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Hoe krijgt de Jonge Democraten Fryslân meer leden?

Voorwoord
Hier kan jij lezen wat ik allemaal wil gaan doen en wat je kan verwachten als het
gaat om de ledenwerving van Jonge Democraten Fryslân. Als jij denkt ‘’dit moet nog
zeker in het actieplan ledenwerving’’ of ‘’ik heb een top die ik graag willen vertellen’’,
laat het mij dan weten. Dat kan via WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn,
Snapchat, mail, een belletje of in real life. Ik wil graag in gesprek met je. Want jij
kan dit jaar samen met mij een top jaar draaien om ervoor te zorgen dat Jonge
Democraten Fryslân meer leden krijgen! We doen het samen. Alle vragen zijn
welkom!
Doelen voor Scholing
Mijn doel is vooral om meer leden op activiteiten te krijgen en nieuwe leden te
werven. Daarvoor zijn activiteiten, zichtbaarheid en gezelligheid nodig.

Wat kun je verwachten?

Om de opkomst op de activiteiten te vergroten zal ik vooral de leden privé appen om zo ze
enthousiast te maken over de activiteiten. Ook ben ik van plan om te vragen aan de leden of
ze iemand mee kunnen nemen dat zorgt voor een grotere opkomst en gezelligheid op
activiteiten. Verder is het belangrijk dat de activiteiten goed gepromoot worden en dat we
een politiek geluid laten horen op de socials en website.

Om nieuwe leden te werven zal ik vooral naar buiten gaan. Ik zal mij inzetten op
projectdagen van Tienskip en daar zichtbaar worden voor middelbare scholieren. Ook zal ik
flyers uitdelen bij alle gemeente huizen in Friesland zodat we meer zichtbaar worden. Ik zal
in dit halfjaar me ook actief bezig houden met de organisatie van Leip en daar proberen een
zo goed mogelijk ledenwervingsmomentje voor de Jonge Democraten Fryslân te krijgen.

Ook komt er een Noordelijk Congres aan van D66 waarin de penningmeester en ik in de
stuurgroep zitten. Ik wil me graag hard maken dat de promotie van dit congres goed
verloopt naar jongeren. Op het congres zelf zou ik graag jongeren willen werven om lid te
worden van de Jonge Democraten.
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