
Utrecht, Villa Jongerius, 5 november 2022.

Notulen Algemene Ledenvergadering Republiek (10:00-11:30)

Aanwezig:
Dagelijks Bestuur: Floris Müller (voorzitter), Hans Maessen (secretaris), Job Telling
(penningmeester).
Floris Groot is notulist.
74 aanwezigen, er komen nog mensen binnen na het begin van de vergadering.

1. Opening (5 min.):
Floris Müller heet iedereen welkom, opent de vergadering en doet huishoudelijke
mededelingen.

2. Notulen vorige vergadering (5 min.):
Vragen:
Cornelis van Gils: Vorig jaar is afgesproken dat het voorstel om Peter R. de Vries
Republikein van het jaar te maken terug zou komen op de agenda. Dit punt staat nu niet op
de agenda.
Floris Müller: Dat klopt. Vorige keer is De Vries voorgedragen maar afgewezen door de leden
als Republikein van het jaar. Wij hebben daarom besloten om tot nader order te stoppen met
de Republikein van het jaar.
Cornelis van Gils: De verkiezing van De Vries zou deze vergadering besproken worden en
het staat niet op de agenda.
Floris Müller: Dat is een goed punt en laten we opnemen in de notulen dat het bestuur hier
op terugkomt
Marijke Vorm: Vraagt naar de stand van zaken rond de Free Amalia acties, zij is benieuwd
naar de vorderingen.
Floris Müller: Dit punt komt tijdens de presentatie van Bram van Montfoort, later vandaag,
aan de orde.
Verder geen vragen. Notulen aangenomen.

3. Afscheid Hans Maessen uit het Dagelijks Bestuur
Floris Müller haalt de vele verdiensten van Hans Maessen voor de republikeinse beweging
aan. Zijn afscheid als lid van het Dagelijks Bestuur kan niet zonder dat we daar uitgebreid bij
stilstaan, passeren. Hij bedankt hem namens het bestuur en alle leden. Hans treedt af als
secretaris van het Dagelijks Bestuur gaat verder als lid van het Algemeen Bestuur. Hans
Maessen wordt door het bestuur voorgedragen als erelid van Republiek. Dit voorstel wordt
door de ALV unaniem aangenomen.

4. Overzicht campagne 2022 (10 min.):
Floris Müller kondigt het nieuwe ‘lidmaatschap voor het leven’ aan. Daarbij de oproep aan
eenieder om zich onverwijld hiervoor op te geven.
Bram van Montfoort (campagnemanager): bespreekt vijf punten.

1. Acties van de afgelopen 12 maanden: Free Amalia, demonstratie koningsdag in
Maastricht, demonstratie prinsjesdag, informatiestands op festivals;

2. Online Campagne: afgelopen jaar minder Facebook en meer focus op Instagram,
aantal volgers is aan het eind van het jaar 28% toegenomen t.o.v. vorig jaar, dat valt
een beetje tegen. In de toekomst zetten we meer in op videomateriaal;

3. Media aandacht: 65 keer in de media, dat is naar tevredenheid van het
campagneteam;

4. Peilingen: Dit jaar voor het eerst zelf onderzoek gedaan via Ipsos. Uitkomst hebben
we goed kunnen gebruiken, en

5. Politiek: Komend jaar zal Republiek zich focussen op een aantal politieke partijen om
hun standpunt met betrekking tot de monarchie te wijzigen.
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Vragen:
Conny Bergé: Tip voor de campagne, naast films helpen ook foto’s op sociale media. Dit
ook met betrekking tot internationaal republikanisme. Zou het handig zijn om directe
peilingen te doen bij stemlokalen, en wat vinden we van burgerberaad en referenda?
Bram van Montfoort: Dank voor suggesties.
Josephine Roos: Wat is het doel met betrekking tot politiek?
Bram van Montfoort: het doel is kamerleden kritische vragen te laten stellen, maar ook
partijleden moties laten indienen om het partijstandpunt te wijzigen.
Jordy Schuilenburg: Hoe vind je de subtiliteit om zoiets bij een politieke partij op tafel te
leggen? Het is een heel gevoelig onderwerp.
Bram van Montfoort: Wij zijn ook op zoek naar hoe we dat het beste kunnen doen. Volgend
jaar denken we verder te zijn met een plan hoe we dat kunnen doen.
Peter Boers: Wie bepaalt aan welke acties wij deelnemen?
Floris Müller: Het bestuur laat zich adviseren door het campagneteam over deelname aan
acties. Wij nemen alle suggesties van leden mee in onze overwegingen. Dat kan op het
congres of via email. Als leden acties zien waarbij Republiek aanwezig moet zijn, laat ons dat
dan weten.

