
jaarverslag 2020 van Stichting De Linker Wang

Samenstelling bestuur

Het bestuur bestaat op 1 januari 2020 uit Tjeerd de Jong (voorzitter), Pieter van 
Abshoven (penningmeester en ledenadministratie), Helene Timmers (secretaris), Bas 
Roufs, Job de Haan, Harmen Binnema en Rianne ten Veen.

Bas Roufs neemt per 1 juli afscheid van het bestuur. Ook Helene Timmers verlaat het 
bestuur, in september. Zolang er geen secretaris is, worden die taken  door de rest van 
het bestuur ingevuld. Vanaf februari vergaderen er twee aspirant-bestuursleden mee. In
november treedt Nuweira Youskine van Goens toe tot het bestuur toe. De andere 
persoon besluit uiteindelijk om persoonlijke redenen niet toe tot het bestuur.

Het bestuur vergadert in 2020 zes maal, op 5 februari, 1 april, 20 mei, 6 juli, 21 
oktober en 26 november. Vanwege corona zijn de bijeenkomsten vanaf 1 april digitaal.
Het financiële jaarverslag over 2020, gecombineerd met de begroting van 2021, is als 
bijlage bij dit jaarverslag toegevoegd.

Op 27 september is er een zogeheten ‘heisessie’ geweest in Utrecht. Deze bijeenkomst 
vindt fysiek plaats. Er wordt nagedacht over hoe besturen bij De Linker Wang leuk 
kan blijven voor iedereen, over diversiteit binnen het bestuur en over de focuspunten 
voor het jubileumjaar 2021 en daarna. Daarnaast wordt gesproken over de doelen van 
De Linker Wang en welk effect we (willen) hebben op onze achterban, GroenLinks en 
op religieuze gemeenschappen.

Magazine & redactie

Magazine De Linker Wang heeft in 2020 467 betalende abonnees en 36 
proefabonnementen. Circa 21 van deze proefabonnementen zijn omgezet in een 
abonnement (hierin zit enige vertekening, doordat proefabonnementen over het 
kalenderjaar heenlopen).

Het magazine verschijnt in 2020 vijf keer. Elk nummer verzorgt een ander bestuurslid 
de column Een andere wang.

In het najaar wordt Lucas Brinkhuis hoofdredacteur van het magazine, als opvolger 
van Theo Brand na diens vertrek na het julinummer. Toen Theo zijn vertrek 
aankondigde is er een vacature gepubliceerd en een selectiecommissie gevormd, 
bestaande uit Bas Joosse en Ina Scholma-Huisman namens de redactie en Job de Haan 
en Tjeerd de Jong namens het bestuur. 



Website

De website https://www.linkerwang.nl     wordt beheerd door Rianne ten Veen. Voor de 
redactie plaatst Bas Joosse (eindredacteur) artikelen op de site.

Digitale nieuwsbrief

De digitale nieuwsbrief verschijnt, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, 
onregelmatig. In 2020 is hij zes keer verzonden. Deze wordt gemiddeld naar 563 
geadresseerden verstuurd.

Voorbereiding GroenLinkscongres

In oktober organiseert het bestuur een  bijeenkomst om amendementen op het 
verkiezingsprogramma voor te bereiden. Hier nemen, naast enkele bestuursleden, een 
aantal abonnees van De Linker Wang aan deel.

In december stelt Tjeerd, namens De Linker Wang, een motie op t.b.v. het 
GroenLinkscongres op 19 december, met het verzoek aan het partijbestuur om de 
communicatie van GroenLinks rond de kandidaatstelling van Kauthar Bouchallikht te 
evalueren – en de analyse en adviezen uit deze evaluatie met het volgende GroenLinks
congres te delen. Vanwege corona wordt het congres verplaatst naar 23 januari 2021 
en wordt de motie door het bestuur van De Linker Wang, na een toezegging door het 
bestuur van GroenLinks dat er een evaluatie komt, ingetrokken.

Bijeenkomsten

Het bestuur organiseert meerdere ledenbijeenkomsten in 2020.

Op zaterdag 18 januari de nieuwjaarsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan de 
aanwezigen in gesprek over de vraag: Hoe moet links reageren op de rechtse claim van
de joods-christelijke traditie. Job de Haan verzorgt de inleiding, waarna theoloog Alain
Verheij en GroenLinks Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema reflecteren op het 
onderwerp. Een verslag van deze bijeenkomst staat in nummer 1 van magazine De 
Linker Wang, maart 2020.

