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Inleiding 
 
U leest ons beleidsplan voor 2020. Hierin beschrijven we onze activiteiten voor dit jaar. Met deze 
activiteiten dragen we bij aan het debat over progressieve, vrijzinnige waarden en aan een open, 
democratische en pluriforme samenleving waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid van ieder individu 
gewaarborgd is. 
 
Vrijheid is een werkwoord. De vrijheid in de vorm waarin wij haar kennen is door generaties voor ons 
voorgesteld en bevochten. De vrijheid van woord en geweten zijn intrinsiek waardevol, kwetsbaar, en 
tegelijkertijd  de belangrijkste grond onder onze open, pluriforme samenleving. Grote, autonome 
denkers, activisten, helden hebben de kiem gelegd voor onze moderniteit en democratie. Met Vrij Links 
geven we ruimte aan eenieder die deze vrijheid koestert en weer doorgeeft aan nieuwe generaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Elle a dit, "Garde tes trésors 
Moi, je veux mieux que tout ça 

Des barreaux sont des barreaux, même en or 
Je veux les mêmes droits que toi 
Et du respect pour chaque jour 
Moi, je ne veux que de l'amour" 

 
“Ze zei: “Bespaar me je schatten 

Ik ben meer waard dan dat 
Tralies zijn tralies, ook al zijn ze van goud 

Ik wil dezelfde rechten als jij  
Respect, elke dag 

Ik wil alleen liefde” 
 

Uit: ‘Aicha’ (songtekst) van Khaled en Jean-Jacques Goldman  
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Missie en visie 
 
Vrij Links is een onafhankelijke maatschappelijke organisatie en heeft ten doel het debat over 
progressieve, vrijzinnige waarden te faciliteren en te stimuleren. Centraal hierin staan een vrij en 
onbelemmerd debat en een herwaardering van individuele vrijheid. Vrij Links beoogt hiermee bij te 
dragen aan een open, democratische, pluriforme samenleving waarin de vrijheid en gelijkwaardigheid 
van ieder individu gewaarborgd is. Vrij Links faciliteert ontmoetingen voor vrije gedachtewisseling via 
een online platform, het organiseren van en participeren in bijeenkomsten en debatten en door een 
podium bieden aan auteurs, opiniemakers, kunstenaars en politici. 
 
De stichting richt zich op politieke partijen, opiniemakers, academici en het algemene publiek die zich 
betrokken weet bij culturele, politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. De stichting is niet gelieerd 
aan een politieke partij. 
 
Om deze missie te verwezenlijken werft Vrij Links gelden ten bate van de activiteiten van de stichting via 
fondsen en donateurs. De stichting heeft zich voor 2020 enkele subdoelen gesteld die het bereik kunnen 
vergroten en de impact van de activiteiten kunnen versterken. Namelijk, het verder ontsluiten van de 
doelgroep, het versterken van de kernboodschap en thematische verbreding van het platform. 
 
Vrij Links opereert vanuit de kernwaarden vrij, uitgesproken, meerstemmig, seculier en nieuwsgierig: 
 

• Vrij - Wij voelen ons vrij om te zeggen wat we willen en dat willen we voor iedereen. 
• Uitgesproken - Er is niets waarover we ons niet durven uitspreken. 
• Meerstemmig - Meerstemmig zijn betekent dat je een krachtig geluid laat horen. 
• Nieuwsgierig - Nieuwsgierigheid is een vereiste om los te komen van dogma’s en vooroordelen. 
• Seculier - Een seculiere samenleving is een voorwaarde voor gelijkwaardigheid 

 
Vrij Links heeft als onafhankelijk een unieke vrije positie; een belangrijke reden voor mensen om waarde 
te hechten aan onze uitingen en intenties. Vrij Links is terughoudend met het innemen van standpunten 
en biedt vooral ruimte aan individuen om hun eigen opvattingen uit te dragen, zodat daarover onderling 
en met de buitenwereld het debat gevoerd kan worden. Wel agendeert Vrij Links op basis van 
gemeenschappelijke waarden bepaalde onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de afschaffing of wijziging van 
Artikel 23 van de Grondwet, economische en maatschappelijke ongelijkheid en (zelf)censuur binnen de 
kunst, media en wetenschap. Betrokkenen bij Vrij Links zijn vrij om hun eigen meningen naar buiten te 
brengen en zijn niet gehouden aan een gezamenlijk standpunt, noch is een standpunt van Vrij Links als 
organisatie af te leiden uit meningen van individuele betrokkenen. 
 
