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Doelstelling vereniging 

Na 12 jaar kabinetten Rutte is Nederland gebroken. Jong BVNL vindt dat Nederland weer 

moet worden opgebouwd. Met een frisse wind en nieuwe ideeën, is het van groot belang 

dat de stem van jonge liberalen wordt opgenomen in het bestuur van Nederland. Jong BVNL 

vormt als nieuwe politieke jongerenorganisatie een ontmoetingsplek voor politiek 

geëngageerde jongeren die zich kunnen vinden in een economisch-rechts, liberaal geluid. De 

vereniging is gelieerd aan politieke partij Belang Van Nederland (BVNL) en streeft in lijn met 

de moederpartij naar een democratischer en vrijer Nederland.  

Jong BVNL heeft als politieke jongerenvereniging de volgende doelen: 

a. Opkomen voor de belangen van jongeren; 

b. Het organiseren van activiteiten voor politiek geëngageerde jongeren; 

c. Het aanwakkeren van politieke interesse en kennis en het bieden van 

opleidingsmogelijkheden. 

Het is in het belang van Nederland dat jongeren hun stem laten horen over politieke 

thema’s. Wij hebben immers de toekomst. Jong BVNL heeft daarom als doel om politieke 

interesse en kennis van jongeren te vergroten en hen te betrekken bij de politiek. Wij zullen 

als vereniging ook opkomen voor hun belangen door middel van contact met moederpartij 

Belang Van Nederland en naar buiten toe te treden met statements via onze social 

mediakanalen, persberichten naar de media en het organiseren van politieke acties. Maar 

Jong BVNL zal met name een ontmoetingsplek bieden om met elkaar in gesprek te gaan. 

Politiek en gezelligheid staan voorop met verschillende informele en laagdrempelige 

activiteiten.  

 

 



Uitbouw van de vereniging 

Na de oprichting en vliegensvlugge start van Jong BVNL in 2022 is het doel om in 2023 de 

vereniging verder op poten te zetten en uit te bouwen.  

De hoofdactiviteiten voor Jong BVNL in 2023 zijn:  

a. De inrichting en opbouw van de interne organisatie;  

b. De opbouw en benutting van het ledenaantal en ledenpotentieel;  

c. Het organiseren informele activiteiten zoals borrels en lezingen.  

Omdat Jong BVNL pas eind 2022 is opgericht, moet er in 2023 veel gebeuren om de 

vereniging verder op te zetten en een stevige interne organisatie neer te zetten. Er zal nog 

niet voldoende geld zijn voor medewerkers, dus zal vooral met vrijwilligers moeten worden 

gewerkt. De ledenadministratie, website en social media zullen verder moeten worden 

ingericht.  

Op landelijk niveau verzorgt het bestuur de algemene gang van zaken binnen de vereniging 

en zullen zij de landelijke organisatie opbouwen met een actieve groep leden die zullen 

ondersteunen bij de uitvoering. Denk aan het organiseren van events, vormgeving op social 

media, fotograferen, schrijven of debatteren. Op de langere termijn zullen er commissies 

worden opgezet waarin leden samen met het verantwoordelijke bestuurslid aan de slag 

gaan met bijvoorbeeld events, promotie en social media of opleidingsmogelijkheden. 

Daarnaast zullen er een landelijke appgroep komen waarin met name de events worden 

gedeeld. Bij behoefte aan een discussiegroep zal ook deze worden opgezet. Het bestuur 

werkt aan een appgroepenprotocol.  

Op de langere termijn zullen er provinciale afdelingen komen waarin enthousiaste Jong 

BVNL’ers regelmatig activiteiten organiseren in hun regio. De tijd zal duidelijk maken 

wanneer de behoefte aan afdelingen zal ontstaan. Te zijner tijd zullen er ook provinciale 

appgroeps worden opgezet. De focus zal in 2023 liggen op de uitbouw van de landelijke 

organisatie. Bij de eventuele provinciale afdelingen zal het bestuur verantwoordelijk zijn 

voor de coördinatie.  

