
In 1964 werd ik geboren in Rheden. Toen ik 7 jaar oud was overleed mijn
vader. Vanaf dat moment groeide ik op in een gezin met moeder en
(oudere) zus. Na de middelbare school ging ik naar de Marine. Het was
nog net Koude Oorlog. Binnen een jaar concludeerde ik dat dit niet mijn
werkomgeving was. Ik ging technische bedrijfskunde studeren in
Eindhoven. Daar ben ik ook gepromoveerd. Ik had niet de ambitie om in
academia te blijven en begon te werken in energiesector. Dat was begin
jaren 90. De dynamiek en de maatschappelijke relevantie trokken mij
aan. Vrijwel tegelijkertijd werd ik voor het eerst vader. Er zouden er nog
vier volgen. Ik ben er trots op om vader te zijn. Met alle kinderen is er een
goede band. 

Ik heb in binnen- en buitenland gewerkt voor grote en kleinere
energiebedrijven. Vanaf 2010 had ik mijn eigen bedrijf in zonne-energie.
Als oprichters hebben wij het bedrijf verkocht en inmiddels werk ik al
weer twee jaar als adviseur, docent en ondernemer. In die laatste rol
begeleid ik nu met name anderen die een bedrijf starten.
De ontwikkeling die ik heb doorgemaakt en de bijdrage die ik aan de
maatschappij heb geleverd waren alleen mogelijk in een maatschappij
waarin gelijkheid en sociale mobiliteit worden gewaardeerd. Die
begrippen passen niet bij een (erfelijke) monarchie. De monarchie staat
symbool voor het tegenovergestelde. Daarom ben ik tegen de monarchie
en voor een democratisch gekozen staatshoofd. 
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Beste Republikeinen,

Over waarom Nederland beter af is als republiek dan als monarchie hoef
ik jullie denk ik niets te vertellen. Het is mijn overtuiging, maar het is ook
die van jullie. Daarom zijn we lid van Republiek. We hebben inmiddels
ook de wind mee. Er is geen meerderheid van Nederland meer vóór de
monarchie. Dat geeft ons nu het moment om aan onze beweging te
bouwen.

Met jullie wil ik graag de aankomende jaren werken aan een vereniging
waar elke republikein zich in kan herkennen, en waar elke republikein
zich kan thuisvoelen. Onder vrouwen blijkt echt nog minder steun te zijn
voor de monarchie dan onder mannen, volgens de recente Ipsos-peiling.
Dat is onbenut potentieel dat nog niet gerepresenteerd is in onze
vereniging. Maar het gaat verder dan alleen man-vrouw wat mij betreft.

Er zijn veel republikeinen die wij kunnen mobiliseren, ongeacht inkomen,
opleiding, gender, afkomst of wat ook. We moeten een vereniging worden
die iedereen wat biedt, maar ook een vereniging waar iedereen aan wat
kan bijdragen. Of je nu de vereniging wil steunen door posts op social
media te delen, of je een verdiepende masterclass wil volgen over
staatsinrichting – of iets daartussen. Wij moeten daar zijn.

Ik heb zin om daar aan bij te dragen. Ik had me nog niet voorgesteld,
maar dat zal ik dan nu doen. Mijn naam is Ellen Bijsterbosch, ik ben 36
jaar, en werkzaam in de kunsten. Tussen 2018-2022 was ik
gemeenteraadslid namens D66 in Utrecht, en verder geef ik sinds 2014
trainingen aan liberalen en activisten in het buitenland (met name in de
Balkan en in de Kaukasus), onder andere over hoe zij zich kunnen
verenigingen.
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Mijn naam is Maurice Piek. Ik ben 51 jaar oud en getrouwd met Xingyu.
Samen wonen we in Amsterdam met onze hond Otto. 

Mijn motivatie om toe te treden tot het Algemene Bestuur van Republiek
hangt samen met mijn diepe overtuiging dat de monarchie als
staatsvorm niet meer past in de huidige tijd. Op alle niveaus in onze
samenleving werken we aan inclusiviteit, maar uitgerekend de positie
van staatshoofd is niet bereikbaar voor een gewone sterveling. Deze
functie kun je alleen vervullen als je in het juiste wiegje hebt gelegen en
tot de koninklijke familie behoort. Competentie speelt momenteel geen
enkele rol bij de invulling van dit ambt. Daarmee is de monarchie een
ouderwets symbool van ongelijkheid.  

Communicatie is een rode draad in mijn werkzame bestaan. Van 1999 tot
2006 was ik politiek verslaggver voor het NOS Journaal. Vervolgens werd
ik woordvoerder voor diverse organisaties, waaronder het Ministerie van
Defensie, KPN en NN Group. Van 2010 tot 2014 zat ik namens de VVD in
de Amsterdamse gemeenteraad. Graag zet ik mijn ervaring als
communicatiespecialist, alsmede mijn netwerk in voor Republiek. 
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Beste Republikein,

Mijn naam is Floris Groot en ik ben een 23-jarige masterstudent aan de
TU Delft, sinds kort woonachtig in Rotterdam. Naast mijn studie heb ik
het afgelopen jaar ervaring opgedaan in de politiek door als
Beleidsmedewerker Economische Zaken te werken voor de Tweede
Kamerfractie van D66.

Van alle leeftijdsgroepen zijn jongeren de grootste tegenstanders van de
monarchie, maar vormen slechts een zeer klein gedeelte van de
Republiek-leden. Recent gezette stappen, zoals de Republiek-instagram,
timmeren aan de weg maar het kan nog beter. Ik denk dat ik, als
onderdeel van deze doelgroep en republikein in hart en nieren, in het
dagelijks bestuur een bijdrage kan leveren in de benadering en activering
van jongeren.

Daarnaast wil ik het geluid van Republiek in de Tweede Kamer laten
klinken. Het verschil tussen een effectieve en ineffectieve lobby in Den
Haag is klein in vorm, maar groot in impact. Mijn tijd als
beleidsmedewerker heeft mij veel geleerd over het functioneren van de
politiek en de gang van zaken achter de schermen van de Tweede Kamer.
Als lid van het Dagelijks Bestuur wil ik die ervaring inzetten voor
Republiek.

Het is mij een eer te zijn voorgedragen voor de positie van secretaris van
het Dagelijks Bestuur. Ik hoop op uw steun te kunnen rekenen. Mocht u
verder met mij in gesprek willen over mijn ambities of ervaring, schroom
dan niet om het gesprek met mij aan te knopen.

Met republikeinse groet,
Floris Groot

Floris groot
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