De insteek van alle publicaties en gesprekken door Vrij Links, is op basis van wederzijds respect en 
onderbouwing. We zijn bewust van de waarde van nuance maar schuwen polemiek niet. Onze ambitie 
en wens is dat via onze doelstellingen en activiteiten de ratio en verdieping de boventoon zal voeren ten 
opzichte van de op dit moment heersende oneliner-cultuur. Wij willen bijdragen aan een constructieve 
uitwisseling van ideeën waarbij individuele standpunten gerespecteerd worden. We zoeken gesprekken, 
geen wedstrijd: het debat dat wij voorstaan draait niet om de winst of om het aanwijzen van goed of 
slecht, maar om ‘hoe komen we samen verder’. Onze opvatting is dat geen enkel idee boven kritiek 
verheven is en geen mens van waardigheid verstoken mag zijn.  
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Activiteiten 

Online platform 

Ons online platform is een belangrijk fundament onder alle activiteiten van de stichting. De 
meerstemmigheid van Vrij Links komt in het platform goed tot uiting in onderwerpen en de diversiteit 
aan auteurs. Vrij Links wil een platform bieden aan stemmen, opvattingen en onderwerpen die 
doorgaans niet passen binnen de bestaande kaders van het maatschappelijke debat of die hierin 
onvoldoende aan bod komen. Denk bijvoorbeeld aan seculiere perspectieven van mensen met een niet-
Westerse achtergrond, inzichten van onderbelichte opiniemakers uit binnen- en buitenland, of weinig 
gehoorde argumenten en invalshoeken. Deze bijdragen krijgen vorm met persoonlijke verhalen, brede 
analyses, opiniestukken, interviews en andere vormen. Het platform vrij-links.nl wordt ook gebruikt om 
termen of onderwerpen in het maatschappelijke debat verder uit te diepen of te bevragen. 
 
Vrij Links staat pal voor het vrije debat en de individuele vrijheid van mensen. Deze vrijheid kan tot uiting 
komen of juist onder druk staan binnen alle maatschappelijke domeinen. Als dogma, taboe of totalitair 
denken op de loer liggen, zal Vrij Links dit uitdagen en bevragen. Hierbij kun je denken aan een 
uiteenzetting over het verschil tussen een ‘godsdienst’ en een ‘levensovertuiging’, een analyse van 
opvattingen omtrent vrijheid van meningsuiting, aandacht voor vrijdenkers door de geschiedenis heen, 
onderwerpen rondom maatschappelijke of economische ongelijkheid, aandacht voor (zelf)censuur in de 
kunsten en allerlei andere onderwerpen die volgens Vrij Links aandacht verdienen om goed 
geïnformeerd linkse, progressieve politiek in Nederland vorm te geven. Vrij Links laat zich hierbij 
gedoseerd leiden door de actualiteit en streeft ernaar zelf onderwerpen te agenderen. De tone-of-voice 
is afhankelijk van schrijver en onderwerp; een verscheidenheid aan analytische, humoristische, 
persoonlijke en andere verhalen kunnen een plaats krijgen op vrij-links.nl. 
 
Verbreding en uitbreiding 
 
Onze meerstemmigheid komt in toenemende mate tot uiting in andere vormen dan geschreven 
opiniestukken en essays. Zoals bijvoorbeeld in audiovisuele producties, cartoons, muziek of gedichten. 
Daarnaast is de ambitie om podcasts of vlogs op het platform te integreren. 
 
