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Inleiding 
 
U leest ons beleidsplan voor 2021. Hierin beschrijven we onze insteek, thema’s en activiteiten voor dit 
jaar. Ons doel is bij te dragen 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. Dit beleidsplan biedt inzicht in hoe we dit in 2021 (en daarna) willen doen. 
 
De vrijheid in de vorm waarin wij haar kennen is door generaties voor ons voorgesteld en bevochten. De 
vrijheden 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. 
 
Binnen Vrij Links zijn we het lang niet over alles eens, integendeel. We koesteren en bewaken - ook voor 
onszelf - een ideeënstrijd waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. Het is één van de kenmerken 
van onze organisatie waar we trots op zijn. Het toelaten van twijfel maakt ons sterk. Onze kernwaarden 
vormen ons gezamenlijke handelingskader: vrij, uitgesproken, meerstemmig, seculier en nieuwsgierig. 
Met elkaar bouwen we zo aan een stevige organisatie en dragen we bij aan een open, vrije samenleving. 
 
Nieuw in ons beleidsplan is de omschrijving van thematiek waar we ons als Vrij Links mee bezig willen 
houden. Eerder spraken de door ons gekozen onderwerpen ‘als vanzelfsprekend’ uit onze omschrijving 
van missie, visie en activiteiten. Maar twee en een half jaar na oprichting van de stichting valt een 
duidelijke lijn te ontdekken wat betreft de Vrij Linkse visie op maatschappelijke onderwerpen. Deze 
willen we graag in woorden vatten. Als deel van de verantwoording richting iedereen die ons al steunt en 
op ons rekent. En om herkenbaar en onderscheidend te zijn voor diegenen die ons nog gaan vinden. 
 
Met veel vertrouwen gaan wij 2021 in. Een nieuw jaar waarin, naast de coronapandemie, onderwerpen 
als individuele en artistieke vrijheid, mensenrechten, secularisme, diversiteit en hoe met elkaar samen te 
leven ongetwijfeld het nieuws domineren. Vrij Links zal daarin wederom het dogma, taboe of totalitaire 
denken uitdagen. Als aanjager, als uitdager of als bewaker van feiten of nuance. Wij zullen een thuis zijn 
voor iedereen die vrijheid en voortgang zoekt, voor zichzelf en voor een ander. 
 
Femke Lakerveld, 
Voorzitter Vrij Links 
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Vrijheid 

Voordat de Iraanse dichteres Forough Farrokhzad op een veel te jonge leeftijd stierf, 

schreef ze dat de vogel sterfelijk is en dat je de vlucht in gedachten moet houden. 

De vlucht van de vogel is schitterend, maar onderschat de schoonheid van de moed van 

de jongeren van nu niet. Omringd door de gevangenismuren van streng religieuze 

culturen zijn zij de Andy Dufresne’s van hun eigen Shawshank. 

Steeds meer mensen in Libanon, in Iran, in Turkije, in Amsterdam, Rotterdam, eigenlijk 

overal, willen de wereld door hun eigen ogen zien en durven het aan om buiten de stam te 

treden. Als een beeldhouwer willen ze de persoon uithouwen die ze willen zijn. Ze willen 

voor hun eigen dilemma’s staan, hun eigen illusies willen ze koesteren. 

Het verzet begint te groeien, niet alleen tegen de beperking van de vrijheid van de 

kunstenaar, de filmmaker, de schrijver of de wetenschapper. Tegen iedere vorm van 

vrijheidsbeperking is er steeds meer weerstand. De vrije mens wil in dronken toestand 

zingen op straat. Hand in hand lopen met zijn vriend of vriendin. Die vriend of vriendin 

kussen op straat. Zichzelf een gotische stijl aanmeten. Al leuzen roepend dwarse 

tijdschriften verkopen. In een verscheurde spijkerbroek door de straten van Teheran 

slenteren. Haar haren in de wind laten wapperen in Riyad… 

Demonstranten bloeden tegenwoordig dood in die door het religieuze patriarchaat 

gegijzelde steden. Duizenden dode jongeren slaken duizenden kreten van begeerte naar 

vrijheid. Zoals in het gedicht van Paul Éluard schrijven ze met hun opstand de naam 

van vrijheid op alles wat in deze wereld te bedenken is. 

Niet alleen op het oerwoud, de woestijn, op de nesten, op de brem, op de galm van de 

jeugd schrijven ze de naam van de vrijheid met hun kreten naar vrijheid, maar ook op de 

schoolschriften, op de bank en de bomen, op steen… 

(Auteur: Erdal Balci) 
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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. Het is ons doel het maatschappelijke 
debat vanuit reflectie en dialoog te verrijken en bij te dragen aan een maatschappijmodel dat niet leidt 
tot verdeeldheid en een verlies van vrijheden.  
 
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 dat 
betrokken is 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 2021 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. 
• Seculier - Een seculiere samenleving is een voorwaarde voor gelijkwaardigheid 
• Nieuwsgierig - Nieuwsgierigheid is een vereiste om los te komen van dogma’s en vooroordelen. 

 
Vrij Links heeft als onafhankelijke organisatie een unieke vrije positie. 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 de 
herwaardering van individuele vrijheid, de vrijheid binnen kunst, wetenschap en journalistiek en 
economische en maatschappelijke ongelijkheid. 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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Vrij Linkse thema’s   
 
Vrij Links koestert en stimuleert meerstemmigheid. Wel handelen we vanuit dezelfde kernwaarden en 
bekommeren we ons om dezelfde onderwerpen. We agenderen thema’s die het individu de 
mogelijkheid bieden zich te emanciperen en te verheffen. We ageren tegen ontwikkelingen die 
emancipatie en zelfbeschikking in de weg kunnen staan.  
 
