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0. Inleiding 

We leven in onstuimige tijden. 
Ook toen het tot voor kort economisch nog crescendo ging heerste er ongemakkelijkheid, 
onvrede en zelfs woede. Maar protesten klonken slechts als mensen direct werden geraakt in 
hun portemonnee. 
 
Onderhuids knaagde er echter al langer iets. Slechts één keer in de zoveel tijd mag je stemmen 
op een politieke partij, maar er worden beslissingen genomen waar je nooit iets van heb mogen 
vinden, waar je überhaupt niet vóór de verkiezingen over bent geïnformeerd. 
 
De politieke partijen voelen dit ook en kruipen steeds verder naar elkaar toe. Er valt niets meer 
te kiezen, alleen een partijelite en slippendragende traditionele media die onderling uitmaken 
wat er in Nederland gebeurt. De legitimiteit is echter weg. Het ‘contrat social’¹ van Rousseau is 
ontbonden. Het politieke systeem lijkt op haar laatste benen te lopen. 
 
Een jaar geleden zat een klein groepje bijeen met een gevoel van urgentie en de energie om 
hier iets aan te gaan doen. Langzaam maar zeker kwamen we tot het inzicht dat we een 
beweging willen zijn die mensen bottom-up empoweren, zodat er naar hen wordt geluisterd. 
Luister wil een club zijn die inspireert, initieert en faciliteert. Mensen bij elkaar brengt voor hun 
keuzes en bruggen slaat tussen burgers en bestuurders. 
 
Stichting Luister wil zorgen dat er naar de burgers wordt geluisterd door hen een podium te 
bieden waar men zich kan uitspreken. En wil hen laten stemmen op onderwerpen. En wil 
vervolgens bouwen aan een structuur om te kiezen voor personen die deze keuzes uitvoeren. 
Politieke partijen die zich niet legitimeren worden  daarmee overbodig en achterhaald. 
 
Luister wil de juiste maat terugbrengen voor solidariteit. Geen opgelegde solidariteit maar 
solidariteit gedragen door identificatie en gedeelde normen en waarden. En samenwerking met 
andere landen slechts op basis van soevereiniteit. 
 
Ons mantra naar de burger: wordt wakker, het wordt tijd dat er naar je wordt geluisterd! Ons 
mantra naar de overheid:  Luister! En herstel het ‘contrat social’! 
 
Amsterdam, juni 2020 
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1. Stichting Luister 

In 2019 is Stichting Luister opgericht met als doel een podium, een platform, een hub te bieden. 
Voor hen in onze samenleving die zich onvoldoende gehoord weten. Mensen met visies, ideeën 
of praktische werkwijzen die in de mainstream media weinig aan bod komen. Die daar 
genegeerd worden of zelfs verbannen zijn. Genegeerd uit desinteresse of een maatschappelijk 
taboe. Of verbannen door politiek correcte mediamakers, die buigen voor de censuur van 
machthebbers of de opinies van hun bubbel. Dat laatste soms zelfs op verborgen wijze via de 
zogenaamde policy regels van Facebook, Twitter en andere sociale media kanalen. 

Stichting Luister zal daarom periodiek aan verschillende groeperingen een podium bieden om 
andersoortige geluiden te laten horen. Dwarse meningen, onwelgevallige feiten, schurende 
analyses en discutabele geluiden. Stichting Luister vermeld daarbij nadrukkelijk dat niet al deze 
geluiden haar instemming hebben. En dat het bestuur daarvoor dus ook geen verantwoording 
neemt. 

Maar dat Stichting Luister desondanks groot belang hecht aan het open maatschappelijk debat 
zoals dat is gewaarborgd in onze Grondwet en in de Rechten van de Mens. Soms met 
sympathie voor degenen die wij een podium bieden. Maar soms in de traditie van Voltaire: “Ik 
verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen”. En 
dit alles om het ‘contrat social’ tussen enerzijds de burgers en anderzijds een steeds 
centralistischer wordende overheid te bevragen, te wegen, en zo nodig te vernieuwen. 

1.1 Doel 

A. Het bevorderen van de dialoog tussen overheid en burgers, op zowel wetgevend, 
uitvoerend als rechtspreken vlak. 

B. Het bevorderen van de rechtstreekse invloed van burgers op de verkiezing van 
bestuurders en op het beleid en werd- en regelgeving op elk bestuurlijk niveau 
(gemeentelijk, provinciaal, nationaal en Europees). 

C. Het tegengaan van een tweedeling in de maatschappij op sociaal en economisch terrein. 
D. Aldus te komen tot een nieuw ‘contrat social’ waaraan de legitimiteit van de macht 

wordt getoetst. 
 

1.2 Middelen om het doel te bereiken 

A. Een podium te bieden waarop burgers hun mening in brede kring bekend kunