JFVD Bestuursverslag 2017/2018
In september 2016 betrad Forum voor Democratie (FVD) als nieuwe partij het Nederlandse
politieke landschap. Tijdens de succesvolle campagne werd al snel duidelijk dat FVD op 15 maart
2017 zetels zou gaan bemachtigen in de Tweede Kamer. Met dit in gedachten werd voor het eerst
nagedacht over het oprichten van een politieke jongerenorganisatie voor Forum voor Democratie,
een essentieel onderdeel van een op de toekomst gerichte politieke partij.
Op 30 maart 2017 was het zo ver: twee weken na de overwinning van FVD in de Tweede Kamer
werd de Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD) opgericht, met als bestuur Frederik
Jansen (voorzitter), Daryl Breunissen (penningmeester), Carola Dieudonné (secretaris) en Robin
de Keijzer (persvoorlichter).
Er was haast, want voor zaterdag 1 april moest JFVD meer dan 100 betalende leden hebben om te
voldoen aan de subsidievoorwaarden. Dit bleek geen enkel probleem: door het overweldigende
enthousiasme voor FVD onder jongeren telde JFVD in minder dan zes uur tijd ruim 1.000
betalende leden. In het eerste weekend na de oprichting liep de teller zelfs op tot 2.500 en dit aantal
is sindsdien altijd blijven stijgen.
We wilden groots uitpakken voor het eerste JFVD-event. Meer dan anderhalve maand bereidden
we het voor: de JFVD Kickoff. Op 3 juni 2017, kwam ruim 600 leden vanuit heel het land af op
deze eerste uiting van de politieke bezieling van duizenden FVD-jongeren bij Strand Zuid in
Amsterdam. Gedurende de dag spraken honderden jongeren ons aan, en allemaal zeiden ze
hetzelfde: een nieuw geluid, eindelijk een partij die niet om de zaken heen draait, het gevoel van
verbroedering, opluchting en eigenheid; een plek waar je jezelf kan zijn. JFVD was officieel
gelanceerd.
Daarna organiseerden we een aantal grote zomerborrels in Amsterdam en het razend populaire
JFVD Braadfestijn in Amersfoort, waar leden elkaar voor het eerst beter konden leren kennen. In
het najaar woonden honderden leden twee grote lezingen bij over twee van de belangrijkste
kwesties van onze tijd: immigratie en klimaatverandering.
Naast dit soort publieke JFVD-events waren we als bestuur op de achtergrond voortdurend bezig
met het opzetten van de Hubs. De organisatie bestond toen nog uit vijf man, iets dat we snel
wilden we snel veranderen door op een gecontroleerde, voorzichtige wijze zoveel mogelijk
getalenteerde mensen bij de organisatie betrekken. In de zomer van 2017 begonnen we met de
opbouw van de Hubs: de provinciale centra van het uitgebreide nationale JFVD netwerk. We

voerden in elke provincie gesprekken met tientallen mensen die zich hadden aangemeld om onze
missie te versterken. Uit de honderden aanmeldingen werd per Hub uiteindelijk een selectie
gemaakt, en kon worden begonnen met de organisatie van lokale evenementen.
In de winter gingen de Hubs van start en werden intern een aantal trainingssessies gehouden om de
hubbies klaar te stomen voor hun belangrijke taak: het fungeren als aanspreekpunt in de provincie
en het verbinden van JFVD-ers uit het hele land. Sindsdien zijn er tientallen lokale evenementen
georganiseerd vanuit de Hubs, en werd het mogelijk voor alle JFVD-ers om elkaar te ontmoeten en
levenslange vriendschappen te sluiten. Van lezingen tot kroegcolleges, van borrels tot vlotten
bouwen en van kartelkegel tot debattrainingen: overal in het land klonk het JFVD-geluid.
Maar daar hield het niet op. We zijn doordrongen van het besef dat Nederland niet alleen is in de
wereld, en dat wij als Europa voor een uitdaging staan. We geloven dat ons continent bedreigd
wordt door een unieke vijand die we gezamenlijk en zo mogelijk gelijktijdig moeten bevechten.
Daarom bood JFVD haar leden het afgelopen jaar meermaals de kans om met gelijkgestemde
jongeren uit heel Europa en daarbuiten kennis te maken, en internationale verbonden te smeden.
We namen leden mee naar Praag, Warschau en Griekenland, en waagden onszelf in het hol van de
leeuw tijdens een reis naar het Europees Parlement in Brussel.
Inmiddels is JFVD - met ruim 4.000 leden - de tweede grootste politieke jongerenorganisatie van
Nederland. We zijn de snelst groeiende politieke jongerenorganisatie van het land, en net als onze
moederpartij blijven we gevestigde structuren doorbreken en het vrije woord verdedigen.

