Verslag ledenvergadering 21 november 2015
Dagvoorzitter: Jos Leenhouts
Verslag:
Daniël Westhoek (secretaris)
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 13:00.
2. Mededelingen
Anjo Clement maakt melding van de ontvangen aan- en afmeldingen voor de ledenvergadering.
Anjo Clement geeft aan dat er recentelijk goede afspraken zijn gemaakt betreffende de
samenwerking met ProRepublica. De samenwerking zal hierdoor geïntensiveerd worden.
ProRepublica zal onder andere het beheer van de website gaan doen.
Anjo Clement stelt de dagvoorzitter Jos Leenhouts voor en geeft aan wat haar rol is tijdens de
vergadering.
3. Vaststelling verslag ledenvergadering 11 april 2015
Frank vd Elst mist zijn opmerking over de toevoeging om een Kamerlid zitting te laten hebben in het
bestuur van het NRG. Daniël Westhoek geeft aan dit aan te zullen passen.
Een lid maakt een opmerking over een taalfout. Daniël Westhoek geeft aan dat de taalfout al was
opgemerkt en dat de juiste versie al was geplaatst op de website.
Het verslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld,
4. Professionalisering vereniging
Hans Maessen geeft aan dat de professionalisering van de vereniging nodig is om de vereniging
sterker neer te zetten. Bestuursleden doen dit naast hun werk en reageren daarom vaak te laat op
nieuwsberichten. Een professioneel secretariaat kan dit veel sneller oppakken. Er is een vacature
geplaatst voor deze functie. Hierop hebben zich zes kandidaten gemeld. Komende week vindt er
een vervolggesprek plaats met een tweetal kandidaten en zal er een keuze worden gemaakt voor
een betaalde kracht die het secretariaat gaat bemannen.
Hans geeft aan dat de investering in een professioneel secretariaat zichzelf uiteindelijk moet gaan
terugverdienen door de stijging van het aantal nieuwe betalende leden.
5. Begroting 2016
Gerrit van Malkenhorst ligt de de begroting kort toe. Er wordt gewezen op de “nieuwe” posten
secretariaat en website. Deze hebben betrekking op de professionalisering van de vereniging.
Gerrit van Malkenhorst geeft verder aan dat op dit moment nog 22% van de leden de contributie van
2015 nog niet hebben voldaan.
Vragen uit de zaal:
Uit de begroting blijkt niet duidelijk wat de ambitie van de vereniging is. Het betreffende lid geeft als
suggestie om in de begroting voor de werkgroep republiek geen € 500 op te nemen, maar € 750 en
de werkgroep monarchie met € 250,- te korten. Gerrit van Malkenhorst geeft aan dat dat op zich
geen probleem is. Belangrijkste is dat de werkgroep eerst eens goed van start gaat.
Er wordt gevraagd wat de taak van de werkgroep “monarchie” is. Gerrit van Malkenhorst geeft aan
dat deze werkgroep zich bezig houdt met alles rondom het koningshuis. Bijvoorbeeld onderzoek
doen naar de inkomsten en uitgaven van het koningshuis.
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Een lid geeft aan zich zorgen te maken over het tekort van € 7.000. Het wordt niet duidelijk of dit een
eenmalige overschrijving is of een structurele overschrijving. Indien het een structurele
overschrijving betreft dan vindt het lid dat er in de meerjarenbegroting wel een oplossing moet
worden gevonden. Gerrit van Malkenhorst geeft aan dat de ambitie van de professionalisering onder
andere is dat er meer nieuwe leden bij komen, waardoor de inkomsten aan lidmaatschappen zullen
stijgen. Het betreffende lid vraagt of er een tussenverslag op dit punt kan komen voor de zomer.
Gerrit van Malkenhorst geeft aan dat een tussenverslag geen probleem is, maar dat voor de zomer
erg kort is. Er wordt op de voorjaarsvergadering in 2016 nader op ingegaan.
Een lid geeft aan dat de werkgroep monarchie best belangrijk is. Zeker ook om historie van het
koningshuis meer te belichten.
Een lid geeft aan dat er op facebook veel sprake is van anti-monarchie. Het lid zou veel liever meer
pro-republikeinse berichten willen zien. Daarom stelt het lid voor om voor de werkgroep monarchie
een p.m. post op te nemen en het bedrag van € 500 toe te voegen aan de begroting van de
werkgroep republiek.
Een lid maakt de opmerking dat er kosten kunnen worden bespaard door gebruik te maken van
gratis software, zoals Ubuntu. Dit scheelt licentiekosten.
