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Lijst van te publiceren besluiten van het bestuur van de Stichting democratie, recht en het 
vrije woord in het jaar 2020 vanaf de oprichting op 27 mei 2020 tot en met 31 december 
2020 
 
 
2 december 2020 
 
Het bestuur stelt de opdrachtomschrijving van de festivalraad vast. De festivaldirecteur is adviseur 
van de festivalraad vanuit onder meer het programma en doelgroepen. De opdrachtomschrijving van 
de festivalraad wordt gepubliceerd op de website. 
 
Het bestuur neemt kennis van de activiteitenverantwoording van VNG Connect en wat zij al heeft 
kunnen bewerkstelligen. Of het echter volledig past binnen het beeld van de stichting, zal het 
bestuur later bepalen in overleg met de festivaldirectie. VNG Connect heeft eerder aangegeven de 
samenwerking met de stichting voor het festival van 2021 niet voort te zetten. Bezien moet worden 
of en zo ja welke sponsoring nu alsnog kansrijk is. 
 
Het bestuur heeft een goed gesprek gehad met ACBN. Het bureau wil ook op andere vlakken 
betrokken zijn en beschikt over veel goede contacten. Aangezien er nog 140 in te zetten uren 
beschikbaar zijn (ook in 2021), kunnen deze uren ook hiervoor aangewend worden. Zo heeft ACBN in 
2019 ook het veiligheidsplan geschreven voor die editie van het festival. De voorzitter benadrukt dat 
de 140 uur initieel bedoeld zijn voor sponsorwerving en van de stichting verwacht wordt dat deze het 
daar ook voor inzet.    
 
 
7 oktober 2020 
 
Het bestuur hecht aan voortzetting van adequaat contact met VNG Connect over, in een 
voorkomend geval, opgedane ervaringen met de eerste festivaleditie en in de organisatie hiervan 
opgebouwde relaties. 
 
Het bestuur besluit tot een eerste gezamenlijke vergadering van het bestuur met de Raad van 
Toezicht, nu ook de voorzitter van de Raad van Toezicht, Theo Bovens, heeft bewilligd in een 
benoeming. 
 
 
23 september 2020 
 
De ‘Notitie kwartiermaker festivalraad’ wordt vastgesteld. 
 
Het bestuur neemt kennis van de mededeling van VNG Connect dat zij, met voltooiing van de 
lopende opdracht van BZK, waarvoor BZK VNG Connect door tussenkomst van VNG subsidie heeft 
verleend, de inzet van VNG Connect voor het Democratiefestival 2021 vooralsnog als afgerond te 
zien.  
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8 september 2020 
 
Het bestuur besluit alle relevante, geanonimiseerde besluiten van het bestuur te publiceren op de 
website. Per kalenderjaar vult het bestuur aldus maand na maand de te publiceren besluitenlijst aan. 
 
Na het gesprek met de kwartiermaker voor de het instellen en samenstellen van de Festivalraad is 
een opdracht opgesteld die voorlopig door het bestuur wordt vastgesteld. Het bestuur besluit dat de 
secretaris contactpersoon is voor de kwartiermaker. 
 
Het bestuur besluit in verband met sluiten van contracten in verband met het Democratiefestival 
algemene voorwaarden van de stichting op te laten stellen. 
 
 
12 augustus 2020 
 
Het bestuur besluit op voorstel van de penningmeester gebruik te maken van de diensten van 
Absoluut Administratie op basis van de opgestelde offerte voor administratie, betalingen, financiële 
overzichten, btw-aangifte, jaarrekening, deponeren stukken.  
 
Het bestuur besluit gebruik te maken van de Rabobank als huisbankier van de stichting. 
 
 
21 juli 2020 
 
Het bestuur benoemt Marianne van Kimmenade tot derde lid en penningmeester van het bestuur. 
Daarmee is voldaan is aan de statutaire verplichting om binnen drie maanden na de oprichting van 
de stichting – uiterlijk 27 augustus 2020 – te komen tot de statutaire samenstelling van het bestuur 
van minimaal drie leden. 
 
Het bestuur besluit conform de voordracht van de selectiecommissie Klaas Taselaar en Mirjam Boone 
te benoemen tot festivaldirectie. Aan dit besluit ligt de volgende motivering ten grondslag. 
Als basis voor selectie van de festivaldirecteur voor het Democratiefestival 2021 stelde het bestuur 
een functieprofiel vast. Omwille van de nodige voortgang besloot het bestuur tot een gerichte 
werving. Hiertoe vroeg het in de projectgroep Democratiefestival om suggesties. De 
vertegenwoordiging van VNG Connect hierin droeg vijf kandidaten aan en die van de gemeente 
Nijmegen twee. Zelf droegen beide bestuurders gezamenlijk eveneens een kandidaat aan. Hierop 
volgde toetsing van de acht kandidaten aan de kerncriteria in het functieprofiel. Ook omdat de door 
beide bestuurders aangedragen kandidaat associé is van het bureau van de voorzitter deed het 
bestuur voor de selectie tevens een beroep op Jacqueline Biesheuvel, lid van de Raad van toezicht. 
Naast deze kandidaat, die zich beschikbaar stelde in combinatie met zijn zakenpartner, betrokken zij 
de twee andere kandidaten die het best naar voren kwamen uit de toetsing op basis van het 
functieprofiel in de selectie (zowel een door VNG Connect als een door Nijmegen aangedragen 
kandidaat). De selectiecommissie – bestaande uit de twee bestuursleden en het lid van de Raad van 
Toezicht - draagt unaniem Klaas Taselaar en zakenpartner Mirjam Boone als festivaldirecteur voor 
aan het bestuur met als overwegingen dat uit het gesprek met Klaas Taselaar en zakenpartner 
Mirjam Boone is gebleken dat zijn beschikken over: 

• Zeer grote ervaring op het gebied van het organiseren van landelijke congressen en evenementen 

• Zeer grote ervaring op het gebied van samenwerking met de landelijke overheid (diverse 
ministeries), provincies en gemeenten. 

