Verslag 2019-2020
Stichting Christendemocratische Fondsenwerving Club

Oprichting
De Stichting is opgericht op 19 februari 2019.
Vanaf 2 augustus 2019 is de Stichting aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Bestuur
Vanaf de oprichting tot en met 31 december 2020 wordt de Stichting bestuurd door: R.E.J.
Ploum, P.J. van Zanten en W.J. van der Wind.

Strategische Fondsenwerfcommissie
De commissie komt een aantal keren per jaar bijeen. Er worden door de leden van de
commissie een aantal acties opgezet om fondsen te werven.
Er is een start gemaakt met het opzetten van een NGO tafel.
Eind 2020 is er een actie georganiseerd om leden te wijzen op de mogelijkheid om het CDA in
hun testament op te nemen.

Club van 100
Om het doel van de Stichting - het verwerven van fondsen voor de Tweede Kamerverkiezingente bereiken is er onder andere een Club van 100 opgericht.
Het streven is om met 100 leden die 2500 euro per jaar betalen een substantiële financiële
bijdrage aan de campagne te leveren.
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Voor de leden van de Club van 100 wordt jaarlijks een diner georganiseerd waar ook CDA
prominenten bij aanwezig zijn.
Het eerste diner vond plaats op donderdag 23 januari 2020 in het Haags Historisch Museum.
Als gastspreker was de heer Leonard Geluk uitgenodigd.

Op dinsdag 3 maart 2020 waren de leden van de Club van 100 op uitnodiging van
staatssecretaris Mona Keijzer bijeen op het CDA Partijbureau voor een gedachtewisseling over
de actuele politiek.

Op maandag 31 augustus 2020 vond in de tuin van kasteel Duivenvoorde een borrel met
lijsttrekker Hugo de Jonge plaats. Naast de leden van de Club van 100 werden ook de leden
van de CDA Business Club uitgenodigd.

Als gevolg van de maatregelen rondom het corona virus kon het geplande diner op donderdag
26 november 2020 geen doorgang vinden.

Op 31 december 2020 heeft de Club van 100 drieënzestig leden.
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