreken. Daar hebben ook de afdelingen goed aan
bijgedragen. Zo was in december 2020 een goed bezochte activiteit van twee lokale afdelingen: de
grote CDJA kerstpubquiz.
4.4 Landelijke activiteiten en de organisatiecommissie
Sinds 2019 is het dagelijks bestuurslid voorzitter van de organisatiecommissie. In het jaar 2020 heeft
de organisatiecommissie vooral ondersteunt bij het organiseren van activiteiten. In het jaar 2021 zal
er meer moeten worden gekeken of er nog een aantal leden bij komen binnen de
organisatiecommissie.
De volgende reguliere, landelijke activiteiten hebben in 2020 plaatsgevonden:
• CDJA Nieuwjaarsborrel
• CDJA 2030 Talks
• CDJA Raadscongres
• CDJA Vormingsweekend
• CDJA PJO Parlement
• CDJA ALV voorjaar
• CDJA Zomer Kick-off
• Hannie van Leeuwenlezing
• CDJA Introductiedag
• CDJA Zomerschool
• CDJA ALV najaar
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Hoofdstuk 5: Politiek & Internationaal (Niels Honkoop)

1. Overdracht en inhoudelijke koers
Gedurende 2020 werd de portefeuille Politiek en Internationaal ingevuld door Niels Honkoop. In
2020 is met name energie gestoken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart
2021. Met een eigen verkiezingsprogramma dat in vroeg stadium aan de programmacommissie van
het CDA is gepresenteerd, en op basis waarvan vervolgens amendementen zijn ingediend op het
digitale CDA-congres, hebben wij voor de komende tijd veel politieke houvast om ons mee te
profileren. Het afgelopen jaar zijn de volgende resoluties aangenomen:
Datum
12 februari

Stuk
R Pillenfeesten organiseren?
Straf incasseren.
12 februari
R Topsport zonder LOOT-status
12 februari
R Marinier hier
11 maart
R Verlening opening
kerncentrale te Borssele
11 maart
R Borssele 2, 3 en 4
20 mei
V Leerrechten
20 mei
R Einde economische
afhankelijkheid
20 mei
R Waardige zorg
20 mei
R Onderzoekt alle dingen en
behoud het goede: de
maatschappelijke diensttijd
20 mei
R Voor alle daklozen een
slaapplek
20 mei
R Geweld tegenover
hulpverleners strenger
bestraffen
20 mei
R Maak Nederland gereed voor
CO2-opslag
20 mei
R Volg de natuur: naar een
circulaire economie met CO2 als
onmisbare grondstof
20 mei
R Staatssecretaris Europese
Zaken
17 juni
R Hypotheekrenteaftrek
schrappen
19
R Politieke ambtsdragers met
september
een beperking
21 oktober
R Nieuwe scholenstrijd
18 november R Meer aandacht voor financiële
positie jongeren
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Ingediend door
DB

Aangenomen door
AB

Overijssel
Zeeland
Zeeland

AB
AB
AB

Zeeland
SEF
BZD

AB
AB
AB

VWS
SEF

AB
AB

JBB

AB

JBB

AB

DNL

AB

DNL

AB

Europa

AB

SEF

AB

Overijssel

AB

Van Ettekoven
SEF

AB
AB

21 november CDJA Regiovisie

16 december

Honkoop, Van ’t
Klooster, Smellink,
Korthals Altes
Smith

R Kiesstelsel 2.0

Raad

AB

2. CDA-congressen
Vanwege de coronacrisis heeft het CDA zijn voorjaarscongres niet georganiseerd. Ook het digitale
najaarscongres werd door de leiderschapswisseling uitgesteld tot in januari 2021. Om deze reden zijn
er door het CDJA gedurende 2020 geen resoluties en amendementen op CDA-congressen
aangenomen.