Ook inhoudelijke verbreding vinden we belangrijk. Binnen onze kernmissie gericht op individuele 
vrijheden zijn er talloze thema’s die meer aandacht verdienen, zoals bijvoorbeeld (zelf)censuur, politieke 
correctheid, democratische vernieuwing, privacy, LHBTQ-rechten en gelijke kansen in alle 
maatschappelijke domeinen. 
 
De redactie is in 2019 flink uitgebreid en bestaat momenteel uit circa tien vaste redacteuren; een groep 
toegewijde vrijwilligers met uitgebreide en uiteenlopende redactionele, journalistieke, academische, 
culturele en praktische expertise. Momenteel beschikt het platform over professionele vertalers die 
relevante stukken uit het Engels, Duits, Frans, Russisch en Koreaans kunnen vertalen. We streven ernaar 
om in 2020 actief van deze ervaring gebruik te maken. 
 
Doel is om in 2020 toe te werken naar een publicatie per dag en naar vergroting van het bereik via het 
platform en onze sociale media.  
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Hoewel de coronapandemie van grote invloed is op onze andere activiteiten, hoeft ons platform hier 
naar verwachting niet al te zeer onder te lijden, integendeel. Ons platform komt volledig online en vanuit 
huis tot stand. Ook onze inhoudelijke relevantie blijft groot in deze tijd, waarin de maatschappelijke 
verhoudingen op scherp staan en onderwerpen zoals economische en maatschappelijke ongelijkheid, de 
behoefte aan en noodzaak van solidariteit onze samenleving met ongekende urgentie bezighoudt. 

Bijeenkomsten en debatten door het land 

Sinds het verschijnen van het manifest medio 2018 heeft Vrij Links deelgenomen aan meer dan twintig 
debatten en bijeenkomsten. Bijvoorbeeld bij politieke congressen van landelijke partijen zoals de VVD, 
PvdA en GroenLinks, maar ook kleinschaligere bijeenkomsten zoals de Verlichtingsborrel, lokale 
bijeenkomsten van politieke partijen en op universiteiten. Door deze activiteiten en consistente 
aanwezigheid in landelijke media heeft Vrij Links als organisatie inmiddels een vaste positie verworven 
in het publieke debat. 
 
Vrij Links wordt regelmatig gevraagd om deel te nemen aan debatten of presentaties op bijeenkomsten 
georganiseerd door derden. Doel hierbij is: het creëren van nieuwe verbindingen en ruimte voor vrije 
ideeënuitwisseling. Via debatten en bijeenkomsten in het land geven we reliëf aan onze uitingen in de 
media en creëren we de mogelijkheid voor kennismaking en interactie. Ook stellen deze ons in staat om 
met heel specifieke doelgroepen in contact te raken, zoals studenten, bewoners uit een bepaalde regio 
of beoefenaars van bepaalde beroepsdisciplines. 
 
Vanwege de coronapandemie zullen in 2020 minder fysieke debatten en bijeenkomsten plaatsvinden. 
Door het blijven opzoeken van de media en het publiceren van opinies en artikelen van diverse auteurs 
op ons eigen platform en daarbuiten, willen wij de stijgende lijn in deze uitwisseling met anderen, 
desondanks doorzetten. Hiermee zetten we onze missie kracht bij en vergroten we onze 
naamsbekendheid. De leden van het Comité van Aanbeveling nemen hierin geregeld een 
ambassadeursrol op zich. Zij beschikken over een grote eigen achterban, waardoor het bereik van 
activiteiten, acties en argumenten veelal groot is en nieuws zich relatief snel verspreidt.  
 
Deelname aan debatten vindt gelukkig ook veel online plaats. Sociale media en online activiteiten zijn 
niet meer weg te denken uit onze samenleving en vormen een goede mogelijkheid om met mensen in 
gesprek te treden. Wij streven ernaar om op sociale media een tegenwicht bieden voor polariserende 
geluiden in het publieke debat. Vrij Links is bij uitstek een organisatie die zich online stevig profileert. 
 
