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Inleiding 
 
In een paar jaar tijd is Vrij Links uitgegroeid tot een krachtige en genuanceerde naam in het 
publieke debat. Onze publicaties en activiteiten brengen verandering teweeg. Academici, 
opiniemakers, kunstenaars, politici en media weten ons te vinden voor expressie, 
meningsvorming en advies. Waar vrijheden onder druk staan, biedt Vrij Links een platform, 
steun en vocabulaire.  
 
Maar wij willen meer doen en meer bereiken. Als maatschappelijke beweging staan we dan 
ook aan het begin van een nieuwe fase. Door meer donateurs en fondsen te werven en onze 
zichtbaarheid te vergroten, kunnen we onze impact verder vergroten. Met een prachtig 
team vrijwilligers gaan wij vol vertrouwen deze nieuwe beleidsperiode in.  
 
Ook in 2022-2023 zal Vrij Links dogma, taboe en totalitair denken bestrijden. Als aanjager én 
bewaker van feiten in debat en besluitvorming. Wij zullen een thuis zijn voor iedereen die 
vrijheid en vooruitgang zoekt, voor zichzelf en voor de ander.  
 
Femke Lakerveld, 
voorzitter Vrij Links 
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Vrijheid is niet vanzelfsprekend  
 
Kansengelijkheid, zelfbeschikking en het vrije woord vormen de basis voor een vrije, open 
samenleving, maar zijn verre van vanzelfsprekend.  
 
Progressieve waarden en universele mensenrechten staan onder druk door groepsdenken, 
polarisatie en segregatie. Nog steeds kan niet iedereen over zijn eigen lijf of levenspad 
beschikken, of vrijuit liefhebben. Veel kinderen kunnen zich thuis of op school niet vrij en 
veilig ontwikkelen. Sociaaleconomische kloven verdiepen zich.  
 
Dogmatiek en onvrijheid op de werkvloer en in het sociale verkeer nemen toe. Het denken in 
identiteiten sluit mensen steeds vaker op in groepen en reduceert ons tot onze afkomst, 
geaardheid, sekse of kleur. Dit leidt onherroepelijk tot méér discriminatie, afname van 
gelijke kansen en verlies van talent.  
 
Een open maatschappij staat of valt met de ruimte voor het vrije woord. Politieke 
correctheid en (zelf)censuur leiden tot karakterloze of onbeduidende kunst. Een academisch 
klimaat zonder schurende meningen leidt tot intellectuele en culturele verarming. Het niet 
mogen bekritiseren van bepaalde religieuze of ideologische ideeën helpt niemand maar laat 
juist mensen in de steek.  
 
Het is opnieuw hoognodig om pal te staan voor de vrijheid van het individu en geweten, de 
fundamenten van een veerkrachtige democratie. 

Missie 

Vrij Links is een onafhankelijke beweging en zet zich in voor een vrij en onbelemmerd debat, 
een solidaire en seculiere samenleving en een herwaardering van individuele vrijheid. We 
realiseren politieke en maatschappelijke verandering door progressieve en seculiere 
waarden stevig uit te dragen op ons platform, tijdens onze evenementen, via projecten en in 
het publieke debat. Zachte stemmen – in de beknelling van kerk of moskee, van werkgever 
of woningnood, van racisme of homofobie – vinden bij ons een podium.  
 
Wij houden het politieke en maatschappelijke veld scherp en gaan de strijd aan met dogma’s 
en orthodoxie – principiëler dan politici, wendbaarder dan een omroep en koppiger dan een 
krant. Vrij Links zet zich in voor een samenleving waarin: 

 
• kansengelijkheid en bestaanszekerheid voor iedereen de norm is; 
• iedereen vrij is om elke religie en levensovertuiging aan te hangen en te verlaten; 
• artistieke, journalistieke en academische vrijheid en diversiteit gewaarborgd zijn; 
• kinderen met allerlei achtergronden en levensovertuigingen bij elkaar in de klas zitten; 
• feiten en argumenten leidend zijn in debat en besluitvorming; 
• mensen worden beschermd tegen discriminatie en geweld, niet tegen religiekritiek, satire of 

kunst; 
• je vrij bent om te laten zien van wie je houdt of op wie je valt. 
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Kernthema’s 

