Verslag ledenvergadering
Datum:
Aanvang:
Locatie:

Zaterdag 11 april 2015
13:00
Vergadercentrum Vredenburg 19
Vredenburg 19
3511 BB Utrecht

Dagvoorzitter:
Verslag:

Jos Leenhouts
Daniël Westhoek (secretaris)

1. Opening
De ledenvergadering wordt om 13:00 geopend door de voorzitter, Anjo Clement. Dhr.
Clement stelt direct mw. Jos Leenhouts voor. Zij is door het bestuur gevraagd om als
dagvoorzitter op te treden.
2. Mededelingen
De secretaris heeft in totaal 21 afmeldingen ontvangen.
Dhr. Clement geeft namens het bestuur een korte toelichting op het feit dat het bestuur
het de afgelopen maanden met twee bestuursleden minder heeft moeten stellen. Zowel
Ruud van Diemen als Bert Steenbruggen hebben vanwege gezondheidsredenen hun
functie niet kunnen uitoefenen en het ziet er naar uit dat dit de komende maanden ook
nog het geval zal zijn.
Dhr. Clement geeft namens het bestuur aan dat ondanks dat er twee bestuursleden zijn
die vanwege gezondheidsredenen niet actief hebben deel kunnen nemen er wel een
drietal leden zijn die inmiddels actief deelnemen aan het bestuur en het opzetten van
acties, te weten Boudewijn 't Hart, Hans Maessen en Paul Buikens.
Dhr. Clement geeft aan dat de gastspreker, Tomas Ross, helaas verhinderd is. De borrel
zal daarom wat eerder beginnen dan gepland.
3. Vaststellen verslag ledenvergadering 22 november 2014
Naar aanleiding van het verslag van 22 november 2014 komt er vanuit de zaal de vraag
hoe het staat met het actief maken van jongeren binnen de vereniging. Dhr. Westhoek
geeft aan dat er buiten het bezoeken van een aantal verenigingen (die het NRG hebben
uitgenodigd) nog niet actief is ingezet op het actiever krijgen van meer jongeren voor
de vereniging.
4. Jaarverslag 2014
Dhr. Clement licht het jaarverslag 2014 nader toe. Onder andere komen aan de orde de
activiteiten die het NRG in 2014 heeft ondernomen, te weten:
– Oranje ontvlucht Nederland
– Fietstocht Goejanverwellesluis
– Hans van den Bergh-lezing
De belangrijkste perscontacten komen aan de orde. Vanuit de zaal komt de opmerking
dat het NRG nog te weinig zichtbaar is in de media. Het bestuur is het hier mee eens en
daarom stelt het bestuur ook bij een later agendapunt voor om de vereniging te gaan
professionaliseren, om onder andere meer te richten op contacten met de media.
Verder komt de samenwerking met ProRepublica aan de orde. Gewezen wordt op de
samenwerking, waarbij ProRepublica vooral website met een archief bijhoudt. Tevens
werken het NRG en ProRepublica samen wat betreft het organiseren van activiteiten.
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5. Vaststelling meerjarenbeleidsplan
Dhr. Clement laat namens dhr. Van Diemen weten dat de wijze van het samenstellen
van het meerjarenbeleidsplan een goed traject is geweest waarbij alle leden van de
vereniging hun input hebben kunnen geven. Zowel schriftelijke als mondeling op een
daarvoor geplande dag waarop iedereen welkom was om over het concept
meerjarenbeleidsplan te spreken. Alle opmerkingen zijn verwerkt tot het stuk dat nu ter
goedkeuring voorligt aan de ledenvergadering.
Vanuit de zaal komt er een opmerking over het aantal leden. Het genoemde aantal van
15.000 leden is wel erg ambitieus. Als reactie hierop geeft het bestuur aan dat het
misschien wel ambitieus is, maar het is voor ons als vereniging wel noodzakelijk om te
groeien willen we echt wat kunnen betekenen. Dus een dergelijke ambitie past daar
zeker bij.
Er ontstaat nog wat onduidelijkheid over leden en sympathisanten en hoe dit naar
buiten toe gecommuniceerd moet worden. Sympathisanten zijn geen leden. Dus zo
zouden we ze ook niet moeten noemen, aldus een meerderheid van de aanwezigen. Er
wordt daarop besloten om te spreken over aanhangers als we het totaal aantal leden en
sympathisanten bedoelen.
6. Activiteitenplan 2015
Dhr. 't Hart ligt het activiteitenplan 2015 nader toe en de acties die op de rol staan,
zoals de actie in Dordrecht tijdens de Koningsdag festiviteiten. Verder staat op de
planning om tijdens Prinsjesdag ook actie te voeren. Verder is het de bedoeling om
lokaal nog enkele acties te voeren. Hierbij doet dhr. 't Hart ook een oproep naar de
leden om aan te geven als er activiteiten plaats vinden die te maken hebben met de
monarchie, zoals een bezoek van de koning.
7. Jaarrekening 2014
a) Toelichting op de jaarrekening
De penningmeester ligt de jaarrekening toe.
b) Verslag kascommissie
De kascommissie heeft de boeken en bescheiden van het NRG over het jaar 2014
nagezien en heeft geconstateerd dat de door het bestuur verstrekte informatie
toereikend en correct is.
De commissie stelt de leden, aanwezig op de ledenvergadering van 11 april voor om
decharge te verlenen aan het bestuur van het NRG.
Als aanbeveling geeft de kascommissie het bestuur mee om sneller de jaarlijkse
contributie te innen, omdat het de belangrijkste bron van inkomsten is voor de
vereniging.
Het bestuur geeft aan de aanbeveling over te nemen. De aanwezigen verlenen het
bestuur decharge.
8. Professionalisering vereniging
Dhr. Westhoek geeft aan dat het bestuur van mening is dat de vereniging moet
professionaliseren willen we de doelstellingen in het meerjarenbeleidsplan ook
daadwerkelijk waar gaan maken.