Via debatten, bijeenkomsten - online en offline - vormt Vrij Links in toenemende mate een ‘thuis’ voor 
individuen die behoefte hebben aan reflectie en verbinding op politiek, maatschappelijk of cultureel 
gebied, als het gaat om het delen van ideeën en nieuwe ontmoetingen. 

‘De 80/20-dialogen’ 

De ‘80/20-dialogen' is een interviewreeks die gaat over activisme ten behoeve van rechten en vrijheden 
uit het verleden en het heden. De grote strijd daarvoor in het verleden lijkt te vaak uit ons collectieve 
geheugen verdwenen en de (gevoelsmatige) kloven tussen generaties groeien. Het project heeft ten 
doel om maatschappelijke en historische inzichten te vergroten en de verbinding tussen generaties te 
laten zien en bestendigen.  
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De jaren 80 kenden grote activistische bewegingen (anti-kernwapenbeweging, protesten tegen 
pausbezoek, feminisme, milieu-activisme e.a.). Ook nu zetten mensen zich vol voor fundamentele 
rechten in. De serie toont dat rechten en vrijheden bewerkstelligd werden en worden door activisten die 
een momentum vinden om politieke tegenstellingen te overstijgen en verandering teweeg te brengen. 
En, dat vrijheid actief én blijvend bevochten moet - en kán! - worden. 
 
De serie wil mensen laten zien dat de stem, de vrije mening, van elk mens verschil kan maken. Vrijheid 
van meningsuiting ligt aan de basis van alle bevochten vrijheden. Mensen laten hun stem horen tegen 
racisme, tegen seksisme en tegen klimaatverandering. Door enerzijds de maatschappelijke turbulentie 
en het debat van de tijdsgeest te schetsen en anderzijds de verbinding en verandering tussen mensen en 
generaties die hieruit voortkwamen te laten zien, toont de serie dat kritisch debat en verandering hand 
in hand gaan. 
 
Via deze interviewreeks worden maatschappelijke en historische inzichten vergroot; de verbinding 
tussen generaties wordt zichtbaar. Daarnaast wordt het debat over deze onderwerpen versterkt en 
gefaciliteerd. Tot slot worden activisten uit het verleden in het collectieve geheugen gegrift; mensen uit 
verschillende generaties worden aan elkaar verbonden via inhoud en vormkeuzes. 
 
Het projectidee bestaat uit diverse interviews met steeds 2 mensen – een activist uit de jaren 80 en uit de 
jaren 2020 – over 6 thema’s (zoals bijvoorbeeld controversiële oorlogsvoering, vrijheid van 
meningsuiting / verzet tegen persbreidel, vrouwenrechtenbeweging binnen religieus patriarchaat, 
LHBTQ-rechten, verzet tegen kolonialisme en bezetting, milieu- en klimaatactivisme). De interviews 
zullen geflankeerd worden met andere media. Afhankelijk van het moment van realisatie in verband met 
de coronapandemie en afhankelijk van nog te maken inhoudelijke keuzes, kan bijvoorbeeld een debat 
met geïnterviewden of een audiovisuele productie worden gerealiseerd.  
 
De insteek van de 80/20 dialogen is thematisch breed en zoekt nadrukkelijk de verbinding door alle 
generaties en klassen heen. Hiermee past deze benadering goed in de huidige tijdgeest. 

Film: ‘Les Extrêmes se Touchent’ 

De film Les extrêmes se touchent biedt een aanzet om na te denken over de belangrijke rol van het debat 
in onze samenleving. De film bestaat als los kunstwerk maar is ook een instrument om een debat over 
het debat op gang te brengen. 
 
Het project bestaat uit een film van c.a. 30 minuten in combinatie met één of meerdere debatavonden, 
mogelijk via livestream op televisie en/of internet. Het scenario is geschreven door Eddy Terstall, maker 
van onder andere de films ‘Simon’ en ‘Vox Populi’. De financiering van deze film is niet in de begroting 
van de stichting opgenomen. 
 
