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VOORWOORD
Wereldwijd zijn er maar liefst 1,2 miljard jongeren. Deze jongeren vormen de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering
op elk gebied en in alle hevigheid zal ondervinden. Dat alleen al geeft ons, jonge mensen, het recht om direct betrokken te zijn bij het
zoeken en vinden van oplossingen voor de grote klimaatvraagstukken van deze tijd. Daarnaast is het onze plicht om actief onze stem
te laten horen en mee te denken over en te werken aan oplossingen.
Het afgelopen jaar hebben we samen met de jongeren van Nederland hard gewerkt om de allereerste Jonge Klimaatagenda neer te
zetten. Hierin hebben we een duurzame, ambitieuze toekomstvisie verwoord. Een visie die niet schetst hoe we verwachten dat 2050
eruit gaat zien, maar hoe we hopen dat 2050 eruit gaat zien. Deze toekomstvisie is inmiddels door meer dan 40 jongerenorganisaties
ondertekent. De Jonge Klimaatagenda is aangeboden aan minister Wiebes op de COP23 en breng een duidelijk signaal met zich mee:
jongeren verdienen zeggenschap in hoe de toekomst van Nederland er uit gaat zien.
Na de vorming van het nieuwe kabinet staat er veel op de duurzame agenda komend jaar. Er komen nieuwe wetgevingen en plannen
om Nederland zo goed mogelijk door de transitie naar een duurzame toekomst te leiden. Dit schept kansen om de stem van jongeren
te laten horen, een stem die lef en ambitie met zich meebrengt.
De Jonge Klimaatbeweging wil diverse jongerenorganisaties verenigen tot een sterke stem om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te
beïnvloeden. In onderstaand document lees je hoe we deze stem komend jaar nog meer impact willen geven.
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1. STRATEGIE
1.1. Onze strategie
De Jonge Klimaatbeweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen
een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Wij, jongeren, zijn
de generatie die moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. In een
samenleving waar de wereld van morgen in handen ligt van de politici, beleidsmakers
en het bedrijfsleven van vandaag is het essentieel dat onze stem gehoord wordt.
Daarom is het belangrijk om de stemmen van diverse jongerenorganisaties te
verenigen om klimaat en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Daarmee garanderen
we de zeggenschap van jongeren. We gaan hierin voorbij aan ideologie. De noodzaak
van klimaatactie is niet links of rechts, progressief of conservatief. Wij proberen op een
positieve manier iedereen te betrekken bij de overgang naar een duurzame wereld.
We verenigen de stemmen van deze diverse jongerenorganisaties door het organiseren
van Klimaatdialogen. Daarnaast proberen wij, op basis van deze agenda, beleid te
beïnvloeden door middel van campagnes en gesprekken met politici, beleidsmakers
en bedrijfsleven. In alles wat we doen, denken en uitdragen staat de stem van jongeren
in het klimaatdebat centraal.