Onze thematische hoofdlijn is de herwaardering van individuele vrijheid. Onderstaande 
kernthema’s vormen een rode draad in onze activiteiten. Op deze onderwerpen laten we 
ons horen en zullen we in 2022-2023 de verdieping 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 
analyse zijn. Onze samenleving ontwikkelt zich bij het recht voor elk individu om af te wijken 
en kritisch te zijn. Mensen moet je beschermen tegen zaken als geweld en discriminatie, 
maar niet tegen religiekritiek, satire of kunst.  
 
Seculiere samenleving 
Ieder mens moet zich vrij kunnen verbinden aan een geloof of overtuiging, of zich veilig 
ervan kunnen losmaken. Dat kan alleen in een seculiere samenleving waarin het kritisch 
denken van elk individu wordt gevoed en er ruimte is voor twijfel en onderzoek. Een 
seculiere overheid – oftwel: een overheid die in levensbeschouwelijk opzicht neutraal is – is 
de garantie voor de burger om in vrijheid zijn of haar levensovertuiging te kunnen volgen. 
 
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. Een overheid behoort niet te bepalen wat mooie of lelijke 
kunst is, welke kunst ‘deugt’ of niet. Het is haar taak om – naast wetenschap en journalistiek 
– de vrijheid in en de toegang tot kunst te bewaken. 
 
Diversiteit en pluriformiteit 
Ware diversiteit betekent een verscheidenheid aan mensen én ideeën. Zo ontmoeten 
mensen met allerlei leefstijlen en achtergronden elkaar en stimuleren we reflectie en kritisch 
denken. 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.  
 
Solidaire overheid en gelijke kansen 
Individuele vrijheid en een weerbare samenleving zijn het best gewaarborgd in een 
democratische samenleving met goede collectieve voorzieningen. De overheid dient zich te 
richten op een sterke, betrouwbare publieke sector en op gelijke kansen voor iedereen in de 
zorg, in het onderwijs, op de arbeids- en woningmarkt. 
 
Neutraal onderwijs  
De vrijheid van onderwijs (artikel 23 van de Grondwet) versterkt de segregatie. Leerlingen 
komen hierdoor steeds minder in aanraking met kinderen met een andere levensbeschouwelijke 
of sociaaleconomische achtergrond. Op (orthodox-)religieuze scholen krijgen kinderen onvrije 
en onwetenschappelijke denkbeelden opgedrongen en wordt jongeren soms zelfs geleerd 

https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#vrijheid-van-meningsuiting
https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#seculiere-samenleving
https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#vrije-kunst
https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#diversiteit-en-pluriformiteit
https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#solidare-overheid-en-gelijke-kansen
https://www.vrij-links.nl/vrij-linkse-themas/#neutraal-onderwijs
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dat belangrijke facetten van hun persoonlijke identiteit slecht en verwerpelijk zijn. Vrij Links 
maakt zich sterk voor de afschaffing van het bijzonder geloofsonderwijs tijdens reguliere 
lesuren. Twijfel en onderzoek zijn de stuwende krachten achter individuele 
ontplooiingLeerlingen moeten (zelf)kritisch leren nadenken en eigen inzichten kunnen 
ontwikkelen over alle religies en levensbeschouwingen. 

Strategie en doelstellingen 

Vrij Links hecht een groot belang aan een onafhankelijke en principiële positie. Onze bijdrage 
aan een meerstemmig debat wordt gezien en gewaardeerd. Wij zijn ervan overtuigd dat we 
als onafhankelijke en waarden gedreven ‘lobbyorganisatie voor ideeën’ de meeste impact 
kunnen maken.  
 
Om onze impact verder te vergroten, en daarmee een nog grotere vuist tegen onvrijheid en 
kansenongelijkheid te maken, richten we ons in 2022-2023 op de volgende inhoudelijke 
doelstellingen: 
 

• We agenderen vaker zelf onderwerpen met eigen projecten en evenementen, zoals de 80/20-
dialogen, het Vrijheid- en Onderwijsdebat en de Vrij Links Kieslijst. 