 

 



Events 

Voor 2023 ziet het bestuur voor ogen een nieuwe, frisse en sterke vereniging te hebben 

neergezet die de basis vormt van Jong BVNL. Omdat wij natuurlijk een politieke 

jongerenvereniging zijn, is en blijft het belangrijk om de leden te enthousiasmeren met 

fantastische evenementen. De verschillende landelijke activiteiten bieden onze leden wat zij 

willen: gezelligheid, netwerken en politieke discussie. Jong BVNL zal variërende activiteiten 

organiseren waaraan de leden op een toegankelijke manier kunnen deelnemen. Denk aan 

borrels, sportactiviteiten, lezingen, dagactiviteiten, ledenweekenden, reizen etc. In verband 

met de beperkte subsidie aankomend jaar zullen in 2023 borrels, lezingen en andere 

activiteiten met lage kosten centraal staan. Voor 2023 geloven wij dat Jong BVNL doormiddel 

van leerzame, leuke en interessante events dé gezelligste jongerenvereniging wordt, waar 

onze rechts-liberale leden trots op kunnen zijn! 

 

Opleiding en ontwikkeling 

Naast informele activiteiten waarbij gezelligheid en politiek gesprek voorop staan, wil Jong 

BVNL ook opleidingsmogelijkheden bieden aan de leden. Dit betekent dat wij de leden 

mogelijkheden willen bieden om zichzelf te ontwikkelen en uit te dagen, ieder naar zijn eigen 

vermogen. Denk hierbij aan debattrainingen, workshops en scholingsweekenden. De 

vereniging wil binnen de grenzen qua middelen mogelijke scholingsactiviteiten organiseren.  

Hierbij is het plan in ieder geval een debattraining en een scholingsweekend neer te zetten 

in 2023. Wij zullen te allen tijde in gesprek blijven met de leden over hun behoeften en hen 

hiertoe fantastische, leerzame en uitdagende activiteiten aanbieden! 

  

Promotie en ledenwerving 

Bij de opbouw van de vereniging staat ook promotie en ledenwerving centraal. Immers heeft 

de vereniging als doel politieke interesse en kennis bij jongeren aan te wakkeren en hen 

daarom te stimuleren lid te worden van Jong BVNL. Ook willen wij natuurlijk uitgroeien tot 

een grote en bruisende jongerenvereniging en hiervoor in 2023 de eerste stap zetten. Hoe 

meer leden we hebben voor het eind van elk jaar, hoe meer subsidie we krijgen om 



geweldige events neer te zetten. Wij zullen daarom werken met targets voor de 

ledenaantallen om naartoe te werken. Voor 2022 is het doel 200 leden op 31 december en 

voor 2023 500 leden. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Jong BVNL binnen korte 

tijd uitgroeit tot een bruisende, spraakmakende jongerenvereniging op rechts! Om dit te 

bereiken wordt social media ingezet, namelijk Instagram, Twitter, LinkedIn en TikTok. Hierbij 

zullen promotionele acties worden ingezet, zoals ledenacties waarbij nieuwe leden een 

lunch met BVNL-Kamerleden, een rondleiding door de Tweede Kamer of merchandise 

kunnen winnen. Ook zullen wij inzetten op naamsbekendheid via ludieke acties, politieke 

statements en persberichten naar de media. 

 

Wij hopen met dit plan van aanpak dat Jong BVNL al in 2023 grote stappen zet in de uitbouw 

van de vereniging. Wij kijken uit naar de eerste borrels en lezingen en natuurlijk het grootse 

kick-off event met verschillende sprekers in januari! Vol vertrouwen en enthousiasme gaan 

wij voor jullie en met jullie aan de slag en worden we binnen no-time de leukste 

jongerenvereniging van Nederland! Doe mee en word actief, in het belang van Nederland! 

 

Ambitieuze groet, 

 

Het Jong BVNL bestuur 