Een lid van de kascommissie geeft aan dat de leden van de kascommissie moeten worden herzien,
omdat een tweetal leden aan het eind van hun termijn zitten. Gerrit van Malkenhorst geeft aan hier
aan het eind van de behandeling van de begroting op terug te komen.
Een lid vraagt of de werkgroepen ook samenwerken met andere organisaties, zodat de werkgroepen
niet opnieuw het wiel uitvinden. Gerrit van Malkenhorst geeft aan dat het een goede vraag is. Dit
wordt meegenomen.
Het bestuur vraagt de ledenvergadering in te stemmen met de voorliggende begroting. De
ledenvergadering stemt in met de voorliggende begroting.
Gerrit van Malkenhorst komt terug op de kascontrolecommissie. De twee huidige leden willen de
functie nog een jaar vervullen (Frank v.d. Elst en Gerard van Oussoren). Er wordt nog gezocht naar
een derde lid van de kascommissie. Het lid Annelies van Egmond meldt zich als derde lid. De
ledenvergadering stemt in met de drie leden van de kascontrolecommissie.
6. Bestuursverkiezing
Anjo Clement geeft kort aan waarom er meerdere bestuursleden hun functie neer zullen leggen. Dit
ligt niet aan slechte verhoudingen binnen het bestuur, maar heeft te maken met persoonlijke reden
van het bestuurslid zelf.
De nieuwe kandidaat bestuursleden Lex Moen, Boudewijn 't Hart en Ella de Snoo, stellen zich kort
voor aan de ledenvergadering.
De ledenvergadering wordt gevraagd per acclamatie in te stemmen met de voordracht van het
bestuur. De ledenvergadering stemt per acclamatie in met het nieuwe bestuur.
De kandidaat voorzitter Hans Maessen stelt zich kort voor aan de ledenvergadering. Hij gaat tevens
kort in op zijn ideeën die hij heeft met de vereniging.
De ledenvergadering wordt gevraagd per acclamatie in te stemmen met de voordracht van de
kandidaat voorzitter. De ledenvergadering stemt per acclamatie in met de Hans Maessen als
voorzitter van de vereniging.
Hans Maessen bedankt de vertrekkende bestuursleden door hen kort toe te spreken.
7. Rondvraag
Jacq Arets vraagt waarom het “klein republikeins handboek” niet in de vrije verkoop verkrijgbaar is.
Hans Maessen geeft aan dat het NRG de rechten hiervoor niet. Wij mogen het alleen gebruiken voor
intern gebruik.

Nico Bakker geeft aan dat de doelen die wij ons stellen weleens een zaak van lange adem kunnen
zijn, maar daarom niet minder het nastreven waard zijn. Hans Maessen geeft aan dat hij hier later op
terug zal komen.
Hans Maessen ligt kort toe wat de doelstellingen zijn van het nieuwe bestuur. Het nieuwe bestuur zal
zich gaan richtten op:
1. Leden activeren
2. Meer publiciteit
Vanuit de zaal wordt de vraag gesteld of de politieke partijen al zijn benadert. Hans Maessen geeft
aan dat het streven moet zijn dat de politiek ons gaat benaderen. Anjo Clement voegt er nog aan toe
dat er veel contacten zijn gelegd met de politiek de afgelopen jaren.
8. Uitreiking trofee “Republikein van het jaar”
Hans Maessen introduceert Joanna en Arjen Lubach. Helaas is de trofee voor de republikein van het
jaar kapot en ligt deze ter reparatie. Symbolisch overhandigt Joanna de trofee voor de republikein
van het jaar aan Arjen Lubach.
Arjan Lubach geeft kort weer wat de aanleiding is geweest tot het item “Farao 1 der Nederlanden”.
Hij wilde de monarchie aan de orde stellen, maar dan wel op een manier dat het niet zuur zou zijn.
Door zich als Farao te presenteren heeft hij op een ludieke wijze een spiegel voor weten te houden
wat de monarchie nu precies is.
Als prijs voor republikein van het jaar is naast een trofee een geldbedrag van € 1.000. Arjen Lubach
geeft aan dat hij samen met de reactie van Zondag met Lubach gaat kijken hoe hij dit bedrag in zal
gaan zetten ten gunste van het bevorderen een republiek Nederland. Hij zal nog laten weten hoe dit
vormgegeven zal gaan worden.
9. Spreker Jaap van Ginneken
Jaap van Ginneken spreek over het onderwerp “politieke ratio en emotie bij de massa”. Daarna vindt
er nog kort interactie plaats met de zaal.
10. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15:18.

