Forum voor Democratie – 21 januari

Activiteitenplan 2020
1. Forum voor Democratie – Korte terugblik
Forum voor Democratie (FvD) bestaat inmiddels ruim drie jaar als politieke partij. De vereniging is
opgericht op 1 september 2016 en heeft als neveninstellingen:
-

Vereniging Jongerenorganisatie Forum voor Democratie (JFVD)
Stichting Renaissance Instituut
Stichting Forum for Democracy International
Stichting Forum voor Democratie (niet actief, zal binnenkort worden opgeheven)

2. Vooruitblik 2020
FvD
De doelstellingen voor 2020 zijn zoals gemeld in onze brief dd 31 oktober 2019:
- Professionalisering van de partij, in nauwe samenspraak met zakelijke dienstverleners
- Voorbereiden campagne Tweede Kamer verkiezingen maart 2021 m.b.t. voorlopige
samenstelling kandidatenlijst
- Schrijven van het verkiezingsprogramma
- Ledenwerving via bijeenkomsten, events en social media
- Aanvragen van de ANBI status voor de Vereniging Forum voor Democratie
- Onderzoeken mogelijke outsourcing (leden)administratie
- Formalisering, onder meer door het opstellen van een Bestuursreglement en Reglement Giften
en Donateurs
Naast vele vrijwilligers wordt meer en meer ook gebruik gemaakt van betaalde krachten. Dit is
onvermijdelijk gezien de onstuimige groei van de partij gedurende de laatste jaren. Een groeiend
ledenaantal brengt ook hogere kosten voor events, er zijn bijvoorbeeld grotere zalen nodig, en de ALV
met zich mee. Daarnaast is het helaas noodzakelijk gebleken om de beveiliging van dergelijke
bijeenkomsten op te schalen.
Voorzien is ook dat de uitbouw van de partij gepaard zal gaan met hogere kosten voor zakelijke
dienstverlening.

3. Ontwikkeling ledenbestand
Gebaseerd op de huidige ontwikkelingen en groeicijfers gaan wij uit van 42.500 FVD-leden op 1
januari 2020. Met dit aantal is ook gerekend in de financiële planning voor 2020.
4. Gerelateerde ontwikkelingen
De groei van het ledenbestand wordt, zoals bovengenoemd, ook weerspiegeld in een steeds hogere
opkomst bij evenementen in het land. Inmiddels heeft FvD moeten upgraden van partycentra en
zaaltjes naar accommodaties die grote events kunnen huisvesten om aan de groeiende belangstelling
tegemoet te kunnen komen. Dit betekent echter wel aanzienlijk hogere kosten per event. Aangezien
deze events nu ook professioneel ge-livestreamed worden op social media nemen de kosten van
registratie en livestreams ook aanzienlijk toe in 2020. Gezien de ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid nemen zoals gezegd ook de beveiligingskosten per evenement toe.
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