We zetten ons in voor vrijheid van geweten, levenspad en liefdespad. Met bijzondere aandacht voor de 
minderheden binnen minderheden. Vrij Links staat voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen van 
iedereen ongeacht geslacht, huidskleur, geaardheid en levensovertuiging. Dit vormt de basis voor een 
pluriforme en inclusieve samenleving en het compromisloze anti-discriminatieprincipe.  
 
Vrouwenrechten, LHBTQ-rechten en gelijke rechten voor minderheden staan bij ons op de agenda. We 
agenderen thema’s vanuit invalshoeken zoals vrije partnerkeuze, lichamelijke integriteit van individu, 
financiële zelfbeschikking of bescherming van ongelovigen, geloofsverlaters en individuen die binnen 
dictatoriale, religieuze of dogmatische contexten in de verdrukking zijn. 
 
Onze thematische hoofdlijn is de herwaardering van individuele vrijheid. Onderstaande sub thema’s 
vormen de rode draad in onze activiteiten en uitingen. Op deze onderwerpen hebben we ons al geregeld 
laten horen en zullen we in 2021 de verdieping op zoeken: 

Vrijheid van meningsuiting 

Vrij Links streeft naar een vreedzame strijd van ideeën, waarbij het beste idee steeds aan invloed wint. 
Wat voor de één een belediging is, kan voor de ander een nieuwe observatie of een analyse zijn. Onze 
samenleving ontwikkelt zich bij het recht voor elk individu om af te wijken en kritisch te zijn.  
 
Ideeën hebben geen rechten, mensen wel. Niemand is bij voorbaat gevrijwaard van kritiek op zijn ideeën 
of overtuigingen en niemand mag worden uitgesloten van deelname aan debat. Mensen moet je 
beschermen tegen zaken als geweld en discriminatie, maar niet tegen religiekritiek, satire of kunst.  
 
We stellen belang in een op feiten gebaseerde werkelijkheid op basis van gemeenschappelijke waarden. 
We helpen het waarborgen van condities die dit mogelijk maken en zijn kritisch op condities die een 
waarachtig en democratisch debat ondermijnen en polarisatie in de hand werken zoals desinformatie, 
sturende algoritmen en filterbubbels.  
 
Vrijheid van meningsuiting is voor machtelozen hét grondrecht om toch nog druk te kunnen uitoefenen 
of een stem te laten horen wanneer je geen geld hebt, geen macht of geen positie. Bijzondere aandacht 
verdient de inbedding van de vrijheid van meningsuiting aan de linkerkant van het politiek-
maatschappelijke spectrum ten behoeve van een geloofwaardig en stevig progressief geluid.  
 
In onze uitingen besteden we onder meer aandacht aan onderwerpen zoals persvrijheid wereldwijd, de 
veiligheid van satirici en vrijdenkers, bestrijding van censuur of (zelf)censuur binnen de kunst, media en 
wetenschap. Wij bepleiten meerstemmigheid en ruimte voor andersdenkenden binnen politieke en 
maatschappelijke instituties. Dogma, taboe of totalitair denken dagen we uit. 
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Vrije kunst  

De kunsten vormen bij uitstek het domein waarin nieuwe ideeën worden geïntroduceerd, vanuit 
autonomie, vrije expressie of een kritische houding. Artistieke vrijheid is geen luxe, maar cruciaal voor de 
ontwikkeling van een vrije samenleving; kunstenaars moeten mensen tegen het hoofd mogen stoten.  
 
In het domein van de kunsten verwacht je dat vrijheid het hoogst gekoesterde goed is. Maar ook hier valt 
nog een wereld te winnen als het gaat om het vrije woord en beeld; veel vaker nog gaat het om angst 
voor verlies van positie, subsidie, sponsors of (de schijn van) morele superioriteit. 
 
Ook goedbedoeld diversiteitsbeleid kan in de kunstwereld tot discriminatoire besluiten of censuur 
leiden. Vergeten wordt soms dat kunstwerken nu juist per definitie inclusief zijn. ‘Want dat is natuurlijk 
het leuke van kunst, dat je als kijker zelf beslist over wat je ziet. En daarmee is kunst toegankelijk voor 
iedereen die toegang wil.’ (Micha Wertheim)  
 
Een overheid behoort niet te bepalen wat mooie of lelijke kunst is, of welke kunst ‘deugt’ of niet. Het is 
haar taak om - naast wetenschap en journalistiek – de vrijheid in en de toegang van iedereen tot kunst te 
bewaken. 

Seculiere samenleving 

Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging, of zich veilig ervan kunnen 
losmaken. Dat kan in een seculiere samenleving waarin het kritisch denken van elk individu wordt 
gevoed en er ruimte is voor twijfel en onderzoek. 
 
Een seculiere overheid, dat wil zeggen een overheid die in levensbeschouwelijk opzicht neutraal is, is de 
garantie voor de burger om in vrijheid zijn of haar levensovertuiging te kunnen volgen. Zo’n overheid 
beschermt zowel het recht van de orthodoxe gelovige om streng in de leer te zijn áls het recht van zijn of 
haar dochter om het geloof te verlaten en het recht van de zoon om met een man te trouwen.  
 
Secularisme is de onmisbare basis voor een gelijkwaardig speelveld voor alle levensovertuigingen en 
voor een gelijkwaardigheid van vrijheden en rechten van mensen in een pluriforme samenleving. 
“Wanneer secularisatie onder druk staat, staan ook de persoonlijke vrijheden onder druk en kunnen 
zaken als homofobie, geslachtsongelijkheid en geloofsdruk een vlucht nemen. Dit leidt onherroepelijk 
tot een afname van gelijke kansen en tot verlies aan talent” (uit: Vrij Links manifest).  
 