5. Verslag financiën 2021, stand van zaken financien 2022  en begroting 2023 (15 min.):
Job Telling: Legt uit dat informatie is verstrekt t.a.v.:

● Jaarrekening 2021 zowel winst-en-verliesrekening als de Balans over 2021
● Voorlopige cijfers 2022
● Begroting 2023
● Verslag van de kascommissie inzake hun werkzaamheden ober 2021

Job licht de winst-en-verliesrekening van 2021 in het kort toe.Sterk toegenomen inkomsten,
maar ook uitgaven. Dit komt door meer activiteiten en dat is een goed teken.
Vragen

Allette van ’t Eind: De webshop is apart opgenomen, waarom?
Job Telling: Dat klopt niet helemaal, het is in de cijfers opgenomen en tevens voorzien
van een aparte toelichting. Rechtszaak Macht van de Koning heeft wel een aparte
balanspost gekregen om te zorgen dat alle donaties die daarvoor zijn gedaan ook
alleen aan de rechtszaak zullen worden uitgegeven. Hierover wordt dus afzonderlijk
gerapporteerd

Balans 2021
Geen vragen.

Verwachting 2022
Geen vragen

Begroting 2023
De Begroting voor 2023 die nu wordt voorgesteld kent een negatief saldo. De
vereniging heeft relatief veel geld op de bank en het bestuur heeft na enige discussie
besloten om meer geld te gaan uitgeven campagne activiteiten.

Verslag van de kascommissie
Richard van Eekelen, namens de kascommissie: we hebben de cijfers bekeken en
vragen gesteld aan de penningmeester. Naar aanleiding daarvan zijn veranderingen
aangebracht. Derhalve kan de kascommissie verklaren dat de balans en de staat van
baten en lasten een getrouw beeld geven van de financiële stand van zaken van de
vereniging. Derhalve stelt de kascommissie voor de penningmeester en het bestuur
decharge te verlenen over het gevoerde beleid over 2021 en de financiele
verantwoording daarvan..
Ria Baseliers: Is er een formele zittingsduur kascommissie?
Job Telling: Ja, die is er en die zal met ingang van volgend jaar ook weer worden
gevolgd

De ALV neemt de volgende besluiten:
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● Het verleent de penningmeester en het bestuur decharge voor het gevoerde
financiële beleid over 2021 (conform art. 10.7 van de statuten);

● Het keurt de begroting voor 2023 goed (conform art. 10.8 van de statuten)
● Stemt in met voortzetting van de werkzaamheden van de huidige leden van de

kascommissie in 2022/2023 (Richard van Eekelen en Sebastiaan van der Laan)

Aangezien de verslaglegging van de financiën pas laat plaatsvindt, kan dit overkomen als de
spreekwoordelijke ‘mosterd na de maaltijd’. Een alternatief is om de ALV eerder in het jaar te
organiseren. Het bestuur kiest daar uitdrukkelijk niet voor.
Floris Müller: Voorstel van bestuur om in het najaar te vergaderen. Door aanwezige leden
unaniem aangenomen.

