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Klaar voor de start

In het beleidsplan voor 2021 hoopten we op een jaar 1: het begin van een
nieuwe tijd. Blijkbaar maakt één zwaluw nog geen zomer. 2021 bleek
een valse start. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet.

Sinds 2020 zijn we gevestigd bovenin het Haagse grachtenpand van
adviesbureau S&V. Op steenworp afstand van Binnenhof, Malieveld en
Apenrots. Afgelopen jaar kwam daar online een website bij.

Vlaggenschip van onze stichting is Politiek Op Zolder. Zodra het kan
hijsen we maandelijks een Haagse Insider op de zeepkist. Geen lange
lezing, maar een vlammende anekdote van een kwartier.

Op Zolder en Prinsjesfestival: een bijzonder partnerschap. Ook dit jaar
organiseren we in de week voorafgaand aan Prinsjesdag onder meer
het evenement Democratie in Woord en Beeld.

Onder de noemer ‘Als het nodig is’ bundelen we onze goede doelen. Zo
fietsen we dit jaar gesponsord de Elfsteden voor een nader te bepalen
doel. Met Dodenherdenking leggen we bloemen in Ferwerd.

Wij zijn al even klaar voor de start. Onze verwachtingen voor het
nieuwe jaar zijn wederom hoog gespannen. Maar, zoals de Britten dat zo
mooi zeggen: The proof of the pudding is in the eating.



Politiek Op Zolder

Vier muren en een dak. Meer heeft een groep vrienden die plezier
beleeft aan het opzetten van politieke ontmoetingen niet nodig.
Hoewel… We boffen met het dakterras. Op Zolder in een notendop.

Na twee coronajaren met dit idee rondgelopen te hebben hopen we dit
jaar van start te kunnen met Politiek Op Zolder. Een ontmoeting van
studenten en jonge professionals met Politiek Den Haag.

We horen je al denken: Psst… Korte spanningsboog! Dus geen lange
lezing, maar een vlammende anekdote van een kwartier. Daarom
blijven we staan en klimt de gastspreker van de avond op de zeepkist.

Wie dartelen er toch rond de minister? Wat zijn de wetten van de
wandelgangen? Hoe lopen de hazen in Den Haag? Stuk voor stuk
vragen waar Politiek Op Zolder vanaf dit jaar antwoord op wil geven!



Democratie in Woord en Beeld

Op de donderdag voor Prinsjesdag organiseert Op Zolder onder de vlag
van Prinsjesfestival het evenement Democratie in Woord en Beeld. Dat
doen we dit jaar voor de tweede keer op rij.

Democratie in Woord en Beeld draait de schijnwerpers voor de
verandering om en richt deze op de mensen achter het Politieke Boek,
de Politieke Foto en de Politieke Podcast.

Het evenement vindt plaats in de plenaire zaal van de Eerste Kamer.
Centraal staan de uitreikingen van PrinsjesBoekenprijs,
PrinsjesFotoprijs en – sinds vorig jaar – PrinsjesPodcastprijs.

Naast organisatie en secretariaat van de uitreiking is Op Zolder ook
verantwoordelijk voor relatiebeheer, publiciteit en ondersteuning van
de drie jury’s in hun werkzaamheden.

Democratie in Woord en Beeld wordt mede mogelijk gemaakt door de
Eerste Kamer, ProDemos en NRC Media. Presentatie ligt net als vorig
jaar bij Michiel Breedveld en Elodie Verweij.



Als het nodig is

In 2016 stonden we voor het eerst bij het Verzetsmonument van
Ferwerderadeel. Dit beeld van de Utrechtse beeldhouwer Jan van Luijn
draagt het motto ‘As 't nedich is’; als het nodig is.

Het bracht ons tot de nu voormalige naam van onze stichting: Stichting
Als het nodig is. Maar de naam leeft voort. En wel als titel waaronder we
onze goede doelen gaan ontplooien.

Sinds 2017 leggen we op 4 mei achttien witte rozen bij het monument
ter herdenking van de lokale oorlogsslachtoffers. Dit jaar leggen we
daar een rode roos bij voor slachtoffers van zelfdoding.

Vanaf dit jaar fietsen we de gesponsorde T.J. van Spanning-tocht.
Jaarlijks stellen we een goed doel vast. Dit jaar trappen we af met de 235
kilometer lange Friese Elfstedenroute.



Bestuur en commissies

In 2015 formeerden A. de Bree, J.W. Engelkes, G.M. de Jong, C.A.
Verhoog en T.J. van Spanning (tot mei 2018) het eerste bestuur. In 2017
werd de stichting ingeschreven bij de KvK.

Het tweede bestuur begon in 2020 en bestaat nu uit De Bree (lid),
Engelkes (secretaris), B.N.D. van Haersma Buma (vice-voorzitter), De
Jong (penningmeester) en Verhoog (voorzitter).

S. Wildschut en B. de Ruig vierden in 2021 het eerste lustrum van hun
Commissie Wild & Ruig. In de kascommissie zitten sinds afgelopen jaar
J.C. Baartmans en E.H. Strengers.

A.G.W. Verhoog voert de T.J. van Spanning-commissie aan. Dit jaar
schuiven Van Haersma Buma en (C.A.) Verhoog vanuit het bestuur aan
als commissieleden.

Tot slot vormen Engelkes, Van Haersma Buma en Verhoog de
commissie Democratie in Woord en Beeld. Baartmans en De Jong zijn
door deze commissie benoemd tot jurysecretaris.