1.2. Jonge Klimaatbeweging in 2018
Inmiddels bestaat de Jonge Klimaatbeweging meer dan een jaar. In het afgelopen
jaar zijn grote stappen gemaakt om bekendheid te genereren, om ons inhoudelijke te
positioneren, om een grote diverse achterban van jongerenorganisaties op te bouwen
en om contacten te leggen met de politiek en overheid. De focus in 2018 is het
structuren, professionaliseren en uitbreiden van deze basis.
Daarnaast is 2018 een belangrijk jaar voor het nationale klimaatbeleid. Dit jaar wordt er
namelijk een klimaatwet besproken in de Tweede Kamer en er worden onderhandelingen
gevoerd over een Nationaal Klimaatakkoord 2018. Beide ontwikkelingen hebben hoge
prioriteit in onze werkzaamheden. Actieve betrokkenheid op deze punten heeft namelijk
een langdurige en grote impact op het nationale klimaatbeleid.
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2. OVERKOEPELENDE
BELEIDSDOELEN
2.1. Jonge Klimaatagenda
De Jonge Klimaatagenda is de visie van jongeren over hoe wij het leven
voor ons zien in 2050. We benadrukken dat deze agenda een visie is en
géén blauwdruk betreft. Het komende jaar zal de agenda daarom ook
niet letterlijk uitgewerkt worden tot een ‘af te vinken’ stappenplan. Een
visie geeft daarentegen wel degelijk richting aan concrete stappen die
genomen kunnen worden om (delen van) die visie te verwezenlijken. Het
komende jaar wordt de agenda daarom als leidraad genomen voor
alle activiteiten en campagnes die uitgezet worden.
Naast het onder de aandacht brengen van de Jonge Klimaatagenda bij
onder andere overheid en politiek, focussen we ons het komend jaar ook
op het inhoudelijk diverser maken van het visiedocument. Thema’s als
diversiteit en digitalisering dienen verder uitgewerkt te worden, evenals
de transitie. Om dit mogelijk te maken gaan we samenwerken met
jongerenorganisaties die de thema’s zo breed mogelijk vertegenwoordigen.
Hiermee wordt bedoeld diversiteit in etniciteit, religie, geografie,
opleidingsniveau etc.
Ondanks de focus op nationaal beleid, zien we dat klimaatverandering
een globaal probleem is dat de grenzen van ons land overstijgt. Daarom
vertalen we de Jonge Klimaatagenda in het Engels, zodat deze gedeeld kan
worden met vergelijkbare initiatieven in andere landen. Op deze manier
kunnen we onderling ervaringen delen om, als jongeren, wereldwijd meer
invloed te krijgen in onze eigen toekomst. De vertaling wordt meegegeven
aan de VN Jongerenvertegenwoordigers Duurzame Ontwikkeling naar
de VN en krijgt een plek in het programma van de COP24 in Polen.
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2.2. Klimaatdialogen
De Jonge Klimaatbeweging wil diverse jongerenorganisaties verenigen tot
een sterke stem om klimaat- en duurzaamheidsbeleid te beïnvloeden. Om
dit te realiseren organiseren we jaarlijks twee Klimaatdialogen, waarbij we
jongerenorganisaties de mogelijkheid geven om input te leveren op de Jonge
Klimaatagenda en hun stem te laten horen. De thema’s die hierin centraal staan,
worden afgeleid uit de Jonge Klimaatagenda:
—— de vijf thema’s wonen, werken, onderwijs, voeding en mobiliteit: deze
hebben verdere toelichting of uitwerking nodig
—— integrale thema’s als diversiteit of digitalisering. Deze worden momenteel
nog te weinig in de agenda genoemd worden.
Voor de dialogen worden jongerenorganisaties geworven met een zo groot
mogelijke diversiteit in kennis en kunde over de betreffend onderwerpen.
Doorlopend relatiebeheer met jongerenorganisaties is dan ook een belangrijk
speerpunt in het komende bestuursjaar.

2.3. Diversiteit
Om het draagvlak van de Jonge Klimaatbeweging zo groot mogelijk te maken
is diversiteit een onmisbaar kenmerk. Wij vertegenwoordigen de jongeren
van Nederland, en willen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk groepen daarin
vertegenwoordigt zijn. Dit betekent diversiteit in seksuele geaardheid, sekse,
leeftijd, geloof, etniciteit, opleidingsniveau, woonplaats, inkomsten en cultuur. We
nemen dit in acht zowel bij het aannemen van nieuwe leden als bij het gericht
acquireren van jongerenorganisaties die zich bij de Jonge Klimaatbeweging
aansluiten.
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3. PORTEFEUILLE
SPECIFIEKE
BELEIDSDOELEN
3.1. Overheid & Politiek
De Jonge Klimaatbeweging wil alle contacten die het afgelopen jaar zijn gelegd, bij
fracties in de Tweede Kamer, onderhouden en inzetten om daadwerkelijk invloed uit te
oefenen op wetgeving in de Tweede Kamer. Op deze manier kunnen we de stem van
jongeren op een zinvolle manier laten horen. Hoe gaan we dat doen?
—— De JKB is inhoudelijk betrokken bij de onderhandelingen over de klimaatwet
en weet hierdoor de invloed van jongeren op het klimaatbeleid in de toekomst
wettelijk vast te leggen.
—— Om onze inhoudelijke en politieke kennis te vergroten worden er ten minste drie
nieuwe leden aangetrokken voor de Public Affairs werkgroep.
—— Contact onderhouden met beslissers om te informeren en geïnformeerd te blijven
is gedurende het jaar van belang. Lobby voor concrete doelen zal afgestemd
worden met de campagnes.
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Ook in de beleidsvorming is het noodzakelijk om een stevige
stem voor jongeren te vertegenwoordigen. Daarom worden
de mogelijkheden bekeken om een vaste positie te verwerven
bij de diverse overheidsorganisaties die zich bezighouden met
klimaatbeleid. Wat zijn hier onze doelen?
—— Met de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de
Sociaal-Economische Raad (SER) zijn contacten gelegd
en wordt gekeken naar mogelijkheden voor structurele
samenwerking.
—— Met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
(EZK) is een duurzame relatie ontwikkeld, waarin EZK op
een structurele wijze een bijdrage levert aan de vorming en
actualisatie van de Jonge Klimaatagenda.
—— De JKB is inhoudelijk betrokken bij de onderhandelingen
over het Klimaatakkoord 2018. De manier waarop wordt
in nauw overleg met de organiserende partij binnen EZK
vorm gegeven.
De Public Affairs werkgroep wordt geprofessionaliseerd
en krijgt twee hoofdtaken: inhoudelijke ondersteuning en
netwerkondersteuning. De werkgroep in vernieuwde vorm start
op 8 januari 2018. De werkwijze en specifieke doelen voor deze
werkgroep worden geformuleerd in het jaarplan Public Affairs
2018. De doelen zijn een concretere uitwerking van de hierboven
geformuleerde doelstellingen, op basis van de volgende twee
ambities:
—— De Jonge Klimaatbeweging is een vaste partner binnen het
politieke proces op het gebied van klimaat en duurzaamheid,
om zo de stem van jongeren in hun eigen toekomst te
vertegenwoordigen (inhoudelijke ondersteuning).
—— De Jonge Klimaatbeweging is een vaste gast bij congressen,
discussiepanels en andere evenementen op het gebied
van klimaat en duurzaamheid, bij zowel overheid, publieke
instanties
en
bedrijfsleven
(netwerkondersteuning).
Ondanks dat de focus dit jaar ligt op nationale overheid en
politiek, worden de mogelijkheden onderzocht voor invloed op
Europese besluitvorming. Zeker in het kader van de Europese
Parlementsverkiezingen in 2019.
—— Dit jaar zal een analyse gemaakt worden van de
mogelijkheden die er liggen op het gebied van invloed
op Europese besluitvorming. Er zal aan de hand van
deze analyse eerste contacten gelegd worden met ten
minste twee organisaties op dit gebied. Dit zal in nauwe
samenwerking met de VN Jongerenvertegenwoordigers
Duurzame Ontwikkeling gebeuren.

