
Notulen
Algemene Ledenvergadering Republikeins Genootschap

26 mei 2018 te Utrecht

Notulist: Marianne Keijzer

1. Opening
Voorzitter heet iedereen welkom en opent vergadering. Speciaal woord van welkom voor 
NRC-journalist, alsmede mededeling aan de leden dat er een journalist aanwezig is. 
- Vanuit de vergadering komt commentaar op de gekozen vergaderlocatie: niet goed 

bereikbaar met OV.
- Oud bestuurslid Jeffrey Boekstaaf komt naar voren om te melden dat hij zichzelf nog 

steeds bestuurslid acht. Voorgesteld wordt een commissie van goede diensten aan te 
stellen om deze situatie op een goede manier te beëindigen. De vergadering gaat 
hiermee akkoord.

- Vanuit de vergadering worden er 2 punten naar voren gebracht die men op de agenda 
verwacht had, t.w.: een spreker en de Republikein van het Jaar. De voorzitter legt uit dat 
er geen spreker is, en dat de Republikein van het Jaar pas een half jaar geleden is 
geselecteerd. Van Youp van het Hek overigens geen reactie ontvangen op uitverkiezing.

2. Bulletin 
(agendapunt 3 wordt naar voren gehaald)
Het nieuwe verenigingsblad, het Republikeins Bulletin, wordt gepresenteerd. Doel: blad voor 
en door de leden. Ook verenigingsnieuws. Zal worden toegestuurd naar alle leden. Zal ook 
gebruikt worden als wervingsmateriaal om nieuwe leden uit de grote groep sympathisanten 
te werven. 
Vanuit de vergadering komen vragen/opmerkingen over: 
- Wat is er  met “de Republikein” gebeurd: dit blad zou toch verenigingsblad worden?
- Hoe wordt het nieuwe blad verantwoord op de begroting? Hoe wordt het betaald? Uit 

welke begrotingspost?
- Er is vanuit de vergadering geen toestemming gegeven voor een nieuw blad, daar waar 

men juist had ingestemd met contributieverhoging t.b.v. verenigingsbrede toezending 
van “De Republikein”. Er is door het bestuur niet over een ander blad gecommuniceerd 
met de leden.

Voorzitter legt uit dat men er na lang onderhandelen toch niet is uitgekomen met de “de 
Republikein”. Voorzitter beoogt hiermee niets ten nadele van de Republikein te zeggen, het 
is een goed blad. Maar het ging o.a. ook over het feit dat de ledenvergadering een 
verenigingsblad wenste en dat “de Republikein” onafhankelijk wenste te blijven. Juist omdat 
de ledenvergadering om een verenigingsblad gevraagd had, heeft het bestuur de knoop 
doorgehakt en heeft men voor een afzonderlijk Bulletin gekozen. 
In de begroting van 2018 staan 2 bladen opgenomen (de post voor van de Republikein à 
2.000,- p.j. blijf in de begroting 2018 gewoon staan). In najaar, na verschijning van het 
tweede Bulletin, zal het bestaan van beide bladen geëvalueerd worden. 
Doel van het Bulletin is ledenbinding en ledenwerving.
Reacties vanuit de vergadering:
- Besteed meer aandacht aan online communicatie/marketing. Goed instrument voor 

ledenwerving en fondsenwerving. Als voorbeelden worden genoemd: facebook en de 
site www.kostenkoningshuis.nl. Hiermee had ook de media-aandacht beter 
gekapitaliseerd kunnen worden. Doe ook meer met online-advertenties.

- Discussie over provocerend ervarend plaatje van oude koningin.
- Gevraagd wordt om een beleidsplan.

http://www.kostenkoningshuis.nl/


- Gevraagd wordt om voortgaande onderhandelingen met “De Republikein”. (Dit wordt 
toegezegd; de voorzitter meldt nog steeds in gesprek te zijn met de Republikein.)

3. Notulen vorige vergadering
Vragen/commentaar uit de zaal:
- Te laat verstuurd
- Verzoek voortaan een lijst met actiepunten op te nemen (gaat Voorzitter niet mee 

akkoord).
Notulen inhoudelijk goedgekeurd.

