Verslag Algemene Ledenvergadering 27 november 2010
De vergadering wordt voorgezeten door Hans Maessen. Hij kijkt terug op de vorige
ledenvergadering en naar de huidige, politieke situatie.
Het verslag van de ALV van 26 juni 2010 wordt vastgesteld.
Bestuurssamenstelling
De volgende bestuursleden werden in juni voorlopig gekozen:
- Hans Maessen (voorzitter)
- Anjo Clement (vicevoorzitter)
- Maria van Herk (tweede secretaris en ledenadministratie)
- Peter Posthumus (lid)
Zij worden in de ALV van 27 november definitief gekozen.
De bestuursleden Joop Zijlstra en Paul van der Heijden treden af. Paul is betrokken geweest bij
de oprichting van het NRG en is al jaren penningmeester. Hij wordt benoemd tot erelid.
Het bestuurslid Leo Verhoef blijft aan. Hij heeft al de functie van secretaris en zal ook de functie
van penningmeester op zich nemen. Deze combinatie is niet wenselijk. Leo zal het
penningmeesterschap neerleggen zodra er een andere kandidaat is.
Nieuw Elan
Er zijn geen opmerkingen over het herschreven rapport. Wel wordt er gesproken over de
website. Indien deze wordt gebruikt als discussieforum dan is het noodzakelijk dat de bijdragen
worden gemodereerd alvorens geplaatst te worden. Het bestuur gaat verder met het uitvoeren
van Nieuw Elan.
Imago vereniging
Laurens van Voorst licht het communicatieplan, dat hij heeft opgesteld, toe. Het belangrijkste
punt daaruit is, dat de vereniging haar imago verandert van tegen de monarchie in voor de
republiek. Van tegen de koningin in voor het gekozen staatshoofd. Daarnaast moet het NRG het
beeld uitstralen van een vrolijke, positieve vereniging die over heel veel kennis beschikt. Hart
van de vereniging is de website, waar in de eerste plaats de leden zich thuis voelen. Daarnaast is
het een discussieplatform en een kennisbank. De vereniging moet de aandacht trekken door als
gastschrijver voor bijvoorbeeld kranten op te treden en door zelf nieuws te maken. Dat kan met
ludieke acties, mits ze uitvoerbaar zijn. De vereniging moet niet te veel inspringen op relletjes
rond het koningshuis, want dat bevestigt een negatief imago.
Pro Republika
Marjan Smits, voorzitter van Pro Republika, krijgt het woord. De vereniging heeft een goed
draaiende website. Er is meer dat ons bindt dan ons scheidt, zeker met de aanstaande abdicatie.
De toonzetting van de website van PR is anders dan die van het NRG. Beide verenigingen willen
samenwerken, ook met andere republikeinse organisaties, aan een gezamenlijke actie. Een fusie
is niet aan de orde.
Website
Hans toont het voorlopig ontwerp van de nieuwe website, eenmalig gesponsord door zijn bedrijf
MACO. De site is nog niet af, er staan geen teksten in, leden moeten de site vullen. Bovendien
moet er een werkgroep komen die de reacties op de website bijhoudt. Er komt een digitale
nieuwsbrief voor leden en sympathisanten. Er komt een webredactie met een statuut.

Ledenbestand en financiële situatie
Op dit moment telt de vereniging ongeveer 900 leden die in 2010 hebben betaald of lid zijn
geworden. Daarnaast zijn er ongeveer 250 leden die wel in 2009 maar niet in 2010 hebben
betaald. Een deel daarvan betaalt alsnog, de rest wordt geschrapt als lid. Het opschonen van de
ledenlijst gaat door.
De financiële situatie van de vereniging is goed. De contributieverhoging van 10 naar 15 euro ten
behoeve van de Jonge Republikeinen is nooit gebruikt. Toch zal de contributie 15 euro blijven, er
zijn zoveel nieuwe zaken die het bestuur wil uitvoeren, dat er reserves moeten worden
opgebouwd.
Jaarverslag secretaris.
Activiteiten in 2010: Nieuwjaarsborrel, extra ledenvergadering in maart, manifestatie op 5 mei in
Amsterdam. In juni is er een nieuw bestuur gekomen, dat hard aan het werk is gegaan. Er is
meegewerkt aan interviews en debatten. Hopelijk volgend jaar meer.
Tijdschrift ‘De Republikein’
Het bestuur is in gesprek met de Stichting De Republikein om de mogelijkheden van
samenwerking te onderzoeken. Er is ruimte en genegenheid om de Republikein financieel te
ondersteunen. Deze bijdrage is geen steun, het NRG wil er iets voor terug, bijvoorbeeld betalen
voor het gebruik van artikelen en invloed op de inhoud. Er zijn twee gesprekken gevoerd. Het
NRG is niet tevreden over de inhoud van de Republikein en wil daarover communiceren maar
ook inzicht in de financiën. De Republikein heeft een begroting aangeleverd, het lijkt erop alsof
er geen subsidie nodig is, daarom is om een toelichting gevraagd. De ALV steunt het beleid van
het bestuur.
Statutencommissie
Op dit moment is het niet mogelijk om de statuten te veranderen, omdat hiervoor 2/3 van de
leden op de vergadering aanwezig moet zijn. De heren Piet de Groot, Paul van der Heijden en
voorzitter Ton Johannisse nemen zitting in de commissie die de statuten en het huishoudelijk
reglement zal evalueren en moderniseren. Vooruitlopend hierop krijgt het bestuur van de
vergadering ontheffing om de (werk)naam van de vereniging te wijzigen in ‘Republikeinen.nl’. De
ondertitel Nieuw Republikeins Genootschap blijft.
Abdicatiecommissie
De heer Jack Jan Wirken zal deze commissie voorzitten. Op het moment dat de abdicatie wordt
aangekondigd heeft de vereniging het actieplan al klaar.
De heer Gerrit van Malkenhorst uit Gouda heeft zich beschikbaar gesteld als penningmeester.
Hierdoor is het niet nodig dat de secretaris ook als penningmeester optreedt.
De volgende Algemene Ledenvergadering vindt plaats op 23 april 2011 in Nijkerk.