3.2. Jongerenorganisaties
De Jonge Klimaatbeweging werkt samen met meerdere en diverse
jongerenorganisaties om onze strategie uit te voeren. Het doel
is om de huidige aangesloten jongerenorganisaties te blijven
betrekken bij onze evenementen en de Jonge Klimaatagenda,
waarbij de nadruk ligt op relatiebeheer. Dit willen we bereiken
door communicatie met alle jongerenorganisaties door middel
van:
—— Halfjaarlijkse updates over de Jonge Klimaatagenda
—— Het persoonlijk uitnodigen voor evenementen die
voor jongerenorganisaties van belang zijn, zoals de
Klimaatdialogen, ‘t Borrelt of een campagne-evenement
—— Bestuurswisselingen
van
de
jongerenorganisaties
opvragen en bijhouden
—— Alle contacten beheren middels een CRM-systeem
(Teamleader)
Enkele jongerenorganisaties geven aan dat zij niet in staat zijn
om de Jonge Klimaatagenda te ondertekenen. Duurzaamheid
is geen onderdeel van hun beleidsplan en zodoende weten
zij niet of hun achterban het eens is met deze ondertekening.
Wij zullen deze organisaties een gelegenheid bieden om
deze duurzaamheidsparagraaf in te voeren. Hierin zullen we
de jongerenorganisaties begeleiden, in samenwerking met
vergelijkbare jongerenorganisaties.
We zullen nieuwe jongerenorganisaties benaderen om de
Jonge Klimaatagenda te ondertekenen en deel te nemen aan
de Klimaatdialogen. We streven naar ten minste vijf nieuwe
jongerenorganisaties die zo veel mogelijk voldoen aan de
volgende voorwaarden:
—— Jongerenorganisaties die benaderd worden, moeten
divers zijn. Dat houdt in dat deze jongerenorganisaties
bijdragen aan de verdeling van seksuele geaardheid, sekse,
leeftijd, geloof, etniciteit, opleidingsniveau, woonplaats,
inkomsten en cultuur. Gezien klimaatverandering geen
onderscheid tussen mensen maakt, moet de stem daarom
representatief voor alle jongeren in onze complexe en
diverse samenleving zijn.
—— Jongerenorganisaties die benaderd worden, moeten ook
inhoudelijk diverser zijn voor de bestaande thema’s,
zoals die zijn opgenomen in de Jonge Klimaatagenda.
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3.3. Campagnes
Om de jongerenorganisaties in staat te stellen input te geven
op de Jonge Klimaatagenda, organiseren we structureel
Klimaatdialogen. Deze zullen in het bestuursjaar 2017-2018
twee á drie maal plaatsvinden. Om dit te realiseren zullen wij
een vaste werkgroep aanstellen, genaamd de werkgroep Jonge
Klimaatagenda. De werkgroep is verantwoordelijk voor het
verzamelen van aanvullende en actuele content voor de agenda,
middels het hosten van Klimaatdialogen. De werkgroep zal
bestaan uit:
—— themamanagers: verantwoordelijk voor de inhoudelijke
thema’s van de Jonge Klimaatagenda (wonen, werken,
onderwijs, voeding, mobiliteit);
—— inhoudelijke organisator(en): verantwoordelijk voor de
invulling van de Klimaatdialogen;
—— logistieke organisator(en): verantwoordelijk voor de
organisatie van de Klimaatdialogen.
Ook blijft de Jonge Klimaatbeweging deel uitmaken van het
Jongeren 4 (J4) overleg. De Jonge Klimaatbeweging vormt
dit overleg samen met de VN Jongerenvertegenwoordigers
Duurzame Ontwikkeling naar de VN (vanuit de Nationale
Jeugdraad (NJR)), Jongeren Milieu Actief (JMA) en Studenten voor
Morgen. Het J4-overleg vindt minimaal 4 keer per jaar plaats
om:
—— overlap in activiteiten te voorkomen en;
—— samenwerking te bevorderen.
Daarnaast blijft de Jonge Klimaatbeweging vergaderingen
bijwonen
van
het
Duurzaamheidsoverleg
Politieke
Jongerenorganisaties (DOPJ). Tijdens deze vergaderingen
blijven we op de hoogte van de duurzame inspanningen van
diverse politieke jongerenorganisaties en kunnen wij hen actief
betrekken bij onze activiteiten.