3. Werkgroepen
In 2020 zijn alle werkgroepen vanaf de eerste lockdown digitaal gehouden. De covidcrisis heeft ons
behoorlijk overvallen in het begin. Waardoor we in het begin tijdelijk hoopten over te gaan op
digitale werkgroepenavonden. Het bestuur vond het echter niet verantwoord om in het najaar van
over het hele land leden bij elkaar te halen voor een werkgroepenavond, daarom hebben we ook na
de eerste golf digitale werkgroepen georganiseerd.
Het digitaal organiseren van werkgroepen is weliswaar eenvoudig, maar het vasthouden van actieve
participanten is lastiger. Het verschilt flink per werkgroep en per avond of leden aanschuiven bij
werkgroepen. We merken dat veel trouwe werkgroepgangers de weg niet automatisch meer vinden
naar een werkgroepenavond. Het bestuur hoopt zo snel mogelijk weer met fysieke bijeenkomsten te
kunnen beginnen.
Werkgroep
Buitenlandse Zaken en
Defensie
Duurzaamheid, Natuur en
Landbouw
Europa
Justitie en Binnenlands Bestuur
Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap
Sociaaleconomische Zaken en
Financiën
Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
Digitalisering en Infrastructuur

Voorzitter
Arne de Kruiff
Dirk Otten, Judith Gelderblom
Hugo Westerlaken
Noah Brok, Julian Seesink
Emma den Uijl, Auke Damsma
Niels van der Molen, Nils
Verheuvel
Leroy van de Ven
Gijs de Vries, Thomas Bel

4. Geloof in Nederland – Het CDJA-verkiezingsprogramma
In het kader van de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 is het CDJA al vroeg in het voorjaar van
2020 begonnen met het inventariseren van een eigen programma om op te profileren voor de
periode voor én na de verkiezingen. Een petit comité bestaande uit Hielke Onnink, Niels Honkoop,
Reinder van Meijeren en Arne de Kruijff heeft zorg gedragen voor het document “Geloof in
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Nederland”. Voor ons programma zijn leden, werkgroepen en maatschappelijke partners
geconsulteerd en in april 2020 konden we het document vaststellen en presenteren aan de
programmacommissie van het CDA.
Uiteindelijk zijn veel van de punten van Geloof in Nederland in het verkiezingsprogramma terecht
gekomen. Daar zijn we bijzonder blij mee. We kunnen nu met overtuiging zeggen dat het CDAverkiezingsprogramma in het bijzonder mede is afgestemd op de behoeften en noden van de jongere
generaties. Geloof in Nederland bood de basis waar vanuit het CDJA amendementen werden
ingediend op het verkiezingscongres in januari 2021, op basis waarvan onze campagne wordt
gevoerd en waarmee het CDJA ook de formatieperiode in zal gaan.

5. Internationaal Secretariaat
Hieronder volgt een overzicht van de leden van het internationaal secretariaat in 2018.
Internationaal secretaris
Adjunct internationaal
secretaris

Diederick van Wijk
Peter Buiting

Het CDJA is actief lid van YEPP (Youth of the European People’s Party) en heeft in 2019 onder
supervisie van het internationaal secretariaat geparticipeerd in verschillende bijeenkomsten (zie
onderstaande tabel). Alle bijeenkomsten in 2020 werden vanwege covid digitaal gehouden.
YEPP-evenement

Locatie

Datum

Council

Wereldwijde web

18 april

Council

Wereldwijde web

23 november

Deelnemers namens
het CDJA
Diederick van Wijk,
Niels Honkoop
Diederick van Wijk,
Niels Honkoop