Het bestuur heeft kritisch naar zijn taken gekeken. Hier is onder andere uit
geconcludeerd dat door de groei van de vereniging diverse bestuursleden veel tijd kwijt
zijn aan uitvoerende taken, waardoor er minder tijd is om de vereniging naar buiten toe
gestalte te geven. Naar aanleiding van deze conclusie is het bestuur tot het idee
gekomen om de vereniging op het punt van uitvoerende taken te professionaliseren.
Hiermee doelt het bestuur op het deels betaald laten uitvoeren van de uitvoerende
taken door één of meerdere personen die achter de doelstelling van onze vereniging
staan.
Het bestuur denkt bij uitvoerende taken aan de volgende taken:
– Bijhouden van de ledenadministratie
– Bijhouden van de financiële administratie
– Voorbereiden van vergaderingen / bijeenkomsten
– Verslaglegging van vergaderingen / bijeenkomsten
– Bijhouden van de website
– Media in de gaten houden op relevant nieuws
– Opstellen van persberichten (in overleg met bestuur)
– Organisatie en ondersteuning van activiteiten
Vanuit de zaal wordt er positief gereageerd op het voorstel. De meerderheid geeft wel
aan dat dit binnen het bestaande budget moet passen. Het bestuur geeft aan dat zij
aan de slag gaat met de verdere invulling van de professionalisering van de vereniging
en zal hier tijdens de ledenvergadering in november 2015 op terugkomen.
In de doelstelling wordt melding gemaakt van de zitting van een lid van de Tweede
Kamer in het bestuur. Dit is wat de ledenvergadering betreft geen vereiste. Als er maar
een goede contacten zijn met politieke partijen.
9. Jaarcongres van Europese republikeinen (AERM)
Dhr. Wirken ligt namens het NRG toe hoe het jaarcongres van de Europese
republikeinen eruit zal gaan zien. Het NRG is in 2015 verantwoordelijk voor de
organisatie hiervan. Het jaarcongres vindt plaats op 25 en 26 april. Er vinden diverse
besloten sessies plaats waarbij vertegenwoordigers van zusterverenigingen ervaring
met elkaar uitwisselen.
Op zaterdag 25 april vindt er ook een openbare bijeenkomst plaats waar alle leden van
het NRG nadrukkelijk voor zijn uitgenodigd.
10.Gastspreker Tomas Ross
Agendapunt is komen te vervallen, omdat Tomas Ross op het laatste moment
verhinderd was.
11.Rondvraag
Er wordt de vraag gesteld of er inmiddels al iets is gedaan met het onderzoek naar wat
mensen beweegt om massaal achter een koningshuis aan te lopen. Als wij deze kennis
als vereniging hebben kunnen wij onze acties beter inzetten om mensen over te halen
te kiezen voor het republikeinse gedachtegoed. Dhr. Clement geeft namens het bestuur
aan dat het bestuur dit op zal pakken en hier nog op terug zal komen.
12.Sluiting
De dagvoorzitter sluit de ledenvergadering om 15:20.