Zaterdag 18 april een online bijeenkomst over diversiteit. Justin Trudeau, premier van 
Canada, zei: “Diversiteit is een gegeven, inclusie is een keuze.” Onderdeel van 
diversiteit is een veelkleurig levensbeschouwelijke lappendeken. Om de keuze voor 
inclusie te maken en te zorgen dat iedereen in Nederland mee kan doen, moeten we 
ons bewust worden van de diversiteit, een strategie bepalen en vooral in actie komen. 
Centrale vragen: Hoe ziet jouw ideale Nederland er uit? Hoe zorgen we ervoor dat 
iedereen kan meedoen?
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Stelling: de progressieve waarden van Groenlinks zijn fundamenteel onverenigbaar 
met religieuze waarden,

GroenLinks-kamerlid Niels van den Berge is aanwezig, hij heeft onder meer integratie 
in zijn portefeuille. Naast Niels zijn er een aantal actieve GroenLinkers (onder andere 
een statenlid uit Groningen en een gemeenteraadslid uit Utrecht) die een bijdrage 
leveren.

Een bijeenkomst in juni over kunstmatige intelligentie gaat wegens gebrek aan 
belangstelling niet door. De geringe belangstelling komt mogelijk door het feit dat 
deze bijeenkomst op een doordeweekse avond is gepland.

Zaterdag 26 september is er een webinar met als thema: Hoe Covid-19 ook de 
burgerrechten besmet. 
De corona-pandemie vraagt om stevige maatregelen, maar deze ingrijpende 
maatregelen vragen ook om kritische reflectie. Met medewerking van Marjolein 
Lanzing (techniekfilosoof en docent aan de UvA), Kathalijne Buitenweg (Tweede 
Kamerlid GroenLinks), Bart Jacobs (hoogleraar computerbeveiliging Radboud 
Universiteit) en Irena Rosenthal (universitair docent aan de Rechtenfaculteit van de 
UvA). Met deze sprekers volgt een gesprek over de genomen maatregelen, die nu zijn 
vastgelegd in noodverordeningen en straks in de ‘coronawet’. Maatregelen die diep en 
blijvend ingrijpen in vrijheden van burgers. Een mogelijke quarantaineplicht, of de 
inzet van technologie, zoals de corona-app, een app om burgers te kunnen volgen, te 
herkennen en te controleren. Is Nederland sluipenderwijs op weg naar een 
surveillancestaat?

Dinsdag 20 oktober is er een debat over Israël en Palestina, met als titel Gaat de 
Palestijnse droom in rook op? Tijdens deze digitale bijeenkomst staat de zoektocht 
naar vrede en rechtvaardigheid centraal. Allereerst komen programmamakers Raoul 
Heertje en Frans Bromet aan het woord, zij maakten in Israël een tv-serie over de 
vraag of verzoening mogelijk is en laten ook fragmenten zien uit hun 
reisdocumentaire. Verder praten Nabil Sahhar (voorzitter Vrede voor Palestina), Jaap 
Hamburger (voorzitter Een Ander Joods Geluid) en Bram van Ojik (Tweede Kamerlid 
GroenLinks) mee. De bijeenkomst is terug te kijken via 
https://www.youtube.com/watch?v=pIvVExxXZb0     

Verder wordt in deze bijeenkomst afscheid genomen van Theo Brand, tien jaar lang 
hoofdredacteur van het magazine De Linker Wang en van Bas Roufs, die ook lang 
actief is geweest als bestuurslid. 
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staat van baten en lasten
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inkomsten baten
abonnementen 11.200 10.597,50 11.200
abonnementen vooruitontvangen 270,00
donaties 4.500 5.396,01 4.500
subsidie GL 700 995,48 700
Subtotaal 16.400 17.258,99 16.400

uit fondsen voor jubileum 1.000
Totaal: 17.400 17.258,99

uitgaven lasten 
tijdschrift+porti 9.700 9.501,15 9.700
website 100 65,34 100
redactie 3.000 2.385,54 3.000
bijeenkomsten 400 674,00 400
administratie 1.700 1.728,30 1.700
bestuurskosten 300 289,61 300
rente 10,00
diversen 200 233,67 200
jubileum 2.000
toegevoegd aan reserves 2.371,38 1.000
Subtotaal 17.400 17.258,99 16.400

Begroting 
2021

Staat van baten 
en lasten 2020

Begroting 
2020



balans
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Activa 01-01-2020 01-01-2021

Saldo Triodosbank € 2.120,02 € 4.619,30 
Rendementrekening Triodosbank € 4.398,35 € 1.888,35 
nog te ontvangen bijdrage € 399,32 € 790,48 

€ 6.917,69 € 7.298,13 

Passiva

Henk Labotsfonds (algemene reserve) € 3.500,00 € 3.500,00 
Nog te betalen lasten € 2.269,94 
vooruitontvangen abonnementsgelden € 376,00 € 655,00 
Voorschot op donatie NN (tbv ledenwerving) € 1.296,16 € 1.296,16 
Vermogen € 524,41- € 1.846,97 

€ 6.917,69 € 7.298,13 

toename in vermogen € 2.371,38 
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