Uitzonderingsposities en -behandelingen voor religie of religieus gedachtegoed stellen we ter discussie. 
We weerleggen het idee dat secularisme hetzelfde zou zijn als atheïsme of antireligieus sentiment. Het is 
met secularisme zoals met vrijheid van meningsuiting: je staat daarmee ook altijd voor het recht op 
overtuigingen die je zelf niet deelt. 
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Diversiteit en pluriformiteit 

Diversiteit behelst een verscheidenheid aan mensen en perspectieven waarin mensen met allerlei 
leefstijlen en achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en waarin reflectie en kritisch denken 
aangemoedigd wordt. Vrij Links erkent dat een samenleving niet enkel op meritocratische beginselen 
kan vertrouwen en streeft actief gelijke kansen na. Verheffing en emancipatie zijn essentieel voor een 
pluriforme maatschappij met vrije, gelijkwaardige en kritische burgers. Diversiteitsbeleid kan een middel 
zijn voor verandering maar is geen doel op zich.  
 
Te vaak is diversiteitsbeleid gericht op het nastreven van gelijke uitkomsten in plaats van gelijke kansen. 
Door een te rigide toepassing van nieuwe concepten in het diversiteitsdebat passen veel individuen niet 
in de hokjes, komen in de knel of worden benadeeld. Representativiteit en afvinklijstjes zijn een 
zwaktebod en kunnen leiden tot discriminatie en uitsluiting. Essentialistisch denken in enkelvoudige 
identiteiten zoals sekse, geaardheid of kleur dient vermeden te worden. Racisme en discriminatie 
moeten worden bestreden, vanuit welke (politieke) hoek of ideologie dan ook en in alle expliciete en 
impliciete vormen. 
 
In een wereld met 7,5 miljard mensen zijn er 7,5 miljard identiteiten. Mensen kunnen zichzelf identiteiten 
aanmeten die ze zinvol vinden of hen verrijken; Vrij Links staat voor de vrijheid van elk individu om bij 
een groep aan te sluiten of die te verlaten, voor het recht om gelijk én anders te zijn. Investeren in gelijke 
kansen in de volle maatschappelijke breedte en het bestrijden van segregatie moet een belangrijk 
speerpunt in politiek en maatschappelijk beleid zijn. Vrij Links stelt het individu en de rechten van het 
individu centraal. 

Sterke en sociale overheid 

Individuele vrijheid en een weerbare samenleving zijn het best gewaarborgd in een democratische 
samenleving met goede collectieve voorzieningen. Een overheid dient gelijke kansen te bevorderen voor 
iedereen, ongeacht etniciteit, sekse, leeftijd of economische positie en zich te richten op het herstel van 
de publieke sector.  
Zorg, onderwijs, werk, volkshuisvesting merken wij aan als belangrijke kernthema’s voor linkse politiek. 
Het ‘Links’ in onze naam refereert aan de behoefte aan een stevig sociaal vangnet voor kwetsbaren in 
onze samenleving. 
 
Economisch beleid dient zich te baseren op waarden, zoals gemeenschapszin, welzijn en solidariteit. 
Economische ongelijkheid dient teruggedrongen te worden op basis van evidenties zoals ‘huren moet 
niet duurder zijn dan kopen’ en ‘beloon werk meer dan kapitaal’.  
 
Andere onderwerpen waarbij onze visie op de rol van de overheid naar voren kan komen zijn: 
machtsverschuivingen van nationale overheid naar bedrijfsleven, outsourcing versus ’insourcing’, 
machtsmisbruik door de overheid (voorbeeld: de toeslagenaffaire) en de rol van de overheid in 
beschermen van burger tegen uitwassen van het kapitalisme of winstmaximalisatie. Op Europees 
niveau: een democratische Europese Unie die van de burgers is; een verzameling landen waarin in 
vrijheid geleefd wordt. 
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‘Neutraal’ onderwijs  

Vrij Links maakt zich sterk voor de afschaffing van het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere 
lesuren. Twijfel en onderzoek zijn de stuwende krachten achter individuele ontplooiing; leerlingen 
moeten (zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten kunnen ontwikkelen over alle religies en 
levensbeschouwingen. 
 
Ieder kind heeft het recht om in vrijheid en veiligheid op te groeien. Door het onderwijssysteem dat wij 
in Nederland hebben, wordt dit recht voor te veel kinderen en jongeren niet voldoende beschermd. 
Artikel 23, de vrijheid van onderwijs, leidt ertoe dat op orthodox-religieuze scholen kinderen onvrije en 
onwetenschappelijke denkbeelden opgedrongen krijgen en dat jongeren kan worden geleerd dat 
belangrijke facetten van wie zij zijn, slecht en verwerpelijk zijn.  
 
In het onderwijs kunnen kinderen met allerlei achtergronden elkaar ontmoeten. Via onderwijs moeten 
jongeren kennisnemen van de Grondwet en kernwaarden zoals gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit 
en de werking van de rechtsstaat. Burgerschap is een thema dat Vrij Links graag verweven zou zien in 
het hele onderwijs. Vrij Links kiest voor de vrijheid en de grondrechten van alle burgers, en dus ook 
kinderen en jongeren. 
 
 

  

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi5kn3s122s4/artikel_23_het_openbaar_en_bijzonder?pc=1
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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 hierop tot uiting in de onderwerpen van de artikelen en de 
diversiteit aan auteurs. Vrij Links biedt een podium voor stemmen, opvattingen en onderwerpen die 
doorgaans niet passen binnen de bestaande kaders van het maatschappelijke debat of die hierin 
onvoldoende aan bod komen.  
 
In 2021 zullen we ons voornamelijk richten op de thema’s die in het vorige hoofdstuk zijn benoemd. De 
Vrij Linkse visie op deze onderwerpen of de noodzaak om deze thematiek verder uit te diepen zal een 
leidraad vormen bij de keuzes voor ons platform. De redactie 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. Uiteraard zal ook kwaliteit en toegevoegde waarde in het 
debat voortdurend deel uitmaken van de selectie door de redactie op ingestuurde bijdragen.  
 