Het komende jaar organiseren we, in nauwe samenwerking met
relevante jongerenorganisaties, twee campagnes om op actuele
thema’s invloed uit te kunnen oefenen op het wetgevingsproces.
Voor deze campagnes worden een apart plan van aanpak en
evaluatie geschreven. De campagnes zullen betrekking hebben
op thema’s die:
—— passen in de geest van de Jonge Klimaatagenda;
—— voldoende
draagvlak
hebben
onder
de
jongerenorganisaties;
—— op de agenda van de Tweede Kamer staan voor het
komende jaar.
De campagnes zijn een kans om naar buiten te treden, te
laten zien wie we zijn en waar we voor staan. Namelijk, diverse
jongerenorganisaties verenigd door hetzelfde doel: inspraak
hebben op de vorming van het huidige klimaatbeleid. De
campagnes zullen een herkenbaar beeld (logo, vormgeving),
toon, en steekwoorden hebben. Zo creëren we continuïteit
in communicatie en uitvoering naar buiten en ontstaat er een
herkenbaar evenement of social media actie van de Jonge
Klimaatbeweging. Bijkomend effect is de vergroting van het
bereik van de Jonge Klimaatbeweging en een langdurige impact.
Campagnes creëren meerdere ingangen om mensen te
betrekken bij wat de Jonge Klimaatbeweging doet, maar bieden
ook de mogelijkheid om actief te reageren op ontwikkelingen
in het klimaatbeleid. Wij kunnen actief betrokken zijn en
onze visie uiten in plaats van reactief te zijn op besluiten die
al zijn gemaakt. Met deze vernieuwende aanpak willen wij
actief organiseren en meebewegen met ontwikkelingen in de
maatschappij. Met onze acties proberen we andere jongeren op
een positieve manier te bereiken. Wij willen niet alleen informatie
“zenden”, wij willen juist ook jongeren actief betrekken. Hierin
streven wij naar een transparante en horizontale besluitvorming
en strategie. Dit betekent dat wij jongerenorganisaties betrekken
in het hele proces: niet nadat een besluit al is gemaakt, maar
om jongerenorganisaties actief te betrekken in onze keuzes
voorafgaand en daarna in de uitvoering.
De campagnes worden vormgegeven door de werkgroep
Campagnes. De werkgroep zal bestaan uit vijf leden: twee leden
Logistiek en Planning, twee algemene inhoudelijke leden en een
lid Merkstrategie Campagnes. Eind februari zal de werkgroep
van start gaan. Werkgroepleden zullen een training ontvangen
over campagne voeren en strategie ontwikkelen. De werkgroep
zal nauw samenwerken met de werkgroep Public Affairs, om de
campagnes in te laten spelen op ontwikkelingen in de politiek.
En met de werkgroep Communicatie, om de taal, toon en
vormgeving van de campagnes en evenementen vorm te geven.
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Voor de campagnes wordt aansluiting gezocht bij bestaande
campagnes van jongerenorganisaties en grotere partijen zoals
Milieudefensie of Urgenda. De eerste campagnes gaat in april
2018 (vlak na de gemeenteraadsverkiezingen) van start. De
tweede zal in de zomerperiode gevoerd worden.
Met de eerste campagne willen we willen we alle nieuw
gekozen gemeenteraadsleden tijdens het formatieproces in
alle gemeenten oproepen om meer aandacht te besteden aan
duurzaamheid in de beleidsplannen. Deze campagne begint de
dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Dit willen we doen via
een online platform waarin burgers een brief kunnen sturen
naar hun gemeente, en door het organiseren van drie actief
in een grote stad, middelgrote stad of groot dorp en een klein
dorp. De invulling van de tweede campagne zal in overleg met de
werkgroep geheel opgezet worden, van begin tot eind.