• We gaan effectief en volhardend het gesprek aan met beleidsmakers, politieke partijen, het 
bedrijfsleven, culturele en academische organisaties. 

• We leggen in onze activiteiten de nadruk op ‘hoe dan wel’ in plaats van sec te benoemen wat er 
niet goed is. 

• We brengen vaker persoonlijke verhalen die scherp en invoelbaar maken waar persoonlijke 
vrijheden in het geding zijn. 

• We intensiveren de samenwerking met (internationale) partners als Counterweight en Areo door 
vaker content en expertise uit te wisselen. 

• We bieden praktische handvatten en vocabulaire aan iedereen die opkomt voor individuele 
vrijheid, gelijke rechten en universele waarden. 

Hiervoor is het ook noodzakelijk om het financiële fundament van Vrij Links te verstevigen 
en de organisatie verder te professionaliseren: 
 

• We werven fondsen voor omvangrijke projecten. 
• We werven meer en grotere donateurs. 
• We maken nog beter gebruik van onze vrijwilligers, partners en belanghebbenden. 
• We ontwikkelen ons platform door en vergroten ons bereik. 
• We professionaliseren kritische organisatieprocessen. 
• We sturen expliciet op zichtbaarheid en impact. 
• We delen onze successen vaker met onze achterban 

Positionering 

Vrij Links baseert zich op progressieve en vrijzinnige waarden en heeft een unieke en 
onafhankelijke positie. Hiermee houden wij het politieke en maatschappelijke veld scherp. 
 

https://8020.vrij-links.nl/
https://8020.vrij-links.nl/
https://www.vrij-links.nl/vrij-links-presenteert-het-vrijheid-en-onderwijsdebat/
https://www.vrij-links.nl/kieslijst-2021/
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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 en we ageren 
tegen ontwikkelingen die emancipatie en zelfbeschikking in de weg staan.  
 
We zetten ons in voor vrijheid van geweten, levenspad en liefdespad. Met bijzondere 
aandacht voor de minderheden binnen minderheden. 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 komen. 
 
Het is onze ambitie om het sterk gepolariseerde publieke en politieke debat te verrijken met 
reflectie en dialoog, om rede en diepgang te laten prevaleren boven simplistische oneliners. 
Wij dragen bij aan een constructieve uitwisseling van ideeën en respecteren individuele 
standpunten.  
 
We zoeken een gesprek, geen wedstrijd. Een debat draait niet om de winst of om het 
aanwijzen van goed of slecht, maar om hoe we verder komen. Geen enkel idee is boven 
kritiek verheven en geen mens mag van waardigheid verstoken zijn.  
 
Politieke en maatschappelijke initiatieven kunnen op onze steun kunnen rekenen op basis 
van inhoud. Academici, opiniemakers, kunstenaars, politici en media kunnen zich aan ons 
scherpen en zich door ons laten inspireren. Vanuit Vrij Links ondersteunen we initiatieven en 
verbinden we mensen of netwerken aan elkaar. 
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Activiteiten  
 
Vrij Links inspireert en voedt het politieke en maatschappelijke debat met een progressief, 
vrijzinnig en seculier geluid. We hebben steeds vaker onderwerpen weten te agenderen en 
dat leidt tot steeds meer impact. We hebben geleerd sneller te anticiperen op de actualiteit 
en steviger te kiezen. Daarmee hebben we onze waarden goed over het voetlicht weten te 
brengen.  
 
Dat doen we met onze publicaties, projecten en evenementen. Maar ook door in gesprek te 
gaan met politici en bestuurders van maatschappelijke instellingen of bedrijven. Daarnaast 
gaan we in op verzoeken van landelijke en regionale media en laten we onze stem horen via 
ons online platform en onze socialemediakanalen. 

