
Notulen Algemene Ledenvergadering  
Republikeins Genootschap  

12 september 2020 te Utrecht / via Zoom 

De vergadering in zijn 
geheel terugkijken: 

07:15 Jaaroverzicht 
voorzi2er 16:44 Verslag 
kascommissie 25:20 Campagne 
update 49:00 ParCj voor de 
Republiek 1:10:52 Rechtszaak 
‘Macht van de 
Koning’ 1:47:04 Verkiezing 
nieuwe voorzi2er 

Notulist:  
Bram van Mon9oort 
(campagnemanager) 

1. Opening (5 min.)  
Welkom aan iedereen. Korte uitleg over (online) vergadering.  

2. Jaarverslag voorziGer (10 min.)  
VoorziBer Hans Maessen blikt terug op het afgelopen jaar.  

3. Notulen (10 min.)  
Notulen van vorige vergadering worden ter goedkeuring voorgelegd.  
 
Hans Slot: Waar staat de benoeming van de kascommissie? 
VoorziBer: U heeI gelijk. We moeten kascommissie officieel benoemen. Laten 
we dat deze vergadering doen. 
Hans Slot: Ga nu niet in discussie, maar dit is een belangrijk punt. TransparanOe 
van financiën moet in goede handen zijn. 

      Notulen worden goedgekeurd door vergadering. 

4. Financieel jaaroverzicht (10 min.)  
Penningmeester Paul Land legt financieel jaarverslag van 2019 voor 

https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=435s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=1004s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=1520s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=2940s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=4252s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=6424s
https://www.youtube.com/watch?v=ZfrtvvB19sc
https://www.republikeinen.nl/wp-content/uploads/2020/09/Financieel-Jaarverslag-RG-2019.pdf


5. Verslag Kascommissie (5 min.) 
De kascommissie controleert de penningmeester en presenteert haar 
bevindingen over het jaarverslag 2019. 
 
Anton Weda: Kascommissie bestond in 2019 uit 1 persoon. De hele boekhouding                     
is mij aangeleverd. Heb een paar adviezen gegeven aan penningmeester. 1. noem 
ook cijfers voorgaand boekjaar en een kolom begroOng. Ik pleit voor zoveel 
mogelijk transparanOe. 2. Post legaten moet niet onder contribuOes staan. 3. 
Facturen zaten er keurig bij, maar paraaf rekenkundige controle mist soms. 4. Zou 
aanraden goedkeuring van zowel voorziBer als secretaris voor grote uitgaven. 
 
Kascommissie heeI het jaarverslag gecontroleerd, goed bevonden, adviseert de 
ledenvergadering om het bestuur decharge te verlenen voor jaarverslag 2019. 
 
Fons Alkemade: ING bank heeI een bedenkelijk imago is er nagedacht om naar 
een andere bank over te stappen? 
 
Penningmeester: Bank heeI bedenkelijk imago qua investeringen, maar 
overstappen is niet eenvoudig. Is de moeite waard om het te bekijken. 
 
VoorziBer: We hebben nooit bewust gekozen voor ING - was vroeger postbank - 
alle bestaande machOgingen overhevelen is erg lasOg. 
 
Campagnemanager: Veel moeite gekost bestaande machOgingen regelen. 
Kunnen wellicht wel rekening erbij nemen. Langzaam overstappen. 
 
> We gaan kijken hoe we (langzaamaan) kunnen overstappen naar een andere 
bank dan ING 
 
 
VoorziBer: Wie wil in de kascommissie? 
 
> Ledenvergadering benoemt Anton Weda & Hans Slot in de kascommissie 

6. Campagne update (15 min.)  
Campagnemanager vertelt hoe we de afgelopen maanden een groter publiek wisten te 
bereiken.  
 
Jack Jan Wirken: Kun je het laatste punt over het langetermijnplan toelichten? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4YvPSZVctxY
https://www.youtube.com/watch?v=4YvPSZVctxY


Campagnemanager: Wij hebben Ojdens ons strategisch weekend een brand 
expert voor goede doelen uitgenodigd, eigenlijk zijn we een goed doel. We 
hebben het gehad over: 1. Wat is onze uitstraling naar buiten toe? 2. Hoe kunnen 
we effect sorteren in de poliOek? 3. Hoe organiseren we een effecOeve 
vereniging? Dat komt samen in een allesomvaBend beleidsplan.  
 