Naast persoonlijke verhalen, brede analyses, opiniestukken en interviews is in voorgaande jaren ook 
enkele keren gewerkt met andere vormen zoals cartoons, satire, muziek en gedichten. In 2021 zullen we 
deze lijn voortzetten en vaker met nieuwe vormen werken. Daarnaast is de ambitie om dit jaar een 
podcast of korte satirische sketches op het platform te integreren. Met een nieuwe rubriek Vrij Links 
Leest wordt aandacht gevestigd op boeken en andere publicaties. Rondom de verkiezingen en projecten 
zoals de 80/20-dialogen en Geschiedenis van de Machtelozen zal bovendien vaker samenhangende 
content in series worden gepubliceerd. 
 
Op basis van een medio 2020 uitgevoerde analyse naar het bereik van Vrij Links op sociale media 
hebben we verbeterpunten vastgesteld om het bereik van het platform en de artikelen die gepubliceerd 
worden te vergroten. Waar eerst de nadruk voornamelijk lag op Twitter is op basis van deze analyse het 
bereik en de interactie op Facebook, LinkedIn en Instagram aanzienlijk vergroot. In 2021 zullen we 
wederom een analyse doen en op basis daarvan verder inzetten op maximaliseren van de impact op alle 
sociale media platforms waarop Vrij Links actief is. 
 
De redactie bestaat momenteel uit circa tien redacteuren; een groep toegewijde vrijwilligers met 
uitgebreide en uiteenlopende redactionele, journalistieke, academische, culturele en praktische 
expertise. Het platform beschikt tevens over professionele vertalers die relevante stukken uit het Engels 
of andere taalgebieden kunnen vertalen. Met een aantal internationale partners, zoals het digitale opinie 
en analyseplatform Areo Magazine en mensenrechtenactivisten als H.S. Barre en Maryam Namazie zijn 
afspraken gemaakt over de uitwisseling van content.  
 
Hoewel de coronapandemie van grote invloed is op onze samenleving en daarmee ook op onze 
organisatie, lijdt ons platform hier niet al te zeer onder. Onze content komt volledig online en vanuit huis 
tot stand. Ook onze inhoudelijk relevantie blijft groot in deze tijd waarin de maatschappelijke 
verhoudingen op scherp staan en onderwerpen zoals economische en maatschappelijke ongelijkheid en 
de behoefte aan en noodzaak van solidariteit onze samenleving met ongekende urgentie bezighoudt. 
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Om ook in 2021 de groei in het aantal auteurs en publicaties voort te kunnen zetten gaan we extra 
redacteurs en vertalers voor het platform werven. Daarnaast willen we de redactie uitbreiden met een 
hoofdredacteur of redactiecoördinator. Aangezien de huidige redacteuren veel ervaring en 
betrokkenheid hebben, worden de taken die bij deze functie horen door hen opgepakt totdat deze 
positie is ingevuld. Door meer gebruik te maken van online-samenwerkingssoftware en door een 
huishoudelijk reglement te formuleren, wordt de organisatie verder geprofessionaliseerd. 

E-salons en (online) bijeenkomsten 

In de 18e eeuw, de tijd van de Verlichting, was er in de Europese steden een uitgebreide saloncultuur: 
vooruitstrevende filosofen, verlichte bestuurders en tegendraadse schrijvers kwamen in de salon bijeen 
om de nieuwe, eigenzinnige ideeën van hun tijd te bespreken en verder te ontwikkelen. Die saloncultuur 
zetten we graag voort. In 2021 zullen we verschillende E-salons organiseren; de onlineversie van de 
traditionele salon. 
 
In 2020 hebben we voor het eerst een E-salon georganiseerd. Dit initiatief ontstond naar aanleiding van 
de coronacrisis; onze fysieke bijeenkomsten moesten we ten slotte uitstellen. In deze E-salon werd het 
boek Cynical Theories van Helen Pluckrose en James Lindsay besproken, waarin wordt uitgelegd 
waarom identiteitspolitiek het streven naar sociale rechtvaardigheid in de weg staat. Deze E-salon 
voorzag in het scherp krijgen van het onderwerp en de debatperspectieven, had een 
onderzoekscomponent en bood ruimte aan meerstemmigheid. De opbrengst was kwalitatief en 
verdiepend. De E-salon had bovendien een sociale doelstelling: een plek waarin progressieve en liberale 
mensen elkaar kunnen vinden. Op dit online evenement kwamen meer mensen af dan wij toegang 
konden verschaffen; de mensen die deelnamen hebben de bijeenkomst als erg geslaagd ervaren.  
 
Het concept van de E-salon is niet alleen de deelnemers maar ook onszelf zo goed bevallen dat wij in 
2021 willen doorgaan met de E-salons, ook zodra fysieke bijeenkomsten weer wél mogelijk zijn. Steeds 
staat hierin een voor Vrij Links belangrijk onderwerp centraal, gelieerd aan een van onze speerpunten 
(zie vorige hoofdstuk) of aan nieuwe onderwerpen die gaandeweg het jaar aan belang winnen.  
 
Te denken valt aan een E-salon over het belang van vrijheid in de kunsten, over diversiteitsbeleid zonder 
identiteitspolitiek, maar ook kan wederom een relevant boek besproken worden. Concrete 
gebeurtenissen in het jaar kunnen voorts bepalend zijn voor de invulling van een E-salon of online 
bijeenkomst, bijvoorbeeld de Tweede Kamerverkiezingen in maart. 
 
