Jaarverslag bestuur 2019
Inleiding
In het derde levensjaar van Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) bleef de
vereniging groeien. Met 4.139 leden is JFVD nog steeds de grootste politieke
jongerenvereniging van Nederland. Er is dit bestuursjaar een enorme uitbreidings- en
professionaliseringslag gemaakt, waardoor er steeds meer mensen actief zijn voor JFVD.
Doelstelling JFVD
JFVD heeft als doelstelling jongeren in kennis te brengen met het streven naar een
democratischer Nederland, doorbreking van het partijkartel, onder andere door de invoering
van bindende referenda, bindende volksinitiatieven, direct gekozen burgemeesters en
e-democracy. Op deze wijze wil de vereniging van de participatie van jongeren in de politiek
vergroten en bewerkstelligen dan de belangen van de Nederlandse bevolking bij de politieke
besluitvorming weer centraal komen te staan en de politieke en economische dynamiek in
Nederland structureel wordt vergroot. De vereniging stelt zich als politieke
jongerenorganisatie voorts ten doel om politieke vormingsactiviteiten tot stand te brengen
ten behoeve van jongeren in overeenstemming met de doelstellingen van Forum voor
Democratie.
Hubs & crews
Om zoveel mogelijk jongeren te betrekken bij onze missie hebben we in 2018 onze
organisatie uitgebreid met de regionale hubs. In 2019 zijn er nóg meer mensen aangesteld
als Hubcoördinator om de provinciale events te organiseren en de leden op lokaal niveau te
ontmoeten en bij JFVD te betrekken. Want 2019 was het jaar waarin een grote
recruitmentcampagne werd opgestart. Meer dan honderd sollicitatiegesprekken werden
gevoerd. Hierna zijn vele leden actief geworden in alle delen van de organisatie. We zijn
ontzettend trots op de tientallen mensen die zich in 2019 voor JFVD hebben ingezet en zijn
hen dankbaar voor hun harde werk.
Naast de hubs en het bestuur werd de JFVD organisatie uitgebreid met een nieuwe tak: de
crews. Crews zijn organen die een specifieke taak hebben, zoals het organiseren van het
Gala en het Zomerkamp.
Evenementen
In 2019 werden meer dan 45 evenementen georganiseerd door JFVD, zowel landelijk als
regionaal. JFVD verwerpt de vergadercultuur van de traditionele politiek en ziet dit als één
van de redenen waarom ons democratisch stelsel is vastgelopen. Wij geloven dat een nieuw
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soort politiek noodzakelijk is. Daarom organiseren we grofweg twee typen events. Ten
eerste traditionele events, zoals zoals lezingen, discussies en trainings. Hier kunnen
JFVD-ers bijeen komen om ideeën te bespreken en nieuwe vaardigheden te leren.
Daarnaast organiseert JFVD veel sociale evenementen en vormingsevenementen. Want wij
geloven dat de jongeren van de toekomst het beste bij de politiek te betrekken zijn via
evenementen waar ze elkaar écht leren kennen. Hieronder vallen evenementen zoals
borrels, maar ook karoakeavonden, sportacitiveiten, lezingen, weekends en het Wintergala.
Het hoogtepunt van het jaar was het eerste JFVD Zomerkamp: het ultieme
vormingsevenement van JFVD. Meer dan 200 mensen meldden zich aan. Helaas was er
slechts plek voor 60 jongeren en moest er geloot worden. Maar met die 60 gedreven
jongeren gingen we naar de Ardennen voor een week van sport, lezingen en gezelligheid.
En het was een enorm succes: het zomerkamp was voor deelnemers een plek waar
vriendschappen voor het leven zijn gesloten. Bovendien werden veel deelnemers na afloop
van het zomerkamp actief voor de JFVD hubs of Crews.
Ook organiseerden we ons jaarlijkse congres in Strandzuid waar meer dan 500 JFVD-leden
bijeen kwamen om samen te besluiten over de koers en toekomst van JFVD en om samen
plannen te maken voor 2020.
Internationaal
Niet alleen is het cruciaal om jongeren binnen Nederland samen te brengen, maar ook
buiten Nederland: juist nu is het belangrijk om samen te komen en te netwerken met
politieke jongeren uit heel Europa. De verbintenis die JFVD-ers binnen Nederland met elkaar
voelen, is ook buiten onze eigen grenzen te vinden en te delen. In Europa komt een
beweging op gang van realisme en daadkracht. Een kritische blik op de Europese Unie en
haar toekomst, namelijk: een onafhankelijk Nederland en een einde aan de
allesverstikkende EU. Daarom zijn we trots te melden dat JFVD in 2019 lid is geworden van
de European Young Conservatives (EYC) en Frederik Jansen als bestuurslid en
vice-voorzitter is toegetreden tot de organisatie. EYC zet zich in om op Europees niveau
gelijkgestemde jongeren bij elkaar te brengen om een intensief netwerk te smeden voor ons
gezamenlijke doel.
Daarom sloten we 2019 feestelijk af. We ontvingen meer dan 60 jongeren uit verschillende
internationale delegaties op het door ons georganiseerde EYC Congres en Wintergala in
Amsterdam. Het was een groot succes waarbij meer dan 150 JFVD-ers in contact konden
komen met jongeren uit heel Europa.
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Samenwerking met andere PJO’s
JFVD streeft ernaar politieke jongeren met elkaar in contact te brengen. Niet alleen binnen
onze organisatie of binnen onze bredere beweging, maar ook met jongeren uit andere
politieke stromingen. Onder andere daarom neemt JFVD jaarlijks deel aan het PJO
Parlement. Politieke jongerenorganisaties van alle politieke partijen (die vertegenwoordigd
zijn in de Tweede Kamer) komen ieder jaar samen voor een grote simulatie in het parlement.
Jongeren gaan twee dagen in debat met elkaar over actuele politieke tegenstellingen in de
zaal van de Tweede Kamer. Ze ontmoeten leden van andere verenigingen en kunnen zo
ervaren hoe het is om kamerlid te zijn.
Inclusiviteit & toegankelijkheid
Wij zijn heel trots mede te delen dat JFVD de meest diverse politieke jongerenorganisatie is
van Nederland. Op alle niveaus in onze organisatie zijn leden actief uit alle verschillende
achtergronden. De drempel om lid te worden van en actief voor onze organisatie is laag. We
zijn een horizontale en toegankelijke vereniging, want wij geloven dat iedereen een kans
verdient om het beste uit zichzelf te halen.
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