VoorziBer: We kijken in het beleidsplan dat we aan het schrijven zijn van buiten 
naar binnen. Wat voor boodschap willen we overbrengen? Hoe moet je die 
overbrengen? Wat moet je voor organisaOe zijn om daartoe in staat te zijn? 
 
Vraag vanuit Zoom: ZiBen jullie al op Instagram? 
 
Campagnemanager: Nee, momenteel nog niet. We moeten keuzes maken. 
Momenteel wel op Facebook, TwiBer, LinkedIn en YouTube. 
 
Kort gesprek over republikeinen wereldwijd. BriBen zijn goed bezig. Hebben we 
in AERM-verband veel contact mee. België ligt sOl. Spanje is veel aan de hand, 
maar onze AERM-partner doet er weinig mee. We proberen contact te leggen 
met een andere Spaanse organisaOe. 

7. ParRj voor de Republiek (20 min.)  
Oprichter René Zwaap stelt de Partij voor de Republiek voor. 
 
Lid Anton Weda wil dat het RG een officiële posiOe inneemt ten opzichte van de 
parOj en vindt dat voorziBer Hans Maessen in een column van OjdschriI de 
Republikein voor zijn beurt sprak.  
 
Floris Müller: Is het de bedoeling dat jullie mee gaan doen aan verschillende 
verkiezingen? 
 
René Zwaap: Dat hangt af van het draagvlak dat we kunnen vergaren 
 
VoorziBer: Hoe staan jullie tegenover Europa?` 
 
René Zwaap: We hebben een Europese en een naOonale blik. We zijn erg 
geïnspireerd door de Duitse filosoof Ulrike Guérot en haar werk ‘Waarom Europa 
een Republiek moet worden’. Haar boek is een pleidooi om de EU om te vormen in 
een Europese republiek met gelijke rechten voor alle burgers, waarin ruimte is 
voor lokale beslissingen (enigszins vergelijkbaar met het Zwitsers kantonmodel). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=2940s
https://www.groene.nl/artikel/naar-de-europese-republiek
https://www.groene.nl/artikel/naar-de-europese-republiek


Onze naOonale visie is dat de afschaffing van de monarchie in Nederland een 
kardinale kwesOe is. 
 
Jack Jan Wirken: Denken jullie ook na over andere thema’s als het gaat om 
democraOsering? 
 
René Zwaap: Doorbreken monarchale model kun je verbreden naar een discussie 
over doorbreken van groepsbelangen, mulOnzaOonalbelangen bijvoorbeeld, dat 
zijn ook structuren die je moet openbreken, in ruil voor een acOever burgerschap 
en meer democraOe.  
 
VoorziBer: Wij zijn een bont gezelschap met een gemeenschappelijk doel, het 
afschaffen van de monarchie en vesOgen van de republiek. Over andere zaken 
kunnen we heel verschillend denken. Daarom richten we zelf geen poliOeke parOj 
op. We volgen natuurlijk wel met veel interesse wat de PvdR van plan is. 
 
Anton Weda: De column van voorziBer Hans Maessen in OjdschriI De 
Republikein over ParOj voor de Republiek was negaOef, het leek net of hij daar 
namens het hele Republikeins Genootschap sprak. Wat mij betreI voor zijn 
beurt. Ik doe een oproep aan onze leden om de parOj openlijk te steunen. 
 
VoorziBer: Het vergezicht van mevrouw Guérot over een Europese republiek 
staat ver af van waar wij prakOsch naar streven: een republiek in Nederland. Daar 
reageerde ik desOjds op in mijn column. Wij zijn wél een one-issue beweging en 
willen daarbij alle republikeinen in Nederland verenigen.  
 
Ineke Van den Berg: Bij start van ParOj voor de Dieren nam niemand het serieus. 
Nu vertegenwoordigd in alle bestuurslagen. Het kan wel. 
 
Anton Weda: Ik zie in de ParOj voor de Republiek een pla9orm om een veel 
groter publiek te bereiken.  

1. CollecReve acRe 'Macht van de Koning' (30 min.)  
Advocaat Ewout Jansen legt uit hoe we via een collectieve actie de bevoegdheden 
van de koning in kunnen perken. Middels de rechtszaak willen we aandacht 
besteden aan het thema 'Macht van de Koning'. 
 