2020 heeft duidelijk gemaakt dat er ook een grote behoefte is aan fysieke bijeenkomsten georganiseerd 
door Vrij Links. V00r de coronapandemie hadden we het plan om via laagdrempelige regionale 
bijeenkomsten het bereik en de impact van Vrij Links te vergroten. Mensen uit verschillende 
maatschappelijke domeinen van de samenleving kunnen hier kennis maken met elkaar en kennis op 
doen van de vraagstukken die spelen rondom diverse kernthema’s. Deze bijeenkomsten komen bij ons 
weer op de agenda zodra de coronacrisis voorbij is en we weer veilig en verantwoord fysiek bij elkaar 
kunnen komen. 
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Debat en dialoog 

Sinds het verschijnen van het manifest medio 2018 is Vrij Links uitgenodigd voor vele debatten en 
bijeenkomsten. Bijvoorbeeld voor politieke congressen van landelijke politieke partijen, maar ook voor 
kleinschaligere bijeenkomsten zoals inhoudelijke borrels, lokale bijeenkomsten van politieke partijen, 
verenigingen 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 gaat vaak in op 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 (nu vaak online) geven we reliëf aan onze uitingen in de media en creëren we 
de mogelijkheid voor kennismaking en interactie. Ook stellen deze samenkomsten ons in staat om met 
heel specifieke doelgroepen in contact te raken, zoals studenten, bewoners uit een bepaalde regio of 
beoefenaars van bepaalde beroepsdisciplines. 
 
Door deel te nemen aan debatten, maar ook 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 deze 
uitwisseling met anderen voortzetten. Hiermee zetten we onze missie kracht bij en vergroten we 
bovendien onze naamsbekendheid. Hiervoor maken we incidenteel gebruik van leden van ons comité 
van aanbeveling en andere sympathisanten van Vrij Links. Een aantal van hen beschikt over een grote 
eigen achterban, waardoor het bereik van activiteiten, acties en argumenten veelal groot is en nieuws 
zich relatief snel verspreidt.  
 
Vanwege de coronapandemie zullen naar verwachting in 2021, net zoals in 2020, minder fysieke 
debatten en bijeenkomsten plaatsvinden en worden deze uitgesteld of verplaatst naar een online 
omgeving. Sociale media zijn niet meer weg te denken uit onze publieke ruimte 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 profileert. Twitter en Facebook vormen daarin de hoofdmoot; LinkedIn en 
Instagram in mindere mate. 
 
Via debatten, bijeenkomsten - online en offline - vormt Vrij Links in toenemende mate een omgeving 
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.  
 
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. 
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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 dit project 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. 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. 
 
Het project bestaat uit een korte documentairefilm en een interviewreeks met steeds 2 mensen – een 
activist uit de jaren 80 en uit de jaren 2020 – over 6 thema’s: vrouwenrechtenbeweging, LGBTQ-rechten, 
milieu- en klimaat activisme, controversiële oorlogsvoering (kernwapens, geautomatiseerde wapens), 
woningnood en armoede (recht op onderdak), vrijheid van meningsuiting/  verzet tegen persbreidel. 
 
In 2020 is financiering gegenereerd om dit project tot stand te brengen. Dat is onder meer gevonden in 
een bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Het betrof een wijzigingsvoorstel van het 
oorspronkelijk ingediende project Les extrêmes se touchent. Vrij Links redacteur Marieke Hoogwout en 
regisseur en Gouden Kalf-winnaar Hester Overmars zijn aangetrokken voor de artistieke uitvoering. Vrij 
Links zal dit project in 2021 realiseren. 

Geschiedenis van de machtelozen 

In 2021 start op het platform Vrij Links de nieuwe serie: De geschiedenis van de machtelozen. Een serie 
vol persoonlijke verhalen die één ding gemeen hebben: elk deel vertelt een verhaal van één mens uit de 
grote geschiedenis van de machtelozen. 
 
Het overkoepelende doel van de serie is een stem te geven aan al degenen die in de geschiedenis niet 
werden - en worden - gehoord. Een stem aan de mens, het individu, die klem zit in het dictaat van de 
macht. In die verhalen toont zich ook datgene wat mensen verbindt: een universele wens tot vrijheid, tot 
zelfbeschikking, tot liefde en solidariteit.  
 
Naar de winnaar ging altijd de macht om de geschiedenis te maken en te beïnvloeden. De macht om de 
regels op te leggen aan alle anderen. Winnaars zijn de koningen, de veroveraars, de kolonisators en de 
rijke kooplieden, de tirannen en de religieuze leiders. Zij zijn de elite van de wereldgeschiedenis: de 1 
procent, een minuscule minderheid met een enorme schaduw. Deze winnaars hadden ook de macht om 
letterlijk de geschiedenis te schrijven. 
 
We weten wie er veldslagen won, wie er gekroond werd door een Paus, wie er hele volkeren onderwierp. 
We weten wie er in de Gouden Bocht woonden, hun portretten hangen in de musea. Wie macht heeft, 
kan zich voordoen als ‘de’ stem van miljoenen mensen. De stem van ‘de’ natie, ‘het’ volk of ‘de’ 
gemeenschap. ‘De staat, dat ben ik,’ zei Lodewijk XIV. 
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Wie niet kon schrijven - omdat hij het nooit geleerd had en sowieso te druk was met de naakte strijd om 
het bestaan - werd weggespoeld door de tijd. En komt alleen als naamloze vergetene voor in 
beschrijvingen van de onbekende massa’s: de armen, de slaven, lijfeigenen en horigen; zoveel 
gestorvenen aan de pest, honger of oorlogsgeweld. Wie geen flinter van macht had - de 99 procent - 
werd niet vereeuwigd in portret, kroniek of gedicht.  
 
De mens is gelukkig een eindeloos nieuwsgierig en ontdekkend wezen. De boekdrukkunst, wetenschap 
en wereldwijde communicatie hebben veel veranderd. Democratie heeft zich - in ons stukje wereld, in 
ons stukje tijd - ingenesteld in alle aspecten van ons bestaan. 
 
