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Geachte leden, 

 

In de zomer van 2022 ontstond het idee bij partijleider Wybren van Haga om een 

jongerenvereniging voor Belang Van Nederland op te zetten. Vervolgens ben ik, Rebecca 

Plas, aan de slag gegaan met de oprichting van de vereniging. Hiervoor schreef ik een plan 

van aanpak gericht aan het BVNL-bestuur en voerde dit plan uit met als voornaamste doel: 

honderd leden vóór de subsidiedeadline van 1 november. Dit is gelukt en daarmee is Jong 

BVNL een feit! 

 

Jong BVNL is als politieke jongerenorganisatie gelieerd aan politieke partij Belang Van 

Nederland (BVNL). De jongerenvereniging heeft verschillende doelen voor ogen. Namelijk 

het opkomen voor de belangen van jongeren en hen een stem geven, politieke kennis en 

participatie van jongeren vergroten, het organiseren van activiteiten en het bieden van 

opleidingsmogelijkheden.  

 

Iedereen kan lid worden van Jong BVNL. Met het lidmaatschap hebben jongeren toegang tot 

de events, steunen zij Belang Van Nederland en onze politieke koers en kunnen zij 

meedenken over de toekomst van de jongerenvereniging. De vereniging vormt een plek van 

vrije gedachtewisseling voor liberale jongeren die zich kunnen vinden in het geluid van BVNL. 

Op de events ontmoeten ze andere Jong BVNL’ers en de BVNL-Kamerleden, -Statenleden en 

Raadsleden, maar kunnen ze ook in gesprek gaan met verschillende sprekers van buiten de 

partij. 

 

Voor de oprichting van de vereniging zijn we aan de slag gegaan met praktische zaken zoals 

de oprichtingsakte, het opstellen van statuten, de KVK-inschrijving en het openen van een 

bankrekening. De voorwaarden voor het lidmaatschap werden opgesteld en de 

ledenadministratie en lidmaatschapspagina op de website werd opgetuigd. Daarbij kwam 

het ontwerpen van het logo en het opzetten van de sociale mediakanalen. Ook zijn we bezig 

met het creëren van merchandise. 

 



De vereniging voldoet aan de subsidie-eisen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Subsidie is essentieel voor de vereniging om de organisatie en de activiteiten te financieren. 

De subsidie wordt berekend aan de hand van het aantal zetels van de moederpartij in de 

Tweede Kamer en het aantal leden. Elk jaar worden op 31 december de ledenaantallen van 

politieke jongerenverenigingen vastgesteld om de totale subsidie per vereniging te 

berekenen. Hoe meer leden, hoe meer subsidie we krijgen. Met oog op de groei van de 

vereniging is het belangrijk om het hele jaar door aandacht te besteden aan ledenwerving en 

promotie, maar vooral aan het eind van het jaar door middel van word-lidacties. Dit hebben 

we gedaan met acties waarbij leden een lunch met Wybren van Haga, een rondleiding door 

de Tweede Kamer of BVNL-merchandise konden winnen. 

 

De vereniging heeft de organisatie van verschillende activiteiten voor ogen, zoals lezingen, 

discussieavonden, trainingen en borrels. Omdat de vereniging pas in november 2022 is 

opgericht, konden er nog slechts twee events georganiseerd worden dit jaar. Dit is het 

zogenaamde congres (de Algemene Ledenvergadering) op zaterdag 10 december en een 

eerste borrelavond in Den Haag op zaterdag 17 december. Hét kick-off event wordt 

georganiseerd in januari. Dit wordt een borrellezing met verschillende sprekers. 

 

Al met al was 2022 een geslaagd jaar waarbij we Jong BVNL binnen no-time hebben 

opgericht, binnen één week meer dan honderd jongeren lid zijn geworden, we een geweldig 

bestuur hebben gevonden van enthousiaste Jong BVNL’ers, veel jongeren actief willen 

helpen bij de uitbouw van de vereniging en we al twee activiteiten neerzetten in december. 

Ik ben trots op iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt en bedank het BVNL-bestuur 

voor hun vertrouwen. 

 

Rebecca Plas 

Voorzitter Jong BVNL 

 

 