Campagnemanager kondigt pre-launch van een crowdfunding aan. Met alvast 
een bedrag op de teller zijn anderen ook eerder geneigd mee te doen. Bij 
20.000 euro starten we een rechtszaak om de macht van de koning in te 

https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=4252s
https://www.youtube.com/watch?v=v6azGoOsL5k&t=4252s


perken. 
 
Anton Weda: Wie is de eiser? 
 
Ewout Jansen: Het Republikeins Genootschap, maar je mag in een collecOeve 
acOe ook opkomen voor mensen die geen lid zijn. In dit geval opkomen voor 
mensen die belang hechten aan een onaqankelijke rechter. 
 
Anton Weda: Wat is de eis? 
 
Ewout Jansen: We vragen de rechter zich uit te spreken over de 
bevoegdheden van de koning en of die in strijd zijn met het recht op een 
onaqankelijk proces zoals bedoeld in arOkel 6 EVRM. Als dat zo is kan de 
rechter aan de Staat vragen om te zorgen dat het recht op een onaqankelijk 
proces gewaarborgd wordt. 
 
Jack Jan Wirken: Heb je overwogen om iemand met concrete schade bij de 
rechtszaak te betrekken? Dan voorkom je ontvankelijkheidsproblemen. 
 
Ewout Jansen: Als je een principieel punt hebt, en er is dankzij de trend van 
collecOeve acOes ruimte om dat bij de rechter te maken, dan moeten we daar 
denk ik gebruik van maken. 
 
Jack Jan Wirken: Stel dat je wint en de macht van de koning inperkt. Loop je 
dan niet de kans dat de monarchie nog lasOger weg te krijgen is? 
 
Campagnemanager: Ik denk dat we publicitair gezien met deze principiële 
vraag aan de rechter meer aandacht kunnen genereren voor een inhoudelijk 
debat, terwijl je het anders alOjd alleen maar over de franje van Oranje hebt. 

8. Verkiezing voorziGer (15 min.)  
Floris Müller heeI zich kandidaat gesteld om voorziBer te worden van het RG. De 
verkiezing is drie weken voor de vergadering opengesteld. Er heeI zich geen 
tegenkandidaat gemeld.  
 
VoorziBer: Ik doe dit met veel plezier, maar denk dat het gepast is om een nieuw 
fris gezicht te hebben, ook voor in de media. Heb veel vertrouwen in Floris. 
 
Bart Gruson: Op welke wijze is er gezocht naar kandidaten? 

https://www.youtube.com/watch?v=6SePSAoXhtw


 
Campagnemanager: Er is een bericht uitgegaan naar 5500 mensen die onze 
nieuwsbrief ontvangen. Dat zijn zowel leden als sympathisanten. 
 
Jack Jan Wirken: Je had een mandaat van 3 jaar, wil je dat niet afmaken? 
 
VoorziBer: Terecht punt, maar ik heb het daarvoor natuurlijk ook al een Ojd 
gedaan en ik denk dat dit een goed moment is voor Floris om het over te nemen. 
Ik zal wel mijn mandaat als bestuurslid volmaken. 
 
Hans Slot: Voor hoe lang wordt Floris gekozen? 
 
VoorziBer: Ik denk dat het een mandaat is voor 3 jaar. 
 
Jeffrey Boekstaaf: Klopt het dat je maximaal 6 jaar bestuurslid mag zijn? 
 
Campagnemanager: Dat staat niet in de statuten. Een voorziBer mag eenmaal 
aansluitend verkozen worden. 
 
> Floris Müller wordt gekozen tot voorziGer van het Republikeins Genootschap 
(met een mandaat van 3 jaar) 
 
Stemuitslag: 25 voor, 7 blanco, 1 ongeldig 
 
Oud-voorziBer Hans Maessen wordt bedankt voor zijn inzet. 

9. Gesprek met Salima Belhaj (D66) over Oranjekunst (60min.)  
Tweede Kamerlid Salima Belhaj pleit voor een onaqankelijke commissie die 
toezicht houdt op Oranjekunst. Zie ook eerdere aflevering ZEMBLA. Online te volgen 
via Facebook en YouTube.

https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/d66-wil-onafhankelijk-onderzoek-naar-koninklijke-kunst
https://youtu.be/8t1yhqiNgsc