Met deze nieuwe serie wil Vrij Links, waarin de stemmen van niet-gehoorden spreken, een steentje 
bijdragen aan het fundament voor democratie, individuele vrijheid en universele mensenrechten.  

Vrij Links Kieslijst 

Maart 2021 is het zover: de verkiezingen! In 2020 zijn we van start gegaan met het ontwikkelen en 
publiceren van een interactieve Vrij Linkse Kieslijst. Hiermee voorzien we in een duidelijke behoefte van 
de achterban die idealiter op Vrij Links zou stemmen en behoefte heeft aan engagement, werken we 
vanuit onze missie (debat en beïnvloeding) en zetten we Vrij Links en onze waarden verder op de kaart. 
  
De Kieslijst bestaat uit een ‘top vijftien’ van politici die zich op een bepaalde manier Vrij Links 
manifesteren. De lijst is serieus richtinggevend, maar luchtige en ludiek in aanpak. Zo is stijgen en 
zakken mogelijk, net zoals in de Top 40, op basis van Vrij Linkse of juist niet Vrij Linkse ideeën, 
uitspraken of acties. De kieslijst is interactief en niet statisch; iedereen kan in de aanloop naar de 
verkiezingen meekijken en individuen nomineren. De Kieslijst is zo voortdurend aangepast aan de 
actualiteit. Doordat iedereen met gemotiveerde input hun eigen vrijzinnige politicus kunnen nomineren, 
onderstrepen wij ons meerstemmige karakter.  
 
De Kieslijst voorziet in de behoefte van onze achterban om toch te kunnen kiezen voor vrijzinnig sociaal 
geluid, in dit geval niet met een stem op Vrij Links maar met een zo Vrij Links mogelijke stem. De 
stemwijzer past bovendien ook binnen onze eigen strategie. Het is een duidelijke tool waarmee we 
invloed kunnen uitoefenen op het politieke landschap. Zo kunnen we nieuw vrijzinnig talent bovenaan 
plaatsen, kunnen we verrassende vrijzinnigheid benoemen en stemmers aan het denken zetten over hun 
keuzes.  
 
De Kieslijst is naast een hulpmiddel voor iedereen die zich verwant voelt met een vrijzinnig progressieve 
gedachtelijn ook een manier om de impact van Vrij Links zelf te vergroten. Trouw aan onze missie 
stimuleren we met de Kieslijst de vrijzinnige stem in het debat en het stimuleren we het debat zelf, 
waarbij we de nadruk leggen op de ideeën versus machts- of partijpolitiek. Met de Kieslijst onderstrepen 
we de onafhankelijkheid van Vrij Links. We verwachten dat het initiatief een aanzuigende werking heeft 
op een grote groep politiek ontheemden of politiek vrijzinnigen ter linkerzijde of in het midden van het 
politieke spectrum. 
 
Om de Kieslijst een goede boost te geven is in de laatste week voor het kerstreces in 2020 al een 
nieuwsbrief en een persbericht met de ‘conceptlijst’ verspreidt. De Kieslijst was vanaf dat moment online 
te bezoeken en in december 2020 zijn er al vele websitebezoeken geweest en nominaties 
binnengekomen als gevolg hiervan. Hoewel de Vrij Linkse Kieslijst nipt in 2020 gelanceerd is, zal dit 
project een hoogtepunt beleven vlak voor de verkiezingen in maart 2021. In maart presenteert Vrij Links 
een ‘definitieve lijst’.   
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Progressief-liberaal collectief 

Uit gesprekken met stakeholders en sympathisanten van Vrij Links blijkt dat er behoefte is aan een 
platform of collectief dat het progressieve, vrije geluid centraal stelt en bovendien los staat van een 
politiek links/rechts discours. Een brede ‘coalitie’ waar ruimte is voor diversiteit aan mensen en ideeën. 
Een plek die uitwisseling bevordert tussen progressief, liberale denkers over het gehele politiek-
maatschappelijke spectrum en aanhaakt op urgente vraagstukken in organisaties en in de samenleving. 
 
Hierom is bij Vrij Links de idee ontstaan tot een collectief met de voorlopige (werk)titel PALM Collective 
(Progressive And Liberal Minds Collective). Dit collectief bestaat uit een verzameling ‘thought leaders’ 
die belang stellen in een progressief-liberaal-vrijzinnige benadering van de samenleving waarin vrijheid, 
gelijkheid en de democratische rechtsstaat als fundamentele verworvenheden worden beschouwd en 
solidariteit en persoonlijke vrijheid hand in hand gaan. Het collectief wil deze progressief-liberale 
gedachtelijn verder ontwikkelen, versterken en verspreiden en stelt zich beschikbaar om vanuit dit kader 
te spreken, te adviseren en te handelen teneinde nieuwe inzichten te ontwikkelen en antwoorden te 
bieden op de grote vragen van vandaag. 
 
Denkers die vrijzinnigheid, progressieve waarden en de vrijheden en rechten van het individu verdedigen 
en de moderniteit omarmen, willen wij met dit collectief een podium bieden in directe dialoog met 
gelijkgestemden, andersdenkenden of het algemene publiek. Door de krachten te bundelen, ontstaat 
een krachtig en pluriform geluid waar het publiek of de professional, bijvoorbeeld de medewerker 
binnen een organisatie of de bezoeker van een festival, zich in kan herkennen, op kan aanhaken en de 
organisatie of omgeving kan helpen verstevigen. 
 