3.4. Communicatie
Vorig jaar is een fantastische Jonge Klimaatagenda geschreven.
Deze is al bij veel beleidsmakers op het bureau neergelegd.
Het komende jaar is het doel vooral om deze agenda nog meer
naar buiten te brengen. De communicatiestrategie van dit jaar
borduurt voort op de strategie die er vorig jaar is uitgezet. Daarbij
willen we weer een kritische, opbouwende en positieve toon
blijven hanteren. Maar wel met een paar kleine verschuivingen:
we willen toegankelijk zijn en onze grote achterban van
jongerenorganisaties blijven benadrukken. De bestaande
richtlijnen en uitgangspunten worden verbeterd en uitgebreid
in een organisatiebrede communicatiestrategie. Hierin zullen
aspecten vastgelegd worden dat de basis vormt voor de komende
jaren, zoals onze tone of voice en doelgroep. Daarnaast zal er
een contentstrategie gecreeerd worden voor onze projecten,
zoals de verschillende campagnes en de klimaatdialogen. Dit
zal in nauwe samenwerking gebeuren met de werkgroepen die
hiervoor verantwoordelijk zijn. We blijven scherp op ons bereik
en onze toon, we willen ruimte laten om op dit gebied te leren en
ons als organisatie te verbeteren.

Het belangrijkste dit jaar in het kader van communicatie
is promoten van de Jonge Klimaatagenda en de
gemeenschappelijke visie die we hebben neergezet. Dit zal de
focus worden van al onze kanalen; zowel bij de campagnes als
bij structurele uitgingen. Daarnaast willen we een constante blik
naar buiten hebben voor kansen om in te haken. Als er nieuws
is over één van de onderwerpen in de klimaatagenda zullen we
daar proberen op in te haken. Met opiniestukken en op socialmedia.
De strategie voor social media wordt meer visueel, door middel
van video en graphics, en meer toegespitst op personen en
organisaties. Onze volgers moeten het gevoel krijgen dat ze
ons kennen, dat we als organisatie benaderbaar zijn. Daarnaast
gaan we werken aan meer aandacht voor onze achterban. Deze
aandacht proberen we te laten pieken in de aanloop van de
Klimaatdialogen. Zo willen we laten zien dat de stem van onze
achterband belangrijk is en dat ze invloed hebben. Ook de
Klimaatdialogen zelf zullen worden ingezet om onze achterban
te laten zien. Het is één van de weinige momenten waarop zo’n
grote groep van hen samen is.
Als laatste een kleine verschuiving in toon, we willen inzetten
op meer transparantie en toegankelijkheid. De Jonge
Klimaatbeweging moet toegankelijk zijn en daarom willen we
vaker communiceren over onze werkgroepen en activiteiten.
Wanneer er successen zijn proberen zullen we dat delen. Denk
hierbij aan speeches, politieke succes en grote sponsoring
afspraken. We willen onze achterban blijven vertellen wat wij
hun standpunten op het gebied van duurzaamheid blijven
waarborgen en onze ten volste inzetten om het jongere geluid in
Nederland te laten horen.
De werkgroep Communicatie wordt uitgebreid met minimaal 3
leden. Deze werkgroepleden worden geselecteerd aan de hand
van de verschillende vaardigheden die we nodig hebben binnen
de werkgroep. We willen in ieder geval ondersteuning voor
blogs en het bijhouden van de social-mediakanalen. Daarnaast
gaan we opzoek naar een huisdesigner en een fotograaf. De
communicatiewerkgroep is niet enkel belangrijk bij de uitvoeren
van communicatieopdrachten, we betrekken hen ook actief om
onze communicatiestrategie vorm te geven.
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3.5. Interne organisatie (HR)
De Jonge Klimaatbeweging is een organisatie met groot
groeipotentieel. Het is juist daarom van essentieel belang om
de kwaliteit van alle activiteiten en bijbehorende werkgroepen
voorop te blijven stellen. Om de continuïteit en diversiteit van de
Jonge Klimaatbeweging te waarborgen, wordt er geïnvesteerd in
personeelszaken.
Sinds de oprichting van de Jonge Klimaatbeweging in 2016
is er een grote hoeveelheid aan contacten geworven, zowel
intern als extern. Om deze contactgegevens inzichtelijk en
overzichtelijk te maken, wordt dit jaar het CRM systeem
TeamLeader geïmplementeerd. Alle contacten en bijbehorende
communicatie, notities en e-mails worden hierin bijgehouden,
wat informatieverlies voorkomt.
Voor alle interne, professionele communicatie wordt gebruik
gemaakt van Slack, waar zowel het bestuur als de werkgroepen
toegang tot hebben. Naast professionele samenwerking is ook
belangrijk om momenten te creëren waarop zowel het bestuur
als onze achterban elkaar kan ontmoeten en in gesprek kan
gaan met elkaar. Daarom wordt er tweemaandelijks ‘t Borrelt
georganiseerd bij The Social Impact Factory in Utrecht (onder
voorbehoud). Tot slot worden er drie verplichte recessen
ingelast, dit om de energie en motivatie van zowel het bestuur als
de werkgroepen hoog te houden en inhoudelijk scherp te blijven.
Iedere werkgroep wordt voorgezeten door een vast bestuurslid,
welke verantwoordelijk is voor de voortgang en continuïteit van
de werkgroep. Deze voorzitters zullen de werkgroepen niet alleen
coördineren op werkgroep-inhoudelijk zaken, maar zij zullen de
werkgroepen ook op de hoogte blijven houden van de activiteiten
en werkzaamheden van het bestuur. Onderlinge betrokkenheid
en samenwerking binnen de hele Jonge Klimaatbeweging is
dan ook een belangrijk speerpunt voor het komende jaar. De
werkgroepen zullen allemaal een apart jaarplan opzetten met de
details van de doelen die in dit jaarplan opgezet zijn.
De secretaris van het bestuur is aangesteld als HRverantwoordelijke voor de werkgroepen en het bestuur. Zij
zal met alle werkgroepleden, zowel de huidige als de nieuwe,
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startgesprekken, voortgangsgesprekken en evaluaties voeren.
Dit bestuurslid HR is daarbij tevens de vertrouwenspersoon voor
alle werkgroepleden.
Bij het werven van nieuwe werkgroepleden wordt diversiteit
in acht genomen: seksuele geaardheid, sekse, leeftijd, geloof,
etniciteit, opleidingsniveau, woonplaats, inkomsten en cultuur.
Om de continuïteit te bevorderen en informatieverlies tegen te
gaan, zullen niet alle werkgroepen op hetzelfde moment wisselen
Om de ontwikkeling van de bestuursleden en werkgroepleden
te bevorderen, zullen er leerdoelen opgesteld worden, die
regelmatig geëvalueerd worden. Hier is ook de secretaries
verantwoordelijk voor in samenwerking met de voorzitter. Zij
zal structureel gesprekken voeren met alle bestuursleden. Om
de professionaliteit van zowel onze bestuursleden als die van de
werkgroepleden te vergroten, verzorgen we dit jaar ten minste
vier trainingen. Deze trainingen zullen gegeven worden door
externe partijen en niet door de Jonge Klimaatbeweging zelf.
Deze trainingen omvatten onder andere:
—— Een samenwerkingstraining voor het nieuwe bestuur
—— Een lobbytraining voor het huidige bestuur en de nieuwe
werkgroep Public Affairs
—— Een campagnetraining voor de nieuwe Public Affairs
werkgroep.
Daarnaast zal de Jonge Klimaatbeweging dit jaar zijn lidmaatschap
bij NJR vastleggen.

