
Beknopt verslag van de Algemene Ledenvergadering van het
Republikeins Genootschap gehouden op 17 april 2021.
Met het bestuur en geïnterviewden op locatie in Amersfoort, de overige leden digitaal via
Zoom aanwezig. In totaal 217 aanwezigen. Verslag door Job Telling.

De vergadering is ook in zijn geheel terug te kijken via YouTube, bijlagen zoals financieel
verslag en statuten zijn te vinden op onze site.

1. Opening door de voorzitter Floris Müller. Deze heet iedereen welkom en licht toe
dat de vergadering dit jaar als gevolg van de COVID-19 maatregelen op een
bijzondere, digitale wijze plaatsvindt. Campagnemanager Bram van Montfoort geeft
uitleg rond de technische bijzonderheden die bij deze van vergaderen komen kijken.
Een onderdeel daarvan is de proefstemming die plaatsvindt.

2. Notulen: er zijn geen opmerkingen bij de notulen en deze worden ongewijzigd
vastgesteld.

3. Verkiezing nieuw bestuurslid. Na een korte voorstelronde vindt de stemming
plaats over de verkiezing van Job Telling tot de nieuwe penningmeester van de
vereniging. Uitslag: 116 voor, 4 tegen en 24 onthoudingen.

4. Beleidsplan 2021-2025. Door middel van een filmpje wordt het nieuwe beleidsplan
toegelicht. Daarna licht Boris Thorbecke de keuze van een nieuwe huisstijl en de
nieuw naam toe. Republiek, staat voor iedereen. Dit is een sterk merk en
kenmerkt zich door authenticiteit. De leeuw in het beeldmerk appelleert aan aan
nationale gevoelens en is al lang voordat de monarchie zijn intrede deed in
Nederland in gebruik. Vanuit de leden wordt gevraagd om deponering van de naam
en het beeldmerk. Het bestuur zegt toe dit te onderzoeken.
Hierna vindt de behandeling van de te voren ingediende en voldoende ondersteunde
amendementen plaats.
Amendement A. Een duidelijker anti-monarchistisch logo door Benjamin Boon. Hij is
helaas zelf niet aanwezig om dit amendement toe te lichten.
Het logo wordt een duidelijke visuele afwijzing van de monarchie, zoals het symbool
van een kroon met een afkeurend kruis eroverheen gezet.
Uitslag van de stemming: 21 voor, tegen 107 en blanco 27;
Amendement B. Blijvende en niet minder focus op misstappen van het koningshuis
door Benjamin Boon.
Dit realiseren we door een heldere, positieve, informele toon in berichtgeving; meer
voorlichting over de (parlementaire) republiek, maar ook blijvend de focus op de
misstappen van leden van het koningshuis.
Voor 109, tegen 26 en 19 blanco;
Amendement C. In gesprek gaan met nieuwe doelgroepen door Mik Nordkamp.
We werken samen met professionals op het gebied van branding om een nieuwe
naam en huisstijl te ontwikkelen voor een groter en diverser publiek inclusief
jongeren, vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond. Daarnaast stellen we
een diversiteit richtlijn op om mensen van verschillende achtergronden zo goed
mogelijk kunnen verwelkomen binnen onze vereniging.
Voor 59, tegen 60 en 30 blanco;
Amendement D. Doelgericht activiteiten ondernemen met inzet van alle leden.

https://www.youtube.com/watch?v=urXNYvj84xY
https://doemee.republiek.org/alv/


De vereniging zet zich dan ook in om zo actief mogelijk te opereren, waarbij de
expertise, kennis en ervaring van de leden incl. bestuur zo goed mogelijk worden
aangeboord en tot hun recht komen. Om de vereniging levendig te houden, zijn
doelgerichte activiteiten nodig, die passen bij de doelstellingen en waar leden bij
kunnen aanhaken.
Door Conny Bergé. Voor 132, tegen 2 en blanco 14;
Amendement E. Gezamenlijke visie ontwikkelen t.a.v. gewenste vorm waarin
republiek gestalte kan krijgen.
De vereniging gaat een visie en missie ontwikkelen waarin tot uiting komt naar welke
vorm van republiek c.q. democratische rechtsstaat de vereniging streeft. De opbouw
van een democratische rechtsstaat betekent het einde van Nederland als
constitutionele monarchie.
Door Willemien Sanders. Een proces inrichten en dialoog met de leden aangaan.
Voor 71, tegen 60 en blanco 18
Amendement F. Openbaar maken archieven Koninklijk Huis door Suzanne Hartholt.
Ondersteuning bieden ten aanzien van dit actiepunt op juridisch en communicatief
gebied.
Daarnaast zal worden geïnvesteerd in openbaarmaking van stukken van het
koninklijk huis. Denk hierbij aan het actief opvragen van archieven die niet (langer)
onder de bescherming vallen van het Besluit beperking openbaarheid archief
Koninklijk Huis. Dit ten behoeve van transparantie en het maatschappelijke debat
over de monarchie in Nederland.
Voor 148, tegen 2 en 6 blanco.

Na de stemming over de ingediende amendementen komt het plan als geheel ter
stemming. Verschillende leden maken gebruik van de mogelijkheid om een
stemverklaring te geven dan wel om aandacht te vragen voor specifieke punten van
het plan

● Emma Brandse - vraagt naar de (on)mogelijkheden om reclame voor onze
standpunten te maken op sociale media w.o. Twitter. Bram van Montfoort legt
uit dat wij ook als politieke groep worden gezien en derhalve geen reclame
mogen maken op Twitter;

● Richard van Eekelen vraagt aandacht voor de financiering van de geplande
acties. Bram licht toe dat financiële middelen nu meer dan toereikend zijn en
dat in de toekomst veel aandacht geschonken zal worden aan crowdfunding
en het werven van donaties;

● Willemien Sanders wil graag haar complimenten voor het plan delen en
vraagt om blijvende aandacht voor diversiteit;

● Piet Creutzberg denkt dat een kamerbrede aanpak het beste werkt bij de
acties richting politieke partijen.