In de film loopt het fysieke debat parallel aan het Twitter-debat. Deze twee polen (verharding – 
verzachting) maken de effecten van de gekozen vorm zichtbaar en voelbaar. Juist online politiseert het 
debat al te gemakkelijk. Vaak is men selectief verontwaardigd. Andere meningen zijn niet alleen onjuist 
maar ook ‘dom’ of ‘fout’. Door het Twitter-debat af te zetten tegen de redelijkheid en zachtheid in het 
menselijk contact, willen we de gedachten over de stand van het debat en de kwaliteit ervan stimuleren. 
De fictie-vorm maakt de effecten en impact van de keuzes die mensen hebben in de manier waarop zij 
elkaar bejegenen in het debat, voelbaar.  
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Zo mogen de kijkers het natuurlijk grondig met een van de debaters oneens zijn, of met beide, maar hoe 
dan ook krijgt men een inkijkje in diens menselijke kant. Een mens is meer dan zijn of haar mening. Felle 
scheldkanonnades laten de personages niet koud en blijken uiteindelijk solidariteit tussen de twee 
personages op te roepen. Met drama maakt men dat voelbaarder dan middels een verbale oproep. 
 
Uiteindelijk willen we met deze film vooral laten zien dat je het grondig met elkaars standpunten oneens 
kunt zijn maar toch de mens in de tegenstander kan respecteren – of zelfs liefhebben. Dat kan een 
ingang zijn tot rationelere en vreedzamere ideeën-strijd. Naast een simpelweg zeer vermakelijk half uur 
voor de kijker, willen wij hier met deze film graag aan bijdragen. 
 
Dit project komt voor 2020 mogelijk te vervallen vanwege de coronapandemie. De uitvoering van deze 
film inclusief het financieringstraject is niet haalbaar wanneer deze crisis een lange duur heeft. Vrij Links 
zal er in dat geval voor kiezen andere activiteiten prioriteit te geven en de omschreven thematiek uit 
deze film een plek te geven in andere activiteiten. 

Vrij Linkse bijeenkomsten 

Oorspronkelijke doel was om in 2020 het bereik en de impact van Vrij Links te vergroten door 
laagdrempelige regionale bijeenkomsten te organiseren. Mensen uit verschillende maatschappelijke 
domeinen van de samenleving kunnen hier kennis maken met elkaar en kennis op doen van de 
vraagstukken die spelen rondom thema’s als individuele vrijheid, solidariteit en secularisme. 
 
Vanwege de coronacrisis zullen de plannen voor deze bijeenkomsten worden uitgesteld tot na de crisis. 
Omdat mogelijk de eerste bijeenkomst van deze reeks toch al in 2020 kan plaatsvinden, staan we kort 
stil bij de inhoud en de insteek. 
 
Elke georganiseerde bijeenkomst vindt plaats in een ander deel van Nederland. Steeds staat een voor 
Vrij Links belangrijk kernonderwerp centraal, zoals die hierboven genoemd werden of nieuwe 
onderwerpen die gaandeweg het jaar aan belang winnen. 
 
De plannen om in 2020 te starten met de organisatie van ten minste één groter evenement dat zal 
plaatsvinden in 2021, schorten we op tot de gevolgen van de coronacrisis voor dergelijke evenementen 
helemaal helder zijn. Dat geldt uiteraard ook voor de kleinere samenkomsten. Zo nodig zullen we via 
andere methoden ruimte creëren voor vrije ideeënuitwisseling en diverse thema’s uitdiepen door middel 
van persoonlijke verhalen, debat of kunst. 