3.6. Organogram

3x Algemene inhoud
3x Logistiek en Planning

2x Eventmanager
Themamanagers:
Wonen
Werken
Mobiliteit
Onderwijs
Voedsel

1x Website & Social
1x Blogger
1x Huisdesigner
1x Campagnedesigner

4x Inhoudelijke ondersteuning
3x Netwerkondersteuning
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4. FINANCIËLE
TOELICHTING
Een gezonde en transparante financiële huishouding vormt de
essentiële fundering voor een groeiende beweging. Structurele
en voorspelbare financiële groei is daarom een voorwaarde om
dit jaar, en de daaropvolgende jaren, onze doelen en activiteiten te
kunnen verwezenlijken. Op basis van deze constatering, hebben
wij daarom de volgende financiële doelstellingen opgesteld:
—— Structurele financiering: Om de financiële continuïteit
en zekerheid te vergroten – niet alleen voor het huidige
bestuur, maar ook voor de daaropvolgende besturen
- zullen er dit jaar een aantal sponsorovereenkomsten
worden gesloten met langetermijnsamenwerking als
insteek.
—— Partnerschappen: Er wordt dit jaar actief gezocht naar
(langdurige) partnerschappen met verschillende bedrijven
en organisaties. Deze partnerschappen hebben niet alleen
betrekking op financiële ondersteuning, maar kunnen
ook worden uitgedrukt in producten en services. Te
denken valt aan: NS-abonnementen, het sponsoren van
vergaderruimtes, relatiegeschenken of drukwerk.
—— Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: Ook dit
jaar willen wij financiering vanuit de overheid realiseren.
Bij voorkeur geschiedt deze op jaarbasis in plaats van op
projectbasis.
—— ‘Club van 2050’: Tijdens dit bestuursjaar zal de ‘Club van
2050’ worden opgericht. Deze groep van ambassadeurs
van de Jonge Klimaatbeweging kan zowel uit individuen,
organisaties als bedrijven bestaan. Het doel: de sponsoring
van de Jonge Klimaatagenda met 2050 euro om de doelen
voor 2050 te realiseren.
—— Fondsen: Door de restricties en verwachtingen die door
fondsen worden opgelegdn acht te nemen, zullen fondsen
gerichter aangeschreven worden voor evenementen en
campagnes. .
—— Reiskosten: Het afgelopen jaar zijn reiskosten de grootste
kostenpost gebleken voor de Jonge Klimaatbeweging. Het
doel is om deze kosten terug te dringen tot maximaal 10%
van de jaarlijkse begroting.
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—— Aansturing werkgroepen: Bij het aanstellen van
werkgroepen voor evenementen en campagnes, zal er
nauw contact plaatsvinden tussen de penningmeester en
de financiële verantwoordelijke(n) van de werkgroep(en).
Zo verkrijgt het bestuur beter inzicht in de financiële
voortgang binnen de werkgroepen. Elke werkgroep stelt
haar eigen begroting op, op basis waarvan zij een budget
ontvangen vanuit het bestuur.
—— ANBI: Daarnaast zullen dit jaar de statuten worden
aangepast om ANBI-status mogelijk te maken.
—— Sponsorcriteria: Er zullen geen wijzigingen worden
voorgesteld in de criteria voor sponsoren.
Om de financiële huishouding overzichtelijk en benaderbaar te
houden, zullen heldere, realistische en transparante begrotingen
- zowel een jaarbegroting als begrotingen per werkgroep opgesteld worden. Daarnaast zullen potentiële sponsors en
partnerschappen worden vastgelegd in een lead management
systeem.
De Jonge Klimaatbeweging groeit in rap tempo, waardoor er ook
financieel grote stappen moeten worden gezet - zowel in volume
als professionalisering. Het is de taak van het bestuur om dit
proces te begeleiden en waarborgen.