Daarna komt het Beleidsplan Republiek 2021 - 2025 ter stemming.
Uitslag: voor 150, tegen 1 en blanco 3.
Daarmee is het beleidsplan met overweldigende meerderheid aangenomen en heeft het
bestuur een duidelijk richtsnoer voor haar handelen de komende jaren.

5. Statutenwijziging



Hans Maessen licht nut en noodzaak van een herziening van de statuten toe. Vanwege
redenen van aanpassing aan de tijd, betere legitimiteit en sterke en meer directe band
tussen leden en bestuur is Hans te rade gegaan bij onze internationale zusterbewegingen.
Met deze aangepaste statuten wordt bereikt dat:

● betere structuur voor de verkiezing van bestuursleden
● onderscheid tussen Dagelijks bestuur en Algemeen Bestuur
● professioneel campagnebureau
● algehele professionalisering

Hans benadrukt het belang van voldoende steun voor de nieuwe statuten. Om aangenomen
te worden, is een 2/3e meerderheid nodig.
Daarnaast merkt Hans op dat pas de volgende ALV volgens de nieuwe structuur gewerkt zal
worden. in de tussentijd wordt naar het nieuwe model toegewerkt en worden de eerste
ervaringen hiermee opgedaan. Dus bij de eerstvolgende vergadering zullen voorstellen voor
de benoeming van DB en AB leden worden gedaan aan de ALV.
Ook bij het voorstel voor aangepaste notulen bestond de mogelijkheid om amendementen in
te dienen en te ondersteunen. Thans komen ter stemming de voldoende ondersteunde
amendementen:
Amendement A. Mogelijk maken van een professionele externe secretaris door Frank
Schurink.
Het AB kan besluiten de verslaglegging van de ALV te laten uitvoeren door een externe
professionele secretaris.
Na de toelichting door Hans die inhoudt dat dit in de nieuwe structuur zeer wel mogelijk is,
trekt Frank dit amendement in vanwege de plausibele argumentatie van Hans;
Amendement B. Bestuursleden benoemen voor 6 in plaats van 9 jaar.
De maximale zittingsduur van een AB-lid, eventueel in combinatie met een
DB-lidmaatschap, is 6 jaar.
Hans legt uit dat structuur zo in elkaar zit dat DB leden op zich maar 6 jaar DB lid mogen
zijn, maar daarvoor of daarna best wel een 3-tal jaar onderdeel kunnen uitmaken van het
AB. De stemming leidt tot hij volgende resultaat: voor 60, tegen 67 en 19 blanco;
Amendement C. Schriftelijk of per email een lid op de hoogte brengen van een schorsing.
Geschorste leden worden per aangetekende brief of via de persoonlijke mail op de hoogte
gebracht van de schorsing met reden waarvoor.
Dit amendement heeft de steun van het bestuur gekregen. Uitslag: voor 126, tegen 2 en 12
blanco.

De algehele gewijzigde statuten worden vervolgens ter stemming gebracht: Voor 147, 0
tegen en 3 blanco.

6. Rechtszaak “Macht van de Koning”. Naar aanleiding van de bezorging van de
dagvaarding bij de Hoge Raad licht Ewout Jansen - advocaat namens ons - de stand
van zaken rond deze rechtszaak toe. Leden maken gebruik van de gelegenheid om
Ewout vragen te stellen, die hij op deskundige wijze beantwoordt.

7. Financiën. Aan de orde zijn het jaarverslag over het jaar 2020 en het bijbehorende
verslag van de kascommissie. Tevens komt aan de orde de begroting voor 2021 en
het voorstel van het bestuur om nieuwe leden van de kascommissie te benoemen.



Hans is heel verheugd met het sterk toegenomen aantal leden dat zorgt voor een
ruimere financiële armslag. Crowdfunding acties ook die in het kader van de Macht
van de Koning zijn erg succesvol. Kosten van de campagne manager zijn
toegenomen en daardoor ook ons activiteitenniveau.
Overall is ons vermogen toegenomen van € 30 K naar € 60 K.
De begroting 2021 geeft meer ruimte voor ons toegenomen ambitieniveau en extra
activiteiten.
Ter stemming komen de volgende onderwerpen:

A. Dechargeverlening aan het bestuur inzake het gevoerde financiële beleid
over 2020: voor 125, tegen 0 en 1 blanco;

B. Begroting voor 2021: voor 129, tegen 0 en blanco 6;
C. Benoeming van nieuwe leden van de kascommissie, Pieter Janssen en

Richard van Eekelen: voor 119, tegen 1 en 17 blanco.
8. Wij zijn Republiek. Aan de hand van de nodige cijfers licht Bram van Montfoort de
plannen voor het komend jaar toe. We willen online nog nadrukkelijker in beeld komen. Doel
is uiteindelijk om op eigen kracht 1 miljoen mensen in Nederland te bereiken met onze
standpunten en meningen. Hij presenteert ook de mooie nieuwe vlag, t-shirts, hoodies et
cetera die verkrijgbaar zijn in de webshop. De nieuwe website zal na deze ALV in de lucht
komen. Moderner en uitnodigender. Ten slotte vraagt hij aandacht voor de structurele
crowdfunding actie rond de rechtszaak “Macht van de Koning”.
9. Interview met “ Republikein van het Jaar “  Sheila Sitalsing door Floris Muller.
Als laatste punt van deze ALV neemt Floris een interview af aan Sheila die door jullie is
verkozen tot Republikein van het Jaar.
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