Online platform  

Het online platform is een belangrijk fundament onder al onze activiteiten. De 
meerstemmigheid van Vrij Links komt hierop tot uiting in onderwerpkeuze en 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 hierin 
onvoldoende aan bod komen.  
We leggen op ons platform de nadruk op ‘hoe dan wel’ in plaats van louter te benoemen 
wat er niet goed is. De redactie richt zich op persoonlijke verhalen die scherp en invoelbaar 
maken waar persoonlijke vrijheden in het geding zijn. We publiceren verhalen van mensen 
die klem zitten onder de macht van een groep of in de samenleving. Of die macht nu 
religieus, ideologisch of economisch is: Vrij Links biedt ruimte aan diegenen die hiertegen 
opstaan.  
 
Naast deze persoonlijke verhalen en interviews bieden we ruimte aan analyses, 
opiniestukken, cartoons, satire en gedichten. Tone-of-voice van een publicatie is gelieerd 
aan de auteur van een artikel, aan de keuze voor het onderwerp of invalshoek. De redactie 
selecteert ingestuurde bijdragen op kwaliteit, aansluiting met onze kernthema’s en 
toegevoegde waarde aan het debat. 
 
In 2022-2023 werken we intensief aan het vergroten van ons bereik. Dit doen we onder 
meer via een socialemediastrategie, het actief onder de aandacht brengen van onze content 
met een maandelijkse nieuwsbrief en het optimaliseren van onze website. We hebben met 
internationale partners zoals het digitale opinie- en analyseplatform Areo Magazine, de 
maatschappelijke organisatie Counterweight en met mensenrechtenactivisten als H.S. Barre 
en Maryam Namazie afspraken gemaakt over de uitwisseling van content. 

E-Salons en andere evenementen 

In de tijd van de Verlichting was er in de Europese steden een uitgebreide saloncultuur: 
vooruitstrevende filosofen, verlichte bestuurders en tegendraadse schrijvers kwamen in de 
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salon bijeen om de nieuwe, eigenzinnige ideeën van hun tijd te bespreken en verder te 
ontwikkelen. Deze traditie zetten we met Vrij Links voort. De afgelopen jaren hebben we 
onder de noemer e-Salon al een aantal succesvolle en zeer goedbezochte digitale 
themabijeenkomsten georganiseerd en voor de komende periode staan deze wederom op 
de agenda. 
 
De e-salons zijn vanwege hun digitale vorm laagdrempelig en toegankelijk voor mensen uit 
het hele land. We trekken er een bijzonder gemêleerd gezelschap mee aan: mensen met 
allerlei meningen, achtergronden, leeftijden, uit alle provincies en lagen van de bevolking 
nemen enthousiast deel aan onze online evenementen. Onze moderatoren creëren een 
vertrouwelijkheid waarin onbekenden op directe én constructieve manier met elkaar in 
gesprek gaan en verschillende ervaringen en perspectieven kunnen delen. Zo worden 
inzichten in een open sfeer uitgewisseld en ontstaan er nieuwe verbanden. 
 
De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat er naast online events ook grote behoefte 
is aan fysieke evenementen. Zodra dit kan zullen we dit doen of tenminste een hybride vorm 
verkennen. Bij fysieke evenementen houden we – indien nog steeds noodzakelijk – rekening 
met anderhalve meter en alle andere geldende regels voor de presentatieruimte of 
debatlocatie. 

Projecten 

Een projectmatige benadering zet onze boodschap kracht bij. Naast inhoudelijke focus en 
een grotere impact biedt een projectmatige aanpak ook organisatorische voordelen. In een 
overzichtelijk tijdbestek met kop en staart kunnen we tijdelijk meer gasgeven, makkelijker 
vrijwilligers engageren en samenwerken met (nieuwe) projectpartners of projectfinanciers. 
 
Afgelopen jaren hebben we dit onder meer laten zien met de 80/20 Dialogen, een 
interviewreeks over activisme in de jaren tachtig van de vorige eeuw en de jaren twintig van 
deze eeuw. De 80/20 Dialogen hebben maatschappelijke en historische inzichten vergroot; 
via inhoud en vormkeuzes hebben we mensen uit verschillende generaties aan elkaar 
verbonden.  
 
