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“Burger is hij of zij die zowel regeert als geregeerd wordt” (H.R. van Gunsteren).
De moderne democratische rechtsstaat staat of valt met burgers die hem legitimeren, inrichten en
onderhouden. De stichting wil middels het tijdschrift De Republikein met zijn door experts geschreven,
maar toegankelijke bijdragen over democratisch burgerschap aan dat proces bijdragen. Er bestaan vele
opvattingen over hoe een democratische samenleving eruit zou moeten, maar één ding staat vast: zonder
goed geïnformeerde burgers gaat het niet.
Speerpunten voor de beleidsperiode 2017-2021
1. Groei van het abonneebestand
Het bestuur realiseert zich dat om het voortbestaan van De Republikein voor de komende periode te
garanderen het aantal abonnees drastisch omhoog moet en wil daaraan werken. Dat voornemen heeft
volgens bestuur, redactie en lezers kans van slagen omdat De Republikein voorziet in de behoefte van velen
aan informatie over democratisch burgerschap die elders niet of nauwelijks te vinden is. In de komende
beleidsperiode zet het bestuur in op een groei van het aantal abonnees van 500 (in 2017) naar 1500. Om de
gewenste groei te realiseren zal het bestuur de komende beleidsperiode de volgende maatregelen treffen:
 Samen met de redactie en met respect voor de eigen verantwoordelijk die deze voor de inhoud van
het blad draagt, zal het bestuur trachten onderzoeksjournalistieke projecten te bevorderen en actief
auteurs van naam en faam te benaderen om bijdragen te leveren aan het tijdschrift;
 Het bestuur zal een webredacteur aanstellen die er mede zorg voor draagt dat de huidige website
actueel van inhoud is en korte nieuwsitems zal gaan bevatten die betrekking hebben op de invulling
van het democratisch burgerschap. Gastcolumns over onderwerpen die passen in de missie van het
tijdschrift complementeren het geheel. Daarnaast wordt de website een discussieplatform over
thema’s rond democratisch burgerschap. De website zal fungeren als een portal voor de hard copy
versie van De Republikein. Bezoekers die, nieuwsgierig geworden, kennis willen maken met het
tijdschrift kunnen zich via de website opgeven voor een kennismakingsabonnement.
 Het bestuur zal zich inspannen om De Republikein op een aantal daarvoor geschikte openbare
gelegenheden in en buiten de randstad ter inzage te leggen. Te denken valt aan
horecagelegenheden, sociëteiten en openbare bibliotheken.
 Het bestuur zal zich inspannen om de plaatsen waar De Republikein los verkrijgbaar is uit te breiden
van de huidige acht naar twintig.
 Het bestuur zal in deze beleidsperiode jaarlijks in samenwerking met de partners van Spui25, het
academisch en cultureel centrum van de Universiteit van Amsterdam, themabijeenkomsten
beleggen. Deze bijeenkomsten bieden de stichting de gelegenheid om De Republikein onder de
aandacht van een nieuw publiek te brengen.
2. Versterking van de financiële positie
Om de financiële positie van de stichting te versterken zal het bestuur in de voorliggende beleidsperiode,
naast eerdergenoemde initiatieven om het abonneebestand te laten groeien, de volgende stappen nemen:





Het aanvragen van de ANBI-status, zodat giften aan de stichting binnen de daarvoor door de
Belastingdienst opgestelde regels fiscaal aftrekbaar worden;
Het jaarlijks doen van een oproep aan de abonnees van De Republikein om het blad financieel te
ondersteunen;
Onderzoek doen naar mogelijke subsidiebronnen.

3. Bezoldiging redactie
Sinds de oprichting van het tijdschrift ontvangen noch de redacteuren noch de auteurs een bezoldiging.
Wel ontvangt de hoofdredacteur een bescheiden financiële vergoeding voor zijn werk. Het bestuur zal in de
komende beleidsperiode alles in het werk stellen om redacteuren en auteurs marktconform te belonen
voor haar inspanningen.
4. Samenwerking
Om de continuïteit van het tijdschrift te waarborgen zal het bestuur nauwer gaan samenwerken met het
Nieuw Republikeins genootschap (NRG). Het bestuur zal in de voorliggende beleidsperiode onderzoeken of
deze samenwerking een structureel karakter dient te krijgen. Het bestuur streeft er tevens naar om de
banden met de Association of European Republican Movements (AERM) te versterken.

