
 

  

  

Lijst van te publiceren besluiten van het bestuur van de Stichting democratie, recht en het 

vrije woord in het jaar 2021   

  

2 juni 2021 

 

Het bestuur van de Stichting voor democratie, recht en het vrije woord (DRVW) heeft op 31 mei 

2021 besloten om het Democratiefestival dat op 3 en 4 september 2021 bij Nijmegen zou worden 

gehouden uit te stellen tot een nader te bepalen datum in 2022.  

Aan dit besluit ligt de volgende afweging ten grondslag.  

Het Democratiefestival beoogt de ontmoeting en het gesprek te organiseren en te stimuleren tussen 

uiteenlopende doelgroepen uit onze samenleving over lokale, regionale en landelijke kwesties. In 

2019 is een eerste editie van het festival georganiseerd. Uit de evaluatie van deze editie zijn lessen 

getrokken. De stichting is een jaar geleden opgericht om onder meer het Democratiefestival te 

organiseren. Onze ambitie is hoog. Het festival moet een evenwichtige programmering bieden 

waardoor veel mensen in het festival geïnteresseerd raken en naar Veur-Lent komen. Aan het 

festival moet grote bekendheid gegeven worden. Aan een breed draagvlak binnen de samenleving 

voor een Democratiefestival moet worden gebouwd. De editie 2021, die voor het eerst onder 

verantwoordelijkheid van de stichting plaatsvindt, moet de basis leggen voor een langdurige traditie. 

Dit alles betekent dat de omstandigheden op 3 en 4 september 2021 optimaal moeten zijn om een 

Democratiefestival met deze ambitie neer te zetten. Hoewel de coronapandemie richting een einde 

lijkt te gaan en de samenleving zich weer beweegt richting normaal, blijft onzeker hoe de situatie er 

begin september 2021 uit zal zien en welke voorwaarden tegen die tijd verbonden worden aan de 

organisatie van evenementen. Het doel en de opzet van het Democratiefestival leent zich niet voor 

het in acht nemen van een 1,5 meter afstand. Ook een verplichting om bezoekers als bewijs van 

toegang te laten beschikken overeen negatief testresultaat of een vaccinatiebewijs dan wel ter 

plaatse een test te laten ondergaan, past niet bij de gedachte dat het festival voor iedereen 

toegankelijk moet zijn. Aan het organiseren van het Democratiefestival onder deze beperkingen is 

een te groot afbreukrisico verbonden.  

Aan uitstel van de beslissing of het doorgaan met organiseren van het festival met als optie om op 

een later moment alsnog te besluiten tot annuleren wordt niet de voorkeur gegeven. Het 

Democratiefestival wordt gefinancierd met subsidie van de rijks-, provinciale en gemeentelijke 

overheid. Het uitgeven van deze publieke middelen dient op verantwoorde wijze te gebeuren. 

Daarom wordt er voor gekozen om in goed overleg met de subsidiënten en partners de beschikbare 

middelen door te schuiven naar een wel optimaal te realiseren editie in 2022. Hierdoor kan de 

organisatie van het festival 2022 een snelle doorstart maken. 

 

 

10 maart 2021  

  

Naar aanleiding van het overleg met de raad van toezicht, die concludeerde dat het boekjaar niet 

verlengd mag worden, moet de notitie met het verzoek om een offerte aan de drie geselecteerde 

accountantskantoren worden aangepast en een jaarrekening over 2020 worden opgesteld.  

  

 



 

24 februari 2021  

  

Het tweewekelijks overleg met de festivaldirectie zal een nieuwe invulling krijgen, zo wordt besloten. 

Voortaan sluit het gehele bestuur van de stichting aan bij het overleg. Het zal wel een voortgangs- en 

inventariserend overleg zijn, geen besluitvormingsoverleg.  

  

Naar aanleiding van de nieuwe opzet van het tweewekelijks overleg met de festivaldirectie, 

concludeert het bestuur dat de frequentie van bestuursvergaderingen kan worden teruggebracht 

naar eens per maand.  

  

De vorm van bezoldiging van bestuursleden op basis van de statuten krijgt een nadere uitwerking die 

in lijn is met relevante juridische en fiscale regelgeving.  

  

  

10 februari 2021  

  

De voorzitter geeft aan dat Chris Kuijpers, directeur-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen bij BZK, 

graag toetreedt tot het Comité van Aanbeveling voor het Democratiefestival. Voor de formalisering 

hiervan draagt de voorzitter zorg.  

  

  

13 januari 2021  

  

De stichting neemt formeel vanaf 1 december 2020, de datum van de subsidiebeschikking van BZK, 

de verantwoordelijkheid voor het Democratiefestival 2021 op zich. De stichting zal dit onder 

dankzegging bevestigen in een brief aan het ministerie van BZK waarin zij ook enkele implicaties zal 

verwerken en de actuele stand van zaken.  

  

De stichting stelt de opdracht aan de festivaldirectie vast, het hiermee verbonden stappenplan en 

het voortgangsoverleg.  

  

De samenstelling van de festivalraad wordt akkoord bevonden. . Leden van de festivalraad, benoemd 

op persoonlijke titel, zijn: Reinier van Zutphen (voorzitter), Lisette Heemskerk, Carla Hoetink, Gilbert 

Isabella, Joyce Lie, Suzanne Potjer en Geerten Waling (zie verder onder: 

https://drvw.nl/festivalraadwerkt-aan-centrale-themas-voor-democratiefestival-2021/).  

  

6 januari 2021  

  

Het bestuur besluit gebruik te maken van de aangeboden kantoorfaciliteiten van het bureau 

Schinkelshoek & Verhoog, nu de stichting in het pand Smidswater 27 domicilie heeft gekozen. De 

faciliteiten bestaan op hoofdlijnen uit het gebruik van werkplekken en vergaderruimten, het 

medegebruik van printer, kopieermachine, postadres, postbus, telefoon, koffie/thee/bronwater en 

het begeleiden van bezoekers. Van deze faciliteiten wordt gebruik gemaakt (met terugwerkende 

kracht) van 1 juli 2020 tot en met 30 september 2021. Vanaf 1 oktober 2021 wordt de situatie 

opnieuw bezien. Het afgesproken tarief per maand bedraagt € 1.000,00 inclusief BTW voor de 

periode van 1 juli tot en met 31 december 2020 en € 1.500,00 inclusief BTW voor de periode van 1 

januari tot en met 30 september 2021.  
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Dit besluit zal ter kennis worden gebracht van de Raad van Toezicht.  

De voorzitter heeft tijdens de vergadering deelgenomen aan de bespreking maar wegens 

persoonlijke betrokkenheid van het bureau niet aan de besluitvorming.  

  

 
14 juni 2021  
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