Met het Vrijheid- en Onderwijsdebat en alle bijbehorende publicaties hebben we een van de 
speerpunten van Vrij links – herziening van artikel 23 en de segregatie in het onderwijs – 
vormgegeven en een van de belangrijkste maatschappelijke en politieke discussies 
aangejaagd. Met een mix van politici, publicisten en kunstenaars hebben we meer mensen 
hiervoor weten te enthousiasmeren. 
 
De interactieve Vrij Links Kieslijst voorzag in de aanloop van de verkiezingen van maart 2021 
in een duidelijke behoefte van de achterban om te kunnen kiezen voor een vrijzinnig, sociaal 
geluid. Bovendien kunnen we met zo’n kieslijst invloed uitoefenen op het politieke 
landschap en onze waarden verder op de kaart zetten. 
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Voor 2022-2023 willen we het succes van deze projectmatige benadering vasthouden en 
uitbreiden. Zo zullen we onder meer deel twee van de 80/20 Dialogen gaan uitvoeren met 
een korte documentaire en een presentatie- en debatavond. Ook zullen we ons richten op 
het thema (on)vrijheid in de kunst met een project dat ruimte biedt aan een serie essays en 
diverse debatten hierover.  
 
Ook nieuwe initiatieven zullen aansluiten op onze kernthema’s. De verschijningsvorm kan 
variëren van film of video tot een artikelen- of debatreeks tot schriftelijke voorstellen of 
actieplannen.  

Dialoog en samenwerking 

Sinds onze oprichting halverwege 2018 wordt Vrij Links vaak uitgenodigd voor 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, maatschappelijke organisaties en 
universiteiten. Door deze activiteiten en consistente aanwezigheid in landelijke media heeft 
Vrij Links als organisatie inmiddels een vaste positie verworven in het publieke debat. 
 
Bij deelname aan debatten en bijeenkomsten houden we de verspreiding van het 
progressieve, vrijzinnige geluid voor ogen. Voorts verkennen we hiermee nieuwe allianties 
en dragen we bij aan de ruimte voor vrije ideeënuitwisseling. Ook geven we op deze manier 
reliëf aan onze uitingen op ons platform en creëren we de mogelijkheid voor kennismaking 
en interactie. Bovendien stellen deze samenkomsten ons in staat om met heel specifieke 
doelgroepen in contact te raken, zoals studenten, inwoners van een bepaalde regio of 
beoefenaars van bepaalde beroepsdisciplines. 
 
Wij willen deze uitwisseling met anderen voortzetten. Hiermee zetten we onze missie kracht 
bij en vergroten we bovendien onze naamsbekendheid. Incidenteel maken we hiervoor 
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 of argumenten veelal groot is en nieuwe ideeën zich relatief snel 
verspreiden. 
 
Buiten Nederland zoekt Vrij Links nadrukkelijk aansluiting bij vergelijkbare organisaties. Denk 
hierbij aan organisaties met overlappende doelen of organisaties die actief zijn op een 
kernthema van Vrij Links, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten, vrije wetenschap 
of de vrijheid van meningsuiting. Ook door het uitwisselen van content en expertise met 
platforms als het Britse Areo Magazine en Counterweight kunnen wij het progressieve, vrije 
geluid versterken en bijdragen aan een (inter)nationaal netwerk van mensen met vrijzinnige, 
progressieve ideeën. 
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Zakelijk 

Bedrijfsvoering 

Vrij Links groeit en staat voor een nieuwe fase. De komende jaren willen we een nog grotere 
vuist tegen onvrijheid en kansenongelijkheid maken. Naast ons platform ontplooien we 
steeds meer activiteiten. We voorzien in een belangrijke behoefte en hebben grote ambities. 
Onze ambities kunnen we alleen waarmaken als we de continuïteit op de lange termijn 
waarborgen en iedereen die zich inzet voor Vrij Links kan leunen op een stabiele organisatie 
met slagkracht. Kritische bedrijfsprocessen en grotere projecten kunnen daarin niet altijd 
afhankelijk meer zijn van vrijwilligers. 
 