4.1. Begroting 2017-2018
Uitgaven JKB

Inkomsten JKB

CAMPAGNES

CAMPAGNES

Jonge Klimaattop 16/17

Jonge Klimaattop 16/17

Sprekers/sessieleiders

Aankleding JKT
Bedankje JKT werkgroep
Domeinnaam JKA

Reiskosten werkgroep
JKT
Marketing FB JKT
Overige

€€ 731,28

Structurele donaties
individuen

€€ 125,00

€€ 15,10

Eenmalige donaties

€€ 30,00

€€ 225,00
€€ 61,65

Ministerie IM
Overdracht bestuur
16/17

€€ 1.118,08
€€ 680,04

€€ 670,09

€€ 50,00
€€ 200,00
€€ 1.953,12

€€ 1.953,12

WERKGROEP
CAMPAGNES

WERKGROEP
CAMPAGNES

Campagne #1 GRV

Campagne #1 GRV

Communicatie

€€ 250,00

Overdracht bestuur
16/17

€€ 394,78

Website (domein/
hosting)

€€ 300,00

Triodos Foundation

€€ 705,22

Website format

€€ 250,00

Sponsoring extern

€€ 300,00

Acties

€€ 500,00

Onkosten materiaal

€€ 100,00
€€ 1.400,00

Campagne #2 (ntb)

€€ 1.400,00
Campagne #2

Communicatie

€€ 250,00

Overdracht bestuur
16/17

€€ 250,00

Acties

€€ 500,00

Triodos Foundation

€€ 75,00

Onkosten materiaal

€€ 300,00

Sponsoring extern

€€ 2.125,00
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4.1. Begroting 2017-2018
Uitgaven JKB
Video
Organisatie events
(debat/workshop)

Inkomsten JKB
€€ 200,00
€€ 1.200,00

€€ 2.450,00
Campagne #3 (ntb)

€€ 2.450,00
Campagne #3

Communicatie

€€ 250,00

Overdracht bestuur
16/17

€€ 200,00

Acties

€€ 500,00

Triodos Foundation

€€ 125,00

Onkosten materiaal

€€ 300,00

Sponsoring extern

Video

€€ 300,00

Organisatie events
(debat/workshop)

€€ 2.225,00

€€ 1.200,00

€€ 2.550,00
Overig

€€ 2.550,00
Overig

Locatiekosten

€€ 1.200,00

Overdracht bestuur
16/17

€€ 200,00

Reiskosten werkgroep

€€ 1.000,00

Triodos Foundation

€€ 50,00

Reiskosten bestuur voor
werkgroep

€€ 1.000,00

Sponsoring extern

Marketing

€€ 400,00

Training

€€ 150,00

Bedankjes

€€ 150,00

Evaluatie
Onvoorzien
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€€ 3.975,00