6. Verkiezing Bestuur (30 min.)
Hans Maessen licht de nieuwe structuur van het bestuur en de werkwijze van de
kandidaatstellingscommissie toe.
Vragen:
Conny Bergé: Is vier keer per jaar algemeen bestuur bij elkaar voldoende? Is  gekeken naar
welke portefeuilles nodig zijn voor bestuursleden?
Hans Maessen: Het zwaartepunt van de organisatie ligt bij het campagnebureau, als
professionele organisatie die altijd bereikbaar is. Hans geeft een verdere toelichting van de
organisatiestructuur. Kandidaten zijn gezocht op basis van een vooraf opgesteld profiel.
Ineke Vonk: Stellen de kandidaten zich publiek voor?
Hans Maessen: Ja.
Ria Baseliers: Waarom zijn er geen tegenkandidaten?
Floris Müller: De kandidaatstellingscommissie heeft een selectie gemaakt en daar kunt u
voor, tegen of blanco over stemming.
Conny Bergé: Waren de criteria om iemand voor te stellen met bestuurservaring?
Hans Maessen: Jazeker.
Kees Koolmees: Waarom drie kandidaten voor drie vacatures, in plaats van vier? Dat zou
keuze opleveren.
Floris Müller: De kandidaatstellingscommissie wil geen enthousiaste kandidaten teleurstellen
door weggestuurd te worden.
Ineke Vonk: Worden kandidaten toegevoegd aan het bestuur?
Hans Maessen: We zijn in opbouw en moeten naar tien leden van het bestuur (AB en DB).
We willen dat rustig opbouwen.
Emma & Agnes vormen de stemcommissie die toeziet op een goed verloop van de
stemprocedure.
Leendert Florusse, kandidaat algemeen bestuur, stelt zich voor als kandidaat.
Ellen Bijsterbosch, kandidaat algemeen bestuur, stelt zich voor als kandidaat.
Maurice Piek, kandidaat algemeen bestuur, stelt zich voor als kandidaat
Floris Groot, kandidaat secretaris dagelijks bestuur, stelt zich voor als kandidaat
Job Telling is kandidaat voor de kandidaatstellingscommissie.

Uitslag stemprocedure:

Voor AB: Voor Tegen Blanco
Leendert Florusse 61 3 15

Ellen Bijsterbosch 75 2 3

Maurice Piek 78 0 2

Voor DB:
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Floris Groot 76 2 2

Voor kandidaatstellingscommissie:

Job Telling 77 0 3

7. Alliance of European Republican Movements (AERM) (5 min.):
Floris Müller leidt het onderwerp in.
Bram van Montfoort licht de stand van zaken rond de AERM toe.

8. Voorstellen leden (5 min.):
● Maak educatiepakketten, ingediend en toegelicht door Varsha Doelam.

Floris Müller: bestuur vindt dit zeer interessant en ziet uit naar een plan.
● Alleen interviews mainstream media, René van Ardenne licht toe dat hij het voorstel

intrekt, maar het bestuur wel verzoekt om in de toekomst goed na te denken over
mediaoptredens.
Floris Müller: Het bestuur zal voortaan niet meer meewerken aan interviews van de
omroep ON. Toelichting Willemien Sanders: We spraken hier eerder over in het AB
nog voordat ON boetes had gekregen. Toen was de afweging om hier wel aan mee te
doen. Nu er inmiddels twee boetes zijn uitgedeeld hebben we besloten niet in te gaan
op uitnodigingen of anderszins te participeren bij activiteiten van ON.

● Uitsluiten van extreem-rechts is gediend door Gerard Kruijff. Gerard Kruijff: mensen
uit extreem-rechtse hoek liften mee op strijd tegen monarchie. Voorstel: mensen die
zich anti-democratisch en niet-rechtsstatelijk uitlaten moeten geweerd worden. Kan
dat in statuten worden opgenomen? Alert zijn op reacties op de social media en
disclaimer erbij zetten dit is niet namens ons.
Floris M.: democratie staat in onze statuten. Maar we zijn organisatie met een doel.
We zijn politiek neutraal. Wij verwijderen extreme reacties. Bij prinsjesdag afstand
genomen van extreme hoeken. Conny Bergé: Wij zijn juist politiek, omdat we een
politiek doel nastreven.

9. Rondvraag (10 min):
Jack Jan Wirken: Is er een draaiboek voor als de koning naar Qatar gaat?
Floris Müller: Ja, daar zijn wij op voorbereid.
Richard van Eekelen: Kunnen de beslispunten duidelijker terugkomen op de agenda?
Floris Müller: Bij het volgende ALV zal de agenda inclusief de te nemen besluiten worden
gepresenteerd.
Conny Bergé: Zouden wij kunnen aanhaken bij de bredere democratiseringsbeweging, om
het Huis van Thorbecke te actualiseren.
Floris Müller: Het uitdragen van de republiek, in plaats van nadruk op het anti-monarchisme,
daar zetten wij op in. Ik zal hier in mijn congres opening op terugkomen.

10. Afscheid Ineke Vonk uit het algemeen bestuur
Het dagelijks bestuur bedankt Ineke Vonk namens Republiek voor haar inzet de afgelopen
jaren in het DB en het laatste jaar in het AB. Floris geeft haar bloemen namens de
vereniging.

11. Sluiting:
11:55 uur.
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