Om onze doelen te realiseren werft Vrij Links gelden via fondsen en donateurs. Honderden 
donateurs steunen de doelstellingen van Vrij Links, veelal via een vaste maandelijkse 
bijdrage. Maar we staan tegenover grote ideologieën en dus ook tegenover groot geld. Om 
onze zichtbaarheid te vergroten en de impact te kunnen maken die we beogen zal de 
organisatie financieel moeten blijven groeien. 
 
De komende jaren willen we meer en grotere vaste donateurs aan ons binden. Dit vergt een 
actieve wervingsstrategie. Grotere projecten met langere looptijd ondersteunen we idealiter 
met externe financiering vanuit fondsen. Dit vereist gedegen voorbereiding, planning en 
verantwoording. Bij de meer actuele en urgente projecten is vanwege korte tijdlijnen en 
snelle deadlines externe projectfinanciering simpelweg niet mogelijk en zullen we beroep 
doen op onze algemene reserves. 
 
Het bestuur van Vrij Links zal zich in 2022-2023 meer en meer richten op haar kerntaken; 
vrijwilligers zetten we actiever in bij de uitvoering van activiteiten. Dit is goed voor de 
stabiliteit en continuïteit van de stichting. Een goede onderverdeling van taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden draagt bovendien bij aan transparantie en 
vertrouwen vanuit de achterban en onze vrijwilligers. 

Door de groeiende inzet van een 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. Zo blijft het goed beleggen en verdelen van taken en het aantrekken 
van nieuwe vaste vrijwilligers, naast onze zichtbaarheid en financieringsstrategie, ook de 
komende jaren een belangrijk speerpunt. 

Voor de continuïteit en ontwikkeling van Vrij Links streven we in 2022-2023 naar een balans 
tussen de uitbouw van onze vaste vrijwilligerspool en het creëren van één of enkele kleine 
vaste posities. Waar mogelijk willen we binnen het kader van afgebakende projecten tot 
inhuur overgaan. Bij complexe projecten met harde deadlines en verplichtingen richting 
externe partners vragen we steeds meer van onszelf en de mensen met wie we werken, 
hetgeen het aangaan van een bindende overeenkomst en hardere afspraken wenselijk 
maakt. 
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Financieringsmix 

Vrij Links heeft het vierde boekjaar afgesloten met een positief eigen vermogen en begint 
financieel gezond aan 2022. In de komende beleidsperiode werken we verder aan een 
gezonde financieringsmix om een toekomstbestendige financiële basis te leggen voor het 
voortbestaan en de uitbouw van de organisatie. Hiervoor richten wij ons specifiek op de 
verdere groei van inkomsten uit periodieke giften, financiering op projectbasis en 
lastenverlichting via samenwerking. 
 

• We realiseren een wervingsstrategie met als doel het aantrekken van meerjarige 
donaties. (Potentiële) donateurs benaderen we om hen te bewegen zich 5 jaar of 
langer aan de stichting te verbinden via een zogeheten periodieke gift. Een 
meerjarige schenking heeft ook een voordeel voor de donateur. Vrij Links heeft een 
ANBI-status waardoor periodieke giften volledig aftrekbaar zijn van de 
inkomstenbelasting. Meer periodieke giften bieden Vrij Links de financiële zekerheid 
die nodig is om verder vooruit te plannen en de noodzakelijke investeringen te 
kunnen doen. 

 
• In de periode 2022-2023 trachten we twee van onze projecten te realiseren via 

fondsen en subsidiënten. We benaderen hiervoor zowel maatschappelijke als 
culturele (publieke en private) fondsen. Verder investeren we in dit traject door 
teamleden meer en vaker te inspireren tot deelname aan financierings- en 
voorbereidingsactiviteiten en door professionele fondsenwervers te betrekken. 
 

• Via samenwerking met debatpodia zoals De Balie, Forum of andere organisaties met 
een maatschappelijke functie trachten we een deel van de kostenkant van onze 
activiteiten te beheersen. In 2022-2023 zullen we vaker experimenteren met 
ticketverkoop en de mogelijkheid voor Vrij Links-merchandise of kostendekkende 
dienstverlening onderzoeken. 