Binnen YEPP maakt het CDJA zich sterk voor een Europese Unie op kerntaken. Afgelopen jaar
thema’s waar in het bijzonder aandacht is besteed de financiële verhoudingen tussen Noord- en
Zuid-Europa, het verloop van de coronacrisis en het daaraan gerelateerde steunpakket en de
ingewikkelde verhouding met de Hongaarse lidvereniging Fidelitas, de jongerenorganisatie van
Fidesz. Het CDJA heeft zich op het standpunt gesteld dat zolang Fidelitas zich niet committeert aan
de christendemocratische kernwaarden van YEPP, zij geen deel horen uit te maken van de
organisatie. De inbreng van onze delegaties is onder meer terug te lezen op de YEPP-website. Het
Internationaal Secretariaat werkt samen met verschillende leden van de Politieke Commissie en
faciliteert zodoende de discussie binnen het CDJA over Europese thema’s. Daarnaast ondersteunt het
Internationaal Secretariaat het Dagelijks Bestuur in het onderhouden van bilaterale relaties met
andere christendemocratische jongerenorganisaties in Europa. Hierbij wordt geregeld contact
onderhouden met CDA-Europarlementariërs en staf. Binnen de Politieke Commissie houdt het
internationaal Secretariaat goede contacten met de werkgroep Europa.
In maart 2020 wenste het CDJA een YEPP Council te organiseren in Maastricht. Hiertoe was op een
eerdere bijeenkomst een bid ingediend. Tot onze spijt zijn wij er niet in geslaagd de sponsoring en
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organisatie te laten voldoen aan de eisen die aan de Council meeting werden gesteld, waardoor wij
het bid hebben moeten teruggeven aan het bestuur van YEPP. Nog voor er een alternatief kon
worden gevonden, brak de coronapandemie in volle omvang uit. Hierdoor is de Councilbijeenkomst
uiteindelijk komen te vervallen.
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 bij vergadering is aangeschoven. Op deze manier
krijgen we te zien waar het CDA zich op het gebied van internationaal werk mee bezighoudt.
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 & Communicatie (Noah Brok)
6.1 Communicatie
Voor alle digitale communicatie omtrent de campagne rondom de Tweede Kamerverkiezingen wordt
verwezen naar Hoofdstuk 3 van dit jaarverslag.
In een jaar waarin het coronavirus de communicatie tussen het bestuur en de leden heeft
gedomineerd is digitale communicatie van essentieel belang. Als CDJA hebben we hier maximaal op
in gezet met nieuwsbrieven en actieve social media platforms. Maandelijks is er een nieuwsbrief
verstuurd en de social media was actiever dan ooit tevoren. Op social media hebben we ons getracht
te houden aan de huisstijl van het CDJA zoals beschreven in de brandbible.
Communicatie tussen afdelingen is belangrijk om de huisstijl ook bij afdelingen te bewaren zodat we
naar buiten toe één CDJA zijn. Daarom heeft het Dagelijks Bestuurslid Communicatie op 19 augustus
2020 een WhatsAppgroep aangemaakt genaamd ‘Communicatie Kanjers’. Voor afdelingsvoorzitters,
secretaressen en penningmeesters was er al een gezamenlijke groepsapp. Dankzij het bestuurslid
Communicatie is deze groepsapp er nu ook voor afdelingsbestuursleden die communicatie in hun
portefeuille hebben. In deze appgroep worden evenementen gedeeld, ideeën voor content met
elkaar besproken en wordt er vanuit het DB content gestuurd die de afdelingen vervolgens kunnen
verspreiden.
6.2 HRM
Het CDJA heeft de afgelopen periode hard gewerkt om samen met het CDA en het Steenkamp
Instituut een Generatieproject op poten te zetten. Hieruit is het traject: Generatie’22 gekomen waar
inmiddels een tweede shift voor wordt georganiseerd. De eerste shift had ruim 50 aanmeldingen. We
hebben geprobeerd de deelnemers de fijne kneepjes van het raadslidmaatschap aan te leren. De
eerste shift van het generatieproject bestond uit meerdere sessies:
I: Speeddates met jonge raadsleden.
II: Debattraining door Gerrit-Jan Valk (aangeboden door het SI).
III: CDA-Gedachtengoed in de Praktijk (aangeboden door het SI).
IV: Social media training door Lisanne Spanbroek.
V: Speechen als Obama.
De deelnemers van de eerste shift zijn op dit moment bezig met een traineeship bij hun lokale
afdeling waar ze in contact komen met de fractievoorzitter van hun gemeente om zo aan te haken bij
de fractie wat de kans op een hoge positie op de lijst vergroot. De jongeren kijken mee bij een
bestuursvergadering, fractievergadering en raadsvergadering. Verder staat er voor in de zomer nog
een (fysieke) summerschool gepland. Vanaf 1 mei begint de tweede shift. Op dit moment zijn er voor
de tweede shift ruim 80 aanmeldingen.
Buiten het generatieproject heeft het CDJA geprobeerd om slapende leden binnen het CDJA wakker
te maken. Iedereen heeft de volgende gedachte misschien wel gehad: ‘Ik ben lid geworden van het
CDJA én wil actief worden, wat nu?’ Daarvoor hebben we nu een oplossing bedacht. Het bestuurslid
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HRM & Communicatie heeft op de site van het CDJA een ‘actief worden’-pagina ingericht. Via deze
pagina kunnen slapende of nieuwe leden contact opnemen met het bestuurslid HRM &
Communicatie die zorgt dat ze binnen de vereniging goed terecht komen. Meestal zijn deze leden
dankzij deze pagina lid geworden van een werkgroep én in contact gekomen met hun lokale afdeling.
Gedurende de afgelopen periode hebben we 19 slapende of nieuwe leden kunnen doorverwijzen
naar een werkgroep en afdeling.
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