€€ 75,00
€€ 250,00
€€ 4.225,00

€€ 4.225,00

€€ 10.625,00

€€ 10.625,00

4.1. Begroting 2017-2018
Uitgaven JKB

Inkomsten JKB

WERKGROEP JKA

WERKGROEP JKA

WERKGROEP JKA
Dialogen

Diaglogen

Locatie

€€ 500,00

Triodos Foundation

Catering

€€ 125,00

Sponsering extern

€€350

Sprekerskosten

€€ 250,00

Fondsen extern

€€475

Verdieping

€€ 500,00

Logistiek

€€ 350,00

Communicatie

€€ 150,00

Aankleding

€€ 300,00
€€ 2.175,00

Overig

€€1350,00

€€ 2.175,00
Overig

Locatiekosten

€€ 1.200,00

Triodos Foundation

Reiskosten werkgroep

€€ 1.000,00

Sponsoring extern

€€ 2.600,00

Reiskosten bestuur voor
werkgroep

€€ 1.000,00

Fondsen extern

€€ 1.225,00

Marketing

€€ 300,00

Training

€€ 150,00

Bedankjes

€€ 150,00

Evaluatie

€€ 75,00

t Borrelt

€€ 200,00

t Borrelt (communicatie)
Onvoorzien

€€ 450,00

€€ 50,00
€€ 150,00
€€ 4.275,00

€€ 4.275,00

€€ 6.450,00

€€ 6.450,00
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4.1. Begroting 2017-2018
Uitgaven JKB

Inkomsten JKB

BESTUUR &
WERKGROEPEN

BESTUUR &
WERKGROEPEN

Vergoedingen

Vergoedingen

Reiskosten Bestuur

€€ 4.500,00

Reiskosten
Communicatie

€€ 300,00

Reiskosten PA

€€ 1.000,00

Reiskosten RvT

Triodos Foundation

€€ 1.000,00

Sponsoring extern

€€ 5.000,00

€€ 200,00
€€ 6.000,00

Kantoorkosten
Huur kantoor

Kantoorkosten divers
(administratief)
Pipedrive
CRM systeem

€€ 6.000,00
Kantoorkosten

€€ 1.200,00

Overdracht bestuur
16/17

€€ 265,30

€€ 500,00

Triodos Foundation

€€ 222,70

€€ 75,00

Sponsoring extern

€€ 363,00

Fondsen extern

€€ 2.138,00
Overig
Bestuursweekend

€€ 1.450,00
€€ 200,00
€€ 2.138,00

Overig
€€ 70,00

Triodos Foundation

€€ 191,00

Training bestuur

€€ 250,00

Spsonsoring extern

€€ 129,00

Sollicitatiecommissies

€€ 300,00

Fondsen extern

€€ 300,00

€€ 620,00
Communicatie
Visitekaartjes
Drukwerk offline
Marketing Facebook/
Instagram
Huisstijl
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€€ 620,00
Communicatie

€€ 270,00
€€ 1.000,00
€€ 300,00

€€ 1.000,00

Triodos Foundation
Sponsoring extern
Fondsen extern

€€ 750,00
€€ 3.000,00
€€ 385,00

4.1. Begroting 2017-2018
Uitgaven JKB

Inkomsten JKB

Video’s JKB

€€ 390,00

Website hosting,
domeinnaam en
onderhoud

€€ 250,00

Kosten rekening zakelijk

€€ 125,00

Verzekering

€€ 450,00

Marketing overig

€€ 350,00

SUBTOTAAL

€€ 4.135,00

€€ 4.135,00

€€ 12.893,00

€€ 12.893,00

€€ 31.921,12

SUBTOTAAL

€€ 31.921,12

Reserves/Bestuur 18/19

€€ 6.452,96

Sponsoring extern

€€ 6.452,96

Onvoorzien

€€ 3.150,00

Sponsoring extern

€€ 3.150,00

TOTAAL

€€ 41.524,08

TOTAAL

€€ 41.524,08
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5. JAARPLANNING
Januari

Februari

Maart

ÞÞ 15 januari: ‘t Borrelt #1
ÞÞ Beleidsplan 2018 goedgekeurd
ÞÞ Installatie Werkgroep Public Affairs
ÞÞ Uitbreiding werkgroep
communicatie
ÞÞ Nieuw communicatieplan

ÞÞ Uitbreiding Werkgroep
Communicatie
ÞÞ Installatie Werkgroep Campagnes
ÞÞ Installatie Werkgroep JKA-

ÞÞ 5 maart: ‘t Borrelt #2
ÞÞ 22 Maart: Start 1e campagne
ÞÞ Nieuwe Huisstijl

April

Mei

Juni

ÞÞ Ontwikkelen plan voor de tweede
campagne

ÞÞ 7 mei: ‘t Borrelt #3

ÞÞ Klimaatdialoog #1

Juli

Augustus

September

ÞÞ 2 juli: ‘t Borrelt #4

ÞÞ Start tweede campagne

ÞÞ 2 september: ‘t Borrelt #5
ÞÞ Tweede campagne

Oktober

November

December

ÞÞ Oktober: Klimaatdialoog #2

ÞÞ 5 november: ‘t Borrelt #6
ÞÞ Instellen bestuur 2018-2019

ÞÞ Beleidsplan 2019 maken
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