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Taken bestuur 

Het bestuur van de vereniging is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken binnen de 

vereniging. Zij dragen de politieke lijn van de vereniging uit, onderhouden interne en externe 

contacten, voeren promotie en politieke acties uit, organiseren events voor de leden, coördineren 

regionale afdelingen en houden de financiële en secretariële administratie bij. Het bestuur werkt met 

een jaarlijks plan met doelen omtrent ledenwerving, promotie, opleiding en events.  

 

Bestuursfuncties 

Voorzitter – Rebecca Plas 

Voorzitter Rebecca Plas (1999) heeft Jong BVNL opgericht en is dan ook het eerste trotse lid van de 

jongerenvereniging. Zij is BVNL-lid van het eerste uur en zet zich sinds juli 2021 in voor het belang 

van Nederland als beleidsmedewerker van Wybren van Haga. Rebecca rondt momenteel de masters 

criminologie en bestuurskunde af. Al zet ze zich elke dag volop in voor BVNL en Jong BVNL, geniet ze 

van haar vrije tijd met sport, historische series en borrels met haar (linkse) vrienden.  

Al op twaalfjarige leeftijd ging Rebecca zich interesseren in politiek en daarmee zorgen maken over 

de linkse richting die ons land is ingeslagen. Jong BVNL zal een ontmoetingsplek bieden voor 

jongeren die zich willen uitspreken voor hun toekomst, maar daarnaast natuurlijk ook voor 

gezelligheid. Als voorzitter zal Rebecca zich vol enthousiasme inzetten voor de uitbouw van de 

vereniging.  

Als voorzitter is Rebecca het gezicht van de vereniging en hoeder van de politieke koers van Jong 

BVNL. De voorzitter behoedt intern de organisatie en continuïteit van de vereniging en extern de 

politieke lijn van de vereniging.  

De voorzitter is verantwoordelijk voor: 

- De politieke lijn en strategie; 
- De externe vertegenwoordiging naar de media, BVNL en andere organisaties; 
- De zichtbaarheid van de vereniging; 
- De interne organisatie en continuïteit van de vereniging. 

 
Contact: voorzitter@jongbvnl.nl  
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Secretaris en bestuurslid marketing – Christopher Adrichem 

Secretaris Christopher Adrichem (2001) is nu al een tijdje lid van BVNL en zit momenteel in de laatste 

fase van de studie International Business Management in Amsterdam. Na het afronden van twee 

minors Digital Marketing en Marketingcommunicatie is hij begonnen bij de promotiecommissie van 

JOVD Amsterdam, waarna hij na een jaar bestuurslid marketing werd bij de afdeling Top van Holland. 

Naast dat bestuursjaar was Christopher bezig met een derde minor bij Universita Cattolica del Sacro 

Cuore in Milaan.  

Met Christopher zijn ervaring binnen het bestuur van een politieke jongerenvereniging en interesse 

in lokale en internationale politiek en drang naar professionalisering, is hij uiterst gemotiveerd en 

enthousiast om bij te dragen aan de opbouw- en uitbouw van de nieuwe jongerenvereniging van 

Belang Van Nederland. 

De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor de leden. De secretaris is verantwoordelijk voor 

ledenzaken, administratieve taken en ledenwerving. Hierbij zet hij zich met name in voor de 

promotie via sociale media, de professionalisering en image van de vereniging.  

De secretaris is verantwoordelijk voor: 

- Ledenadministratie; 
- Het bijeenroepen en organiseren van de Algemene Ledenvergaderingen; 
- De website; 
- Marketing en sociale media; 
- Promotie-acties; 
- Ledenwerving. 

 
Contact: secretaris@jongbvnl.nl  

 

Penningmeester – Joran Jager 

Penningmeester Joran Jager (2002) gaat zich inzetten voor een gezond financieel beleid binnen de 

vereniging. Naast penningmeester is Joran fractievoorzitter voor BVNL in de gemeenteraad van 

Dantumadiel en werkt hij als fractiemedewerker voor Statenlid Wymenga bij de Fryske Provinciale 

Staten. Daarnaast studeert hij Bestuurskunde aan het HBO.  

In 2018 werd Joran steunfractielid van de lokale partij Gemeentebelangen. Na drie jaar ervaring werd 

hij gevraagd om lijsttrekker te worden namens BVNL. Hier heeft hij natuurlijk niet lang over 

nagedacht. Na een bewogen campagneperiode werd hij verkozen als raadslid. Integriteit en principes 

staan bij hem hoog in het vaandel en tijdens zijn tijd als penningmeester zal hij dit meenemen in zijn 

werk. Binnenkort hoopt hij de Fryske afdeling van Jong BVNL op te richten. Verder gaat hij zich 

strijdvaardig inzetten om Jong BVNL de leukste jongerenvereniging van Nederland te maken! 

De penningmeester zorgt voor de financiële continuïteit van de vereniging. Hierbij beheert hij de 

financiën en verzorgt hij de begroting, jaarrekening en de controle op de uitgaves samen met de 

kascommissie.  

De penningmeester is verantwoordelijk voor: 

- De financiële continuïteit van de verenging; 
- De begroting en jaarrekening; 
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- Controle op de uitgaven; 
- Transparantie naar de leden. 