Het collectief bestaat uit experts, geïnformeerde opinieleiders en invloedrijke of vernieuwende mensen 
op hun eigen vakgebied, zoals kunst, wetenschap, politiek en andere publieke domeinen. Via lezingen, 
optredens, gesprekken of adviezen inspireren zij tot innovatie, kennis- of organisatieontwikkeling of tot 
handelen vanuit nieuwe perspectieven. Het collectief is pluriform; de gemene deler is de unieke bijdrage 
van ieder individu, vanuit zijn of haar eigen professie of discipline, aan een krachtige, open en vrije 
samenleving.  
 
Het collectief verbindt niet alleen sprekers, performers en adviseurs aan organisaties en events, maar 
ontwikkelt vanuit deze ervaringen kennis, ideeën en bewustzijn rondom complexe vraagstukken in 
organisaties en in de samenleving. Het collectief daagt uit tot nadenken en het ontwikkelen en toetsen 
van nieuwe ideeën: een succesformule voor groei en ontwikkeling van het individu, een organisatie of de 
samenleving. Het idee is om kennis te bieden op onderwerpen die verbonden zijn aan de progressief-
liberale gedachtenlijn, met invalshoeken op diversiteit, humanisme, het vrije woord, mensenrechten, 
solidariteit, persoonlijke vrijheid, secularisme en het publieke debat. 
 
In 2021 willen we onderzoeken hoe dit initiatief het beste vorm te geven. Vaststaat dat dit collectief 
opereert zonder winstoogmerk. Deelnemers aan het collectief stellen niet alleen belang in de 
gezamenlijke missie, maar zien ook de meerwaarde van een bundeling van krachten en zijn bereid om 
met hun kwaliteiten en kennis ook bij te dragen aan het grote geheel. In 2021 zullen de ideeën omtrent 
dit collectief verder worden uitgewerkt en zal worden geïnventariseerd wat nodig is (inhoudelijke 
insteek, netwerk, financiering, vormgeving en strategie) om dit collectief te realiseren. 
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Agendering door Vrij Links  

Vrij Links hoopt dat het linkse politieke en maatschappelijke domein zich laat inspireren door Vrij Links 
en weer daadwerkelijk progressief, vrijzinnig en seculier wordt. Die inspiratie is inmiddels te herkennen 
op verschillende gebieden. Agendering via politiek en maatschappelijk debat leidde in 2020 zichtbaar tot 
impact; zo leerden we sneller anticiperen op de actualiteit en hebben daarmee onze waarden goed voor 
het voetlicht weten te brengen. Ook in 2021 zal Vrij Links zich op dergelijke wijze inzetten, met 
eerdergenoemde inhoudelijke thema’s als rode draad. 
 
Dat doen we bijvoorbeeld door met politici en bestuurders van maatschappelijke instellingen of 
bedrijven in gesprek te gaan; hiermee bevorderen we een progressief en vrijzinnig geluid in de Tweede 
Kamer en de publieke ruimte. 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 aangaan van nieuwe partnerschappen met organisaties met vergelijkbare doelen als Vrij Links of 
organisaties die actief zijn op een deelgebied, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, vrije 
wetenschap of de vrijheid van meningsuiting. Ook door het uitwisselen van (vertaalde) content met 
platforms als het Britse Areo Magazine, op basis van gedeelde waarden, kunnen wij het progressieve, 
vrije geluid versterken en bijdragen aan een (inter)nationaal netwerk waarin vrijzinnige, progressieve 
ideeën en mensen elkaar kunnen vinden. 
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Zakelijk 

Bedrijfsvoering 

Begin 2020 is het doel gesteld om in 2020 en 2021 meer taken te gaan beleggen en verdelen zodat dit de 
continuïteit van de organisatie waarborgt en het bestuur zich in toenemende mate op haar kerntaken 
kan richten. Een goede onderverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden draagt 
bovendien bij aan stabiliteit, transparantie en vertrouwen vanuit de achterban en onze vrijwilligers.  
 
Het bestuur heeft hier in 2020 een grote slag mee gemaakt. Zo is begonnen met de implementatie van 
een online projectomgeving en is het team van vrijwilligers verder uitgebreid. Mede door de inzet van 
deze betrokken groep vrijwilligers en partners die via het aanleveren van content of sponsoring onze 
activiteiten mede mogelijk maken, is Vrij Links in staat om met een beperkt budget een breed scala aan 
activiteiten te ontplooien. 
 
Een groeiende organisatie als Vrij Links stelt het bestuur uiteraard ook steeds weer voor nieuwe 
uitdagingen en taken. Het goed beleggen en verdelen van taken en het aantrekken van nieuwe 
vrijwilligers blijft dus ook in 2021 een speerpunt, samen met het werven van financiering ten behoeve 
van verdere professionalisering.  
 
In 2021 waarborgen we onze missie en de continuïteit van stichting Vrij Links. We verstevigen we de 
organisatie waar mogelijk. We doen dit door het vrijwilligersteam uit te breiden met nieuwe 
redacteuren, vertalers, projectmedewerkers en professionals op het gebied van marketing en 
communicatie en door in te zetten op intensieve en efficiënte samenwerking vanuit de online 
projectomgeving.  
 
Idealiter vinden we voor de continuïteit en ontwikkeling van Vrij Links op termijn een balans tussen de 
uitbouw van onze vrijwilligerspool en het creëren van enkele vaste posities. In 2021 is ons doel om 
binnen het kader van afgebakende projecten - waar mogelijk - incidenteel tot inhuur over te gaan; bij 
complexe projecten met harde deadlines en verplichtingen richting externe partners vragen we nog 
meer van de mensen met wie we werken, hetgeen het aangaan van een bindende 
samenwerkingsovereenkomst wenselijk maakt.  
 