 
Voor het project 80/20 Dialogen dat doorloopt tot in 2022-2023 is financiering reeds 
gerealiseerd, met dank aan het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. 
 
 
 
 
  

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/
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Organisatie 
 
Vrij Links laat zich leiden door haar missie en door de belangrijke principes van 
gelijkwaardigheid, gemeenschappelijkheid, solidariteit en democratische waarden. 
Daarnaast zijn onze kernwaarden richtinggevend voor de vormgeving van beleid en 
activiteiten. Het bestuur van Vrij Links, vrijwilligers, partners en sympathisanten herkennen 
zich in deze waarden.  
 
Stichting Vrij Links is op 31 juli 2018 opgericht en 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 voldoet aan 
haar verplichting ten aanzien van het publiceren van de jaarstukken. Hoewel Vrij Links geen 
culturele ANBI is laat zij zich voor wat betreft organisatie- en bestuurlijke keuzes inspireren 
en leiden door de Governance Code Cultuur (GCC). 

Bestuur 

Het bestuur bestaat uit Femke Lakerveld (voorzitter), Tuncay Uyanik (secretaris), Sander 
Zuidema (penningmeester) en Remy Reuvekamp. De leden hebben een verschillende 
professionele achtergrond (kunst en cultuur, economie, informatietechnologie, journalistiek) 
en grote affiniteit met de missie en visie van Vrij Links.  
 
 
  

 

Femke Lakerveld – voorzitter 
 
Adviseur en toezichthouder in de culturele sector, actrice 

 

Tuncay Uyanik – secretaris 
  
Directeur Kinderopvang bij Ministerie van SZW 

 

Sander Zuidema – penningmeester  
 
Senior software developer 
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Remy Reuvekamp – algemeen bestuurslid 
 
Redacteur 

 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor statutaire doelstellingen, beleid en koers. Daarnaast 
stuurt zij het team aan en fungeert zij als een belangrijke sparringpartner voor de actieve 
vrijwilligers. Belangrijke kansen en bedreigingen brengen zij in beeld en worden periodiek 
ge(her)formuleerd. Het bestuur neemt haar rol als risicobeheerser serieus. 
 
Stichting Vrij Links heeft als algemeen nut beogende instelling een ANBI-status. 
Bestuursleden ontvangen alleen een onkostenvergoeding en een niet-bovenmatig 
vacatiegeld conform de regels voor een ANBI. 

Team 

Naast het bestuur bestaat de organisatie uit sympathisanten en betrokkenen die hun 
(vastgestelde) taken op vrijwillige basis uitvoeren. Bij aanvang van 2022 hield het vaste 
vrijwilligersteam zich bezig met redactie, projectorganisatie, (debat)evenementen, 
officemanagement en algemene (logistieke) ondersteuning.  
 
Circa 160 auteurs publiceren op het platform en het aantal groeit. Een eveneens groeiende 
schil van debaters en sympathisanten zet zich op andere wijze in. 
 
Op basis van projectsubsidies of geoormerkte donaties huren wij incidenteel professionals in 
voor bijvoorbeeld contentontwikkeling, projectorganisatie of marketing en communicatie. 

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. De leden betrekken we 
incidenteel bij strategische sessies. Daarnaast zijn de leden betrokken op specifieke thema’s 
en activiteiten van Vrij Links. 
 

https://www.vrij-links.nl/colofon/
https://www.vrij-links.nl/colofon/
https://www.vrij-links.nl/colofon/
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Partners en netwerk 

Vrij Links werkt samen met een aantal (project)partners en netwerkverbanden om de 
progressieveseculiere en vrijzinnige waarden in binnen- en buitenland te versterken. In 
2022-2023 breiden we deze partnerschappen uit. 
 
 

 
 

Contact 
 
Adres:  Stichting Vrij Links 
  Postbus 10729 
  1001 ES Amsterdam 
Vestigingsplaats:  Beerta 
Website:  www.vrij-links.nl  
E-mail:   bestuur@vrij-links.nl 
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