Sprekerscollectief  

Denkers die de vrijzinnigheid, seculiere waarden en de rechten van het individu verdedigen, willen wij 
een podium bieden in directe dialoog met andersdenkenden. Openstaan voor andere meningen en 
levensovertuigingen is een essentieel onderdeel van een gezonde pluriforme samenleving. Wij willen 
een omgeving bieden waarin wederzijds (conflicterende) gedachtenlijnen aangescherpt worden. 
Hiermee beogen we kennis te vergroten en een bijdrage te leveren aan een helder en concrete kijk op 
progressieve, vrijzinnige waarden. Zo willen wij een geïnformeerde en oprechte sparringpartner voor 
politici, bestuurders, opiniemakers, auteurs en media zijn. 
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In 2019 zijn de eerste onderzoekende stappen gezet tot het starten van een dergelijk initiatief. Uit 
gesprekken met stakeholders en sympathisanten bleek dat behoefte is aan een platform of ‘collectief’ 
waar het progressieve, vrije geluid centraal staat en die de links/rechts tegenstelling overstijgt. Een plek 
die uitwisseling bevordert tussen progressief, liberale denkers uit het gehele politieke spectrum en 
gezamenlijk urgente vraagstukken in de samenleving signaleert en duidt. Deze opbrengst zullen we in 
2020 uitwerken tot een concreet actieplan voor 2021. 

Agendering door Vrij Links 

Vrij Links hoopt dat het linkse politieke en maatschappelijke domein zich laat inspireren door Vrij Links 
en weer echt progressief, vrijzinnig en seculier wordt. Die ‘inspiratie’ is inmiddels te herkennen op 
verschillende gebieden. Aangezien agendering via politiek debat en media al zichtbaar tot impact leidde, 
zal Vrij Links zich ook in 2020 hiervoor inzetten.   
 
Dat doen we bijvoorbeeld door met politici en bestuurders in gesprek te gaan; hiermee bevorderen we 
een progressief en vrijzinnig geluid in de Tweede Kamer, het publieke debat en daarbuiten. Ook gaan we 
in op verzoeken van verschillende media (landelijk, regionaal, sectoraal) en laten we onze stem horen in 
het publieke debat via het online platform en sociale media-kanalen. Door binnen de domeinen van 
bijvoorbeeld de wetenschap en de kunst aandacht te vragen voor onze thema’s, stimuleren we ook daar 
de pluriforme, vrije ruimte en het vrije woord. 
 
Buiten Nederland zoekt Vrij Links nadrukkelijk aansluiting bij vergelijkbare organisaties. Te denken valt 
aan het uitwisselen van (vertaalde) content met platforms als het Britse Areo Magazine, waarmee wij 
inmiddels een lopende samenwerking hebben. Vanuit België is de aandacht voor Vrij Links groot; in 
2020 kijken we of, en met welke organisaties, dit kan leiden tot intensiever uitwisseling van content, 
ideeën of publicaties. Wat het platform betreft stellen we er belang in dat ook (vertaalde) bijdragen of 
interviews met publicisten of vrijzinnige denkers uit andere landen een plek vinden. 
 
Door middel van dergelijke samenwerkingen kunnen wij elkaars geluid en inzichten versterken en zo een 
sterk internationaal netwerk vormen waarin vrijzinnige, progressieve ideeën en mensen elkaar kunnen 
vinden. 
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Financiën 

Toelichting 

De activiteiten van Vrij Links worden tot dusver mogelijk gemaakt door de inzet van vrijwilligers en door 
donaties en sponsoring van onze partners. We streven naar een gezonde financieringsmix, om een 
toekomstbestendige financiële basis leggen voor het voortbestaan en de uitbouw van de organisatie. 
Hiervoor richten wij ons in 2020 op de vermeerdering van donateurs, financiering op projectbasis en het 
onderzoeken van structurele financiering van de stichting. 
 
Vrij Links kan rekenen op de inzet van een betrokken groep vrijwilligers en een breed netwerk van 
opiniemakers die op het online platform artikelen en persoonlijke verhalen publiceren. Met een beperkt 
budget is Vrij Links er in 2019 in geslaagd om een breed scala aan activiteiten te ontplooien zoals de 
uitbouw van het platform, deelname aan debatten, mediaoptredens, de organisatie van het Vrijheid- en 
Onderwijsdebat en lokale borrels. Deze activiteiten werden mede mogelijk gemaakt door sponsoring en 
samenwerking met partijen in ons netwerk zoals A Lab.  
 