 
Contact: penningmeester@jongbvnl.nl  

 

Bestuurslid organisatie en vicevoorzitter – Gina Debats 

Als bestuurslid organisatie is Gina Debats (2001) verantwoordelijk voor de verschillende landelijke 

events van de vereniging. Naast bestuurslid organisatie is Gina ook vicevoorzitter. Gina rondt 

momenteel haar bachelor International Business Management aan de Tio Amsterdam af. Tijdens 

haar eerste studiejaar is haar passie voor de politiek verder aangewakkerd. Toen COVID-19 kwam 

aanzetten, waar burgerrechten steeds verder werden ingeperkt en Nederland steeds verder werd 

vernield, vond Gina dat het zo niet verder kon. Ze vindt het dan ook belangrijk dat rechtse jongeren 

zich meer gaan bemoeien met de Nederlandse politiek en niet bang hoeven te zijn om hun stem te 

laten horen. Hier is waar haar liefde voor organisatie en politiek de perfecte combinatie is om meer 

liberalen jongeren aan te wakkeren. Naast haar liefde voor de politiek, besteed ze haar vrije tijd 

graag met vrienden op de Amsterdamse terrassen, leest ze graag een boek en is ze te vinden op de 

golfbaan.  

Gezelligheid, netwerken en politiek staan centraal in de vereniging. De events vormen dan ook de 

basis van de vereniging. Hier ontmoeten leden elkaar tijdens de verschillende activiteiten, zoals 

borrels, lezingen, discussieavonden, sportieve en culturele activiteiten, gala’s etc.   

Bestuurslid organisatie is verantwoordelijk voor: 

- De organisatie van de landelijke activiteiten van de vereniging; 
- Het contact met de provinciale teams; 
- De evaluatie van de events. 

 

De vicevoorzitter is verantwoordelijk voor: 

- De organisatie, continuïteit en politieke lijn van de vereniging samen met de voorzitter; 
- Het invallen voor de voorzitter bij afwezigheid. 

 
Contact: organisatie@jongbvnl.nl  

 

Bestuurslid Opleiding & Ontwikkeling – Kevin Wiersma 

Kevin Wiersma (1999) zit nog midden in zijn studententijd en wil zich graag profileren binnen de 

politiek. Al jaren volgt Kevin de politiek op de voet en Kevin is trots dat hij zich vanaf de oprichting 

van BVNL al lid mag noemen van de partij. Na succesvolle Gemeenteraadsverkiezingen gaat Kevin de 

komende Statenverkiezingen het weer proberen voor de provincie Friesland.  

Mijn kerntaak vind ik de barrière tussen jongeren en de politiek verkleinen. Ook wil ik een podium 

bieden aan jongeren die graag iets willen veranderen in Nederland. Door constant in contact te 

blijven met de leden van Jong BVNL zal ik zorgen dat iedereen die dat wil kennis op maat over de 

politiek kan krijgen. Jongeren zijn de toekomst, en het enthousiasmeert mij om jongeren een kans te 

geven om gehoord te worden binnen BVNL en politiek Nederland. 
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Als Bestuurslid Opleiding & Ontwikkeling ben ik verantwoordelijk voor de opleidingsmogelijkheden 

en de ontwikkeling van de leden. Jong BVNL biedt leden de mogelijkheden om zichzelf te ontplooien 

op verschillende fronten. Bestuurslid opleiding en ontwikkeling zet zich in om elk lid het maximale uit 

zichzelf te laten halen.  

Taken: 

- Opleiding en ontwikkeling van leden; 
- Het organiseren van trainingen en scholingsweekenden; 
- Contact met trainers; 
- Contact met leden over de opleidingsbehoeften.  

 

Contact: opleiding@jongbvnl.nl  

 

Vertrouwenspersoon – Gina Debats 

Jong BVNL streeft ernaar om ten alle tijden een gezellige, prettige en leerzame omgeving te bieden 

voor alle leden. Daarbij staat een veilige omgeving als basis centraal en is het belangrijk dat iedereen 

zich thuis voelt binnen de vereniging. Echter kan het helaas voorkomen dat er situaties voordoen 

waar mensen een onprettig gevoel kunnen ervaren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan agressie, 

discriminatie, pesten, (seksuele) intimidatie etc.  

De vertrouwenspersoon, Gina Debats, is verantwoordelijk voor de sociale veiligheid binnen de 

vereniging. Ze fungeert als contactpersoon omtrent veiligheidsissues en daarom is ze altijd 

bereikbaar voor de leden. Mocht er een situatie voordoen, dan wordt hier op een objectieve en 

vertrouwelijke manier mee omgegaan. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Dit 

zorgt ervoor dat er een veilige basis is om met leden in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden, 

hulp te bieden bij het oplossen van een probleem of advies te geven mocht dat nodig zijn.  

Wil jij in contact komen met de vertrouwenspersoon? Dan kan je contact opnemen via 

gina.debats@jongbvnl.nl. Daarnaast is het goed om te weten dat er tijdens evenementen te allen 

tijde een vertrouwenspersoon aanwezig is. De leden kunnen ook altijd andere bestuursleden 

aanspreken.   
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