4. Terugblik op het rapport over de kosten van de monarchie. Evaluatie van de media 
aandacht van het rapport Zwaap: de monarchie kost € 345,5 miljoen per jaar.
Rapport heeft alle media gehaald. Kranten evenals radio en tv. Veel online discussies.  
Conclusie; maken van nieuws loont. Hier zal in een nieuw op te stellen strategie rekening 
mee worden gehouden. Verandering in voor imago: van de boze club naar positief 
(constructief) geluid.
Vertrekkende secretaris, die verantwoordelijk was voor de communicatie met de media rond 
dit rapport biedt aan om kosteloos de perswoordvoering voor het RG te blijven doen. Zal zijn 
bevindingen rond het rapport nog vastleggen in een rapport.

5. Financieel verslag 2017/
a. (6) Verslag kascommissie/
b. (7) Begroting 2018. Om de uitgave van het Republikeins Bulletin mogelijk te 

maken zal de contributie worden verhoogd van € 15 naar € 25.
Verschillende vragen/opmerkingen uit de zaal:
- Waarom zit de penningmeester in de kascommissie; dit vindt men niet wenselijk. 

Verklaring bestuur: te weinig vrijwilligers voor de kascommissie; op dit moment kan het 
niet anders. Men streeft naar een commissie van 3 leden.

- Vragen over de (gebruikelijke) videoregistratie van de vergadering. Bestuur vond dit niet 
meer wenselijk. Geconstateerd wordt dat dit besluit niet aan de makers was 
medegedeeld, dat vindt een deel van de vergadering een nalatigheid. Het bestuur beslist 
alsnog akkoord te gaan met kostenpost voor vervaardigen video.

- Daarnaast discussie over Bulletin/Republikein. De vergadering vind de kosten wel erg 
hoog worden. Penningmeester verklaart dat het Bulletin wordt ingezet als middel voor 
ledenwerving; dit relativeert de kostenpost.

- Advies vergadering: blijf in gesprek met de Republikein; volgende vergadering: evalueren 
Bulletin. Doel vergadering; toch nog samengaan beide bladen. Bestuur: eenmalige actie 
voor 2018 blijft in ieder geval.

Begroting werd na levendige discussie aangenomen met 2 tegenstemmers en 2 
onthoudingen.

8. Herschikking bestuur. 
a. Beoogd nieuw bestuurslid stelt zich voor. 

Paul Beckers, sociaal pedagoog. Wenst kennis in te brengen in vereniging: 
bevorderen van wederzijds begrip is zijn doelstelling. Meldt republikein te zijn omdat 
hij tegen verspilling is. De vergadering stemt met deze voordracht in en Paul wordt 
gefeliciteerd.

Overige bestuursmededelingen:



b. Floris Müller stopt als ambtelijk secretaris per 1 juni, maar zal als uitgever van het 
Republikeins Bulletin, adviseur van het bestuur blijven. 

c. Er ontstaat hierdoor een vacature voor een nieuwe ambtelijk secretaris. De 
sollicitatieprocedure hiervoor start direct na de ALV. 9. Verslag werkgroep Republiek. 
De werkgroep zal verslag doen van haar werkzaamheden en resultaten tot nog toe. 

9. Werkgroep de Republikein
Namens de werkgroep geeft Frank van der Elst een presentatie. Opdracht: stel 
richtinggevend document op. N.a.v. de presentatie vraagt de vergadering om een kort 
manifest en eventueel een nieuwe werkgroep (fase 2). Wordt volgende ALV over besloten.

10 Rondvraag
- Gevraagd wordt om een huishoudelijk reglement met rechten voor sympathisanten. 

Bestuur zegt toe hiernaar te kijken.
- Een mevrouw wenst alsnog adhesie te betuigen tbv de Republikein.
- Voorzitter meldt dat er zich maar weinig leden aanwezig waren bij Koningsdag. Hoop 

volgend jaar op meer (protesterende) leden.

10 Sluiting.
Hierna sluit de voorzitter de vergadering, dankt iedereen voor zijn/haar inbreng en nodigt de 
aanwezigen uit voor de borrel.