In 2021 beoogt Vrij Links het comité van aanbeveling uit te breiden met enkele nieuwe leden uit binnen- 
en buitenland. Hiermee willen we het meerstemmige karakter van Vrij Links onderstrepen en ons 
huidige en nieuwe netwerk op essentiële domeinen verstevigen. Onze keuze gaat daarbij uit naar 
individuen die op één of andere wijze affiniteit hebben met eerdergenoemde Vrij Linkse thema's 
(hoofdstuk Activiteiten in dit beleidsplan). 
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Financieringsmix 

Stichting Vrij Links heeft het tweede volledige boekjaar afgesloten met een positief eigen vermogen en 
begint financieel gezond aan 2021. In het komende jaar wordt verder gewerkt aan een gezonde 
financieringsmix, om een toekomstbestendige financiële basis leggen voor het voortbestaan en de 
uitbouw van de organisatie. Hiervoor richten wij ons in 2021 op de verdere groei van inkomsten uit 
donaties, financiering op projectbasis en het onderzoeken van structurele financiering van de stichting.  
 
In 2020 is het aantal donateurs aanzienlijk gegroeid, mede dankzij een doorlopende donatiecampagne 
op sociale media en op ons online platform en door actief relatiemanagement vanuit het bestuur. In 
2021 zal de donatiestrategie verder worden uitgewerkt. Aangezien het in verband met de coronacrisis 
net als vorig jaar minder of wellicht zelfs helemaal niet mogelijk zal zijn om bijeenkomsten te 
organiseren zal voor de werving van nieuwe donateurs wederom voornamelijk ingezet worden op online 
promotie. 
 
Voor het project 80/20-dialogen is reeds financiering vanuit het AFK gerealiseerd. In samenwerking met 
een fondsenwerver zal het bestuur in 2021 werken aan een fondsenstrategie waarbij gekeken wordt naar 
mogelijkheden voor zowel projectmatige financiering als structurele financiering. 

Prognose 

Vrij Links heeft 2020 afgesloten met een eigen vermogen van € 1.502,- en een reservering van € 22.500,- 
voor de 80/20-dialogen. In 2021 willen we onze financiële positie verstevigen om eventuele tegenvallers 
op te kunnen vangen en verdere stappen te kunnen zetten naar de professionalisering van de 
organisatie, waardoor regelmatiger diensten ingekocht kunnen worden.  
 
Door groeiend bereik en de doorvoering van een donatiestrategie op sociale media hebben we in 2020 
onze inkomsten uit donaties weten te verdubbelen. Door de donatiestrategie verder uit te bouwen en te 
kijken naar mogelijkheden om sympathisanten van Vrij Links meer aan de organisatie te binden 
verwachten we ook in 2021 een groei aan binnenkomende donaties te kunnen realiseren. In onze 
prognose stellen wij dit op een totaal van € 22.500,-. Hiermee komt 36% van onze financieringsmix uit 
donaties en giften. 
 
Wat betreft financiering vanuit subsidienten en fondsen, verwachten we in 2021 tenminste de 
financiering te genereren voor één project met startdatum 2021 Q4 of 2022 Q1. Ook bij 
projectfinanciering streven wij naar een gezonde financieringsmix; subsidies of fondsen in combinatie 
met sponsoren, gelden uit donaties aangevuld met in-kind inbreng vanuit onze partners en ons 
vrijwilligersteam. 
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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. 
 
De organisatie, bestuur voorop, laat zich leiden door de brede en verbindende missie van de stichting en 
door de belangrijke principes van gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit en 
democratische waarden. 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.  
 
Hoewel Vrij Links geen culturele ANBI is laat zij zich voor wat betreft bestuurlijke- en organisatiekeuzes 
inspireren door de Governance Code Cultuur (GCC). 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Femke Lakerveld (voorzitter, oprichter van de stichting), Sander Zuidema 
(penningmeester, oprichter van de stichting) en Esmé Bosma (secretaris, toegetreden per 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 
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Het bestuur bestaat uit betrokken professionals met kennis van zaken en grote affiniteit met de missie 
en visie van Vrij Links. De drie bestuursleden zijn onafhankelijk van en aanvullend aan elkaar. De leden 
hebben een verschillende professionele achtergrond (wetenschap, kunst, informatietechnologie), 
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 2020 kwam het bestuur 
viermaal in officiële vorm samen, exclusief tussentijds overleg. Ook voor 2021 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. 
 
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. 

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 20 vaste vrijwilligers aan de inhoud, het onderhoud en de uitbouw 
van een digitaal platform, het organiseren van bijeenkomsten of andere activiteiten, officemanagement 
en algemene logistieke ondersteuning. Een groter aantal heeft zich aangemeld of roert zich op Twitter 
en andere sociale media. 
 
Een groeiend aantal auteurs publiceert op het platform; een groeiende schil van debaters en 
sympathisanten zet zich op andere wijze in voor diverse thema's. 

Comité van aanbeveling 

Een comité van aanbeveling is aangesteld om Vrij Links 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. Met hun inzet, expertise en netwerk 
ondersteunen en versterken zij de stichting.  
 
Leden van het comité van aanbeveling verbinden zich onbezoldigd en vertrouwelijk aan de organisatie 
en garanderen de goede naam van de organisatie. Leden van het comité van aanbeveling worden 
incidenteel betrokken bij strategiesessies en -overleg. Daarnaast zijn de leden betrokken op specifieke 
thema’s en activiteiten van Vrij Links. 
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Asis Aynan 
 
Schrijver en docent 

 

Erdal Balci 
 
Schrijver en columnist 

 

Roel Sint 
 
ICT-er in de zorg 

 

Eddy Terstall 
 
Filmmaker en columnist 

 

Keklik Yücel 
 
Politicoloog en voormalig 
Tweede Kamerlid PvdA 

  
 

Partners en netwerk 
Vrij Links werkt samen met een aantal (project)partners en netwerkverbanden om de progressieve, 
vrijzinnige waarden in binnen- en buitenland te versterken. 
 
 

 
 

Contact 
 
Adres: Stichting Vrij Links 

Veenweg 78 
9686 SK Beerta 

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