Naast het werven van meer (vaste) donateurs en partners die via sponsoring onze activiteiten mede 
mogelijk kunnen maken zal de financieringsstrategie voor 2020 zal zich richten op het indienen van 
fondsenaanvragen rondom concrete projecten, waaronder de interviewreeks ‘De 80/20-dialogen’ en/of 
de opbouw van een sprekersplatform of -collectief. 
 
Aangezien het in verband met de coronacrisis in 2020 minder of wellicht zelfs helemaal niet mogelijk zal 
zijn om bijeenkomsten te organiseren zal voor de werving van nieuwe donateurs voornamelijk ingezet 
worden op online promotie van Vrij Links. 
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Begroting 2020 

 

Baten 

Donaties: algemeen 10.000,- 
Fondsen: projectbasis 30.000,- 
TOTAAL BATEN 40.000,- 

 

 

Lasten 

Online platform 1.800,- 
Projecten 30.000,- 
Beheerslasten 500,- 
Onkostenvergoedingen 2.900,- 
Reclame/advertentiekosten 900,- 
Bestuur stichting 3.900,- 
TOTAAL 40.000,- 
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Organisatie 
 
Stichting Vrij Links is op 31 juli 2018 opgericht. De stichting is vrijelijk geïnspireerd op het Manifest Vrij 
Links dat op 17 mei 2018 gepubliceerd werd in de Volkskrant en het levendige debat dat daarop volgde. 
Stichting Vrij Links is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 72283173. Het 
IBAN-nummer van de Stichting is NL37 TRIO 0379 3304 82. Het fiscaal nummer van de stichting (RSIN) 
is: 8590.58.864. De stichting maakt zich bekend door middel van een website dat ook als platform van 
artikelen fungeert. De stichting voldoet aan haar verplichting ten aanzien van het publiceren van de 
jaarstukken. 
 
Hoewel Vrij Links geen culturele ANBI is laat zij zich inspireren door de Governance Code Cultuur (GCC). 
De organisatie, bestuur en comité van aanbeveling voorop, laat zich door de belangrijke principes van 
gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit en democratische waarden leiden. Daarnaast zijn 
de eigen kernwaarden richtinggevend voor de vormgeving van beleid en activiteiten: vrij, uitgesproken, 
meerstemmig, nieuwsgierig en seculier. Vrij Links’ publiek en sympathisanten, medewerkers en 
vrijwilligers maar ook onze partners herkennen zich in deze waarden. 
 
Vanuit onze brede en verbindende missie hechten we aan een diverse samenstelling van onze 
organisatie. Wij voeren hier geen personeelsbeleid op; diversiteit en inclusie ligt in ons algemene beleid 
verankerd en heeft aantoonbaar geleid tot de diverse, inclusieve en pluriforme organisatie die we zijn. 
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Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Femke Lakerveld (voorzitter, oprichter van de stichting), Sander Zuidema 
(penningmeester, oprichter van de stichting) en Esmé Bosma (secretaris, toegetreden 1 september 
2019).  
  

 

Femke Lakerveld - voorzitter 
 
Actrice, adviseur en toezichthouder in de culturele sector 

 

Esmé Bosma - secretaris 
 
Promovenda politicologie, Universiteit van Amsterdam 

 