• Grote betrokkenheid bij de democratische rechtsstaat. 

• Betrokkenheid bij een politieke partij, maar niet actief en geen politieke ambities. 
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• De vaardigheid om vanuit de inhoud zelf het festival vorm te geven, ook vanuit het bewustzijn dat 
dit tweede Democratiefestival niet top-down maar van onderen af georganiseerd moet worden. 

• Concrete gedachten hoe dit festival (coronaproof) opgezet, geframed en getypecast moet 
worden. 

• Het bewustzijn van de (politieke) druk op en de risico’s verbonden aan het tweede 
Democratiefestival. 

• Een groot netwerk, zeker in het Haagse circuit. 

• De kwaliteit om verantwoordelijkheid te dragen binnen de aangegeven kaders. 

• Een rustige en professionele uitstraling, hetgeen het vinden van voldoende draagvlak en het 
optreden als boegbeeld van het festival ten goede komt. 

Hoewel beide andere kandidaten op basis van het profiel geschikt werden geacht, bleek in de 
gesprekken met hen door de selectiecommissie dat hun ervaring minder groot was dan die van Klaas 
Taselaar.  
Het bestuur besluit conform de voordracht van de selectiecommissie. Hij weegt in zijn keuze en 
beslissing ook mee dat de wijze waarop het tweede Democratiefestival wordt georganiseerd en tot 
een succes moet worden gebracht, bepalend zal zijn voor de toekomst van het festival. Om die reden 
kiest het bestuur ook voor deze meer vertrouwde en daarmee ‘veilige’ festivaldirecteur.  
Overigens trok de kandidaat uit Nijmegen zich na het gesprek terug vanuit de gedachte over het 
geheel genomen zichzelf onvoldoende gekwalificeerd te vinden voor de functie. Het bestuur zal 
beide andere kandidaten onder de aandacht brengen van de festivaldirecteur omdat zij op 
onderdelen van het programma elk vanuit een andere achtergrond mogelijk een zinvolle bijdrage 
kunnen leveren. 
 
N.B. Schinkelshoek & Verhoog laat het bestuur weten dat Klaas Taselaar en Mirjam Boone tijdens 
hun rol als festivaldirectie geen associé zullen zijn van dit kantoor om op voorhand een samenloop 
van beide rollen uit de weg te gaan. 
 
 
7 juli 2020 
 
Het bestuur stemt definitief in met de instelling van de commissie Nieuw Verhaal voor Nederland. 
Van de commissie maken deel uit: Hannah Aukes, Shirley Gast, Jan Erik van der Werff, Merle Helmus, 
Caitlin Berner, Gert Jan Verhoog (als voorzitter). Hans Storm wordt toegevoegd lid (met standing 
invitation voor samenkomst). 
 
De heer F. van der Wel is bereid toe te treden tot de Raad van Toezicht tot eind 2021. 
 
 
16 juni 2020 
 
Het bestuur besluit, gelet op de sterke relatie met het doel van de Stichting voor democratie, recht 
en het vrije woord, de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het initiatief Nieuw Verhaal voor 
Nederland. Het bestuur zal dit initiatief onderbrengen in een commissie conform de statuten. 
 
 
9 juni 2020 
 
De notulen van de constituerende vergadering van het bestuur op 2 juni 2020 worden vastgesteld en 
getekend. Er wordt besloten om per vergadering een korte notulen te maken met als bijlage de Lijst 
van activiteiten van de Stichting voor democratie, recht en het vrije woord waarin de in die 
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vergadering besproken voortgang wordt verwerkt. Deze aangepaste lijst is de inbreng voor de daarop 
volgende vergadering. De secretaris zal een digitaal archief aanleggen. 
 
 
2 juni 2020 – constituerende vergadering 
 
De voorzitter constateert dat op 27 mei 2020 ten overstaan van de notaris, mr. R.S. Oude Hengel, de 
Stichting voor democratie, recht en het vrije woord is opgericht. De overgangsbepalingen in de akte 
van oprichting vermelden dat het bestuur bij de oprichting van de stichting bestaat uit twee 
personen. Op grond van de overgangsbepalingen zijn als eerste bestuurders van de stichting 
aangewezen de heer G.J. Verhoog, als voorzitter, en de heer J. Storm, als secretaris/penningmeester, 
thans aanwezig. Genoemde bestuursleden zijn op grond van de statuten handelingsbevoegd. Het 
bestuur heeft de in de akte van oprichting opgenomen verplichting om uiterlijk binnen een termijn 
van drie maanden na de oprichting – dat is uiterlijk 27 augustus 2020 - het derde bestuurslid te 
benoemen, die de functie van penningmeester zal bekleden. 
 
 
1 april 2021 


