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Voorzitter:
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Anjo Clement
Daniël Westhoek

1. Opening
De ledenvergadering wordt om 13:00 geopend door de voorzitter.
Van de vergadering worden opnames gemaakt voor intern gebruik en voor op de
website. De voorzitter vraagt of er mensen zijn die hier bezwaar tegen hebben. Er
wordt geen bezwaar gemaakt.
2. Behandeling verslag ALV van 19 april 2014
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat de status is van punt 10, c uit het verslag. Is nog
nagevraagd waarom Ank Bijleveld heeft geweigerd. De voorzitter geeft aan dat hij hier
geen informatie over heeft. Hij zal dit nog nader uitzoeken.
Vanuit de zaal wordt gevraagd of de bijdrage van Erik Meijer tijdens de vorige
ledenvergadering nog op de website is geplaatst. Bestuurslid Daniël Westhoek antwoord
hier bevestigend op.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat de status is van punt 16d, onderzoek studenten
UvA. De voorzitter geeft aan dat hier nog geen actie op is ondernomen. Er zal nog
contact worden gezocht.
3. Verslag van het afgelopen jaar
De voorzitter geeft een overzicht van de activiteiten van het afgelopen half jaar.
•

Samenwerking met Pro-Republica
Er is een gezamenlijke website gestart. Bestuur gaat de samenwerking met
Pro-Republica de komende tijd verder versterken.

•

Fietstocht Goejanverwellesluis
Doel van de activiteit is enerzijds om leden te informeren over het verleden en
anderzijds het NRG/Republikeinen.nl zichtbaar te maken aan de buitenwereld.

•

Dag van de Republiek
We zouden op deze dag prijzen uitreiken aan de republikein van het jaar en het
schoothondje van het jaar. Vanwege de ramp met MH17, net voorafgaand aan deze
activiteit, heeft het bestuur besloten de activiteit af te blazen.

NRG/Republikeinen.nl
Oudegracht 36
3511 AP Utrecht

•

Demonstratie Maastricht
In het kader van de viering van 200 jaar koninkrijk brachten de koning van België
en president van Duitsland een bezoek aan ons land. Een aantal leden van het
NRG/Republikeinen.nl hebben bij dit bezoek gedemonstreerd met borden met de
tekst “geen monarchie maar democratie”. Hier is geëxperimenteerd met het kunnen
demonstreren zonder een vergunning. Dit is gedaan door niet bij elkaar te staan
met borden, maar verspreid over de locatie. Dit valt namelijk onder de vrijheid van
meningsuiting.
Een vraag uit de zaal is of het NRG/Republikeinen.nl leden kan ondersteunen.
Bijvoorbeeld met het maken van videobeelden dat als bewijslast kan worden
gebruikt als iemand wordt opgepakt. Bestuurslid Ruud van Diemen reageert hierop
door aan te geven dat het advies van het bestuur is om altijd met zijn tweeën op te
trekken. De ene met een bord en de andere met een mobiele telefoon die het een
en ander kan filmen.
Een vraag uit de zaal hoe ver demonstranten dan uit elkaar moeten staan. Hier zijn
geen richtlijnen voor. Als er maar naar redelijkheid sprake is van het niet naast
elkaar staan.

•

Overlijden Ton Johanisse
Ledenvergadering staat stil bij het overlijden van de oud-secretaris van de
vereniging.

•

Hans van den Berghlezing
De Hans van den Bergh-lezing is vernoemd naar prof.dr. Hans van den Bergh
(1932-2011). Jarenlang liet hij in woord en geschrift zijn republikeinse mening
horen. Van zijn hand verschenen diverse boeken waarin hij vele argumenten gaf ter
bestrijding van de monarchie: Eén over Oranje of de Republiek der Nederlanden
(1989), Klein republikeins handboek (2002, 2013) en Doe het niet, Alex! (2011). De
lezing zal jaarlijks georganiseerd worden op de geboortedag van Hans van den
Bergh en zal de republikeinse zaak in brede zin tot onderwerp hebben.

4. Lidmaatschap en financiën
Gerrit van Malkenhorst geeft aan dat er in 2014 is geïnvesteerd in een nieuw financieel
en tevens geïntegreerd ledensysteem. Dit omdat er door de ledengroei niet meer viel te
werken met de huidige administratie. Er wordt momenteel proef mee gedraaid en het
zal dan per 1 januari 2015 in gebruik genomen gaan worden. Daarnaast zal een
automatische incasso tot de mogelijkheden gaan behoren.
Voorzitter vraagt aan de zaal of er iemand als derde persoon zitting wil nemen in de
kascontrolecommissie. Dhr. Van Elst meldt zich hier voor aan. Er ontstaat een discussie
wanneer de kascommissie haar werk moet gaan doen. Uiteindelijk is besloten de
kascommissie pas in te schakelen als het boekjaar is gesloten.
Gerrit van Malkenhorst stelt voor om wanbetalers (ca. 30%) aan het eind van het jaar
om te zetten van lid naar sympathisant. Vanuit de zaal komt de vraag wat het voor nu
heeft om zo iemand sympathisant te maken. Het antwoord van Gerrit van Malkenhorst
hierop is dat deze mensen op deze wijze nog wel informatie krijgen van de vereniging
en op deze wijze nog betrokken blijven bij de vereniging en het republikeinse
gedachtegoed.
In zijn verhaal sprak Gerrit van Malkenhorst over leden (ca. 2.500) en sympathisanten
(ca. 2.500). Hij stelt voor om naar buiten toe te spreken over 5.000 leden. Er ontstaat
een discussie over de geloofwaardigheid hiervan. Een meerderheid van de aanwezigen
is van mening dat er open en eerlijk gecommuniceerd moet worden over het
ledenbestand van het NRG/Republikeinen.nl. Het compromis is uiteindelijk dat er naar
buiten toe gesproken zal worden over “aanhangers” van het republikeinse
gedachtegoed.

Er ontstaat nog een discussie over de noodzaak van een nieuw administratiesysteem.
Volgens mw. Van Herk, die tot verkort de administratie voor de vereniging deed, is een
nieuw administratiesysteem niet nodig. Ruud van Diemen geeft namens het bestuur
aan dat er door het bestuur besloten is dat een nieuw administratiesysteem, waarbij
ook de ledenadministratie geïntegreerd is, het werk zal vergemakkelijken. Ruud van
Diemen bedankt mw. Van Herk nogmaals voor al het werk dat zij de afgelopen jaren
heeft verricht voor de vereniging.
5. Meerjarenbeleidsplan 2015-2018
Ruud van Diemen presenteert het meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018. Eerst schetst van
Diemen de aanleiding van het nieuwe meerjarenbeleidsplan. Ruud geeft aan dat we als
vereniging meer naar buiten moeten treden met de boodschap dat wij als vereniging
voor de democratie zijn.
Ruud van Diemen geeft aan dat hij graag feedback ontvangt op het voorliggende
meerjarenbeleidsplan. Hij roept alle aanwezigen dan ook op om uiterlijk half december
eventuele aan of opmerkingen per e-mail aan hem kenbaar te maken. Alle opmerkingen
zullen op een of andere manier verwerkt worden. Het document wordt niet groter dan 5
á 6 kantjes. Het moet een brondocument zijn, geen papierentijger.
Naar aanleiding van het meerjarenbeleidsplan volgen er enkele vragen vanuit de zaal.
Zijn wij als NRG/Republikeinen.nl dan niet tegen het koningshuis, omdat ik Ruud van
Diemen steeds hoor spreken over democratisering? Ruud van Diemen geeft aan dat wij
natuurlijk tegen het koningshuis zijn, maar met tegen zijn komen wij er niet. Wij
moeten het alternatief bieden. En daar moeten we ons als vereniging op inzetten.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat ledendoel geen doel op zich is, maar een gevolg
van zichtbaar zijn. En met meer leden hebben we meer middelen en kunnen we als
vereniging ook meer ondernemen.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat we soms ook gewoon moeten benoemen wat
slecht is. We moeten zeker niet vergeten dat het koningshuis ook slecht is voor onze
staatsvorm. Dus niet alleen richten op democratie. Ruud van Diemen geeft aan dat het
ons plan is en dat zal het ook zijn!
Vanuit de zaal komt de vraag of er geen onderzoek gedaan kan worden, door
bijvoorbeeld studenten, naar wat de massa beweegt achter aan het koningshuis aan te
lopen.
Vanuit de zaal komt de opmerking dat we zeker de grenzen mogen opzoeken, maar dat
wij ook voorzichtig moeten zijn.
Vanuit de zaal komt de opmerking van iemand die in Amerika aanwezig was tijdens
independence day. “We don't need a queen to live in a democracy”. Daar moeten we
ons op richten. Ook zonder een monarch kunnen we als samenleving onze staatsvorm
vieren.
6. Werkgroepen
De voorzitter geeft aan dat we de werkgroepen even laten voor wat het is gelet op het
nieuwe meerjarenbeleidsplan.
7. Uitreiking wisseltrofee
Op de dag van de republiek een prijs uit te delen aan de republikein van het jaar.
Vanwege MH17 geen dag van de republiek. De uitreiking is daarom ook uitgesteld. Die
zal vandaag worden uitgereikt. Via de website kon er gestemd worden op de republikein
van het jaar. De winnaar is geworden Joanna. Het is een wisselbeker. De wisselbeker is
een keeshondje van de patriotten.

8. Aftreden bestuurslid Ineke Vonk en benoemen nieuw bestuurslid
Ineke Vonk wordt namens de voorzitter bedankt voor haar inzet voor de vereniging en
krijgt een presentje.
Grazyna Buikes is bij acclamatie gekozen door de ledenvergadering. Het bestuur zal
tijdens de eerstvolgende vergadering de intern de taken gaan herzien. De leden worden
hiervan nog nader op de hoogte gesteld.
9. Lezing H.U. Jessurun d'Oliveira
Dhr. H.U. Jessurun d'Oliveira houdt een bijdrage over de vraag “Wat gaan we doen als
de monarchie verdwijnt”. Daarbij refereert dhr. d'Oliveira ook naar de boeken:
– Grondwet van de republiek
– Staatsregeling van de Bataafse republiek
Er is enige discussie met de zaal over hoe de republiek vormgegeven kan worden en
hoe wij de politiek kunnen bewegen om dit meer op de politieke agenda te zetten.
10.Rondvraag
Vanuit de zaal komt een oproep om te komen naar een lezing van de atheïstische
vereniging.
Vanuit de zaal komt de vraag hoe we meer jongeren aan de vereniging kunnen binden.
Daniël Westhoek geeft aan dat wij als vereniging op uitnodiging van
jongerenverenigingen komen spreken over het republikeinse gedachtegoed. Recentelijk
is Daniël Westhoek nog als spreker aanwezig geweest op het jaarlijkse JOVD congres.
Doel is om ons nadrukkelijker zelf aan te bieden bij jongerenverenigingen.
Vanuit de zaal komt de vraag hoe het met de werkgroep monarchie verder gaat nu Leo
Verhoef niet meer actief is? Hij was voorzitter van de werkgroep. Anjo Clement
antwoord dat deze gewoon blijft bestaan.
11.Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:40.