Sander Zuidema – penningmeester 
 
Senior software developer 

 
Het bestuur bestaat uit betrokken professionals met kennis van zaken en affiniteit met de missie en visie 
van Vrij Links. De drie bestuursleden zijn onafhankelijk en verschillen op relevante onderdelen van elkaar 
om zo aanvullend te zijn en tunnelvisie te voorkomen. De leden hebben een verschillende professionele 
achtergrond (wetenschap, kunst, informatietechnologie) en hanteren verschillende maatschappelijke 
perspectieven, zijn van verschillende generaties, divers en complementair. 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor statutaire doelstellingen, beleid en koers. Daarnaast stuurt zij de 
organisatie aan en fungeert zij als een belangrijke sparringpartner voor de actieve vrijwilligers. Statutair 
is vastgelegd dat Vrij Links minimaal tweemaal per jaar bij elkaar komt. In 2019 kwam het bestuur 
driemaal samen (exclusief tussentijds overleg). Ook voor 2020 kunnen gezien de rap ontwikkelende 
organisatie en de dynamiek in haar omgeving, meerdere vergaderingen passend en wenselijk zijn,. 
Belangrijke kansen en bedreigingen zijn geformuleerd en het bestuur neemt haar rol als risicobeheerser 
serieus. 
 
Doel is om in 2020 en 2021 meer taken te gaan beleggen en verdelen zodat het bestuur zich in 
toenemende mate tot haar kerntaken kan beperken. Een goede onderverdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, draagt bij aan stabiliteit, transparantie en vertrouwen vanuit 
de achterban en onze vrijwilligers.. 
 
Stichting Vrij Links heeft als algemeen nut beogende instelling een ANBI-status. Bestuursleden 
ontvangen derhalve alleen een onkostenvergoeding en een niet bovenmatig vacatiegeld conform de 
regels voor een ANBI. 
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Comité van aanbeveling 

Een comité van aanbeveling is aangesteld om de jonge organisatie extra slagkracht te geven en 
reflectiemogelijkheden te bieden aan het bestuur en de rest van de organisatie. Het comité bestaat uit 
prominente personen met politieke, maatschappelijke, culturele of journalistieke ervaring die een 
belangrijke rol vervullen in het maatschappelijke en publieke debat en met hun inzet, expertise en 
netwerk de stichting ondersteunen en versterken.  
 
Het comité van aanbeveling wordt regelmatig betrokken bij strategiesessies en -overleg. Daarnaast is er 
waar nodig contact en zijn de leden betrokken op thema’s en specifieke activiteiten van Vrij Links. 
 
 

 

Asis Aynan 
 
Schrijver en docent 

 

Erdal Balci 
 
Schrijver en columnist 

 

Zihni Özdil 
 
Columnist NRC & Vrij 
Nederland 

 

Roel Sint 
 
Voormalig SP-statenlid 
provincie Noord-Holland 

 

Eddy Terstall 
 
Filmmaker en columnist 

 

Keklik Yücel 
 
Politicoloog en voormalig 
Tweede Kamerlid PvdA 

 
Redactie en ondersteuning 
De organisatie bestaat, naast het bestuur en comité van aanbeveling, uit sympathisanten en 
betrokkenen die hun (vastgestelde) taken en rollen op vrijwillige basis uitvoeren. Op basis van 
projectsubsidies of geoormerkte donaties kan incidenteel iemand worden ingehuurd voor bijvoorbeeld 
content-ontwikkeling, projectorganisatie of marketing en communicatie. 
 
Momenteel werkt een team van circa 15 vaste vrijwilligers aan de inhoud, het onderhoud en de uitbouw 
van een digitaal platform, het organiseren van evenementen, officemanagement en algemene logistieke 
ondersteuning. Een groter aantal heeft zich aangemeld of roert zich op Twitter en andere sociale media.  
Een groeiende schil van auteurs, debaters en sympathisanten zetten zich in voor diverse thema's. 
In 2020 zouden we de redactie graag uitbreiden met een hoofdredacteur of een redactie-coördinator. 
Aangezien de huidige redacteuren veel ervaring en betrokkenheid hebben, worden de taken die bij deze 
functie horen ook door hen opgepakt totdat deze positie is ingevuld. 
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Communicatie 
 
Adres: Stichting Vrij Links 

Veenweg 78 
9686 SK Beerta 

Website: www.vrij-links.nl  
E-mail:  bestuur@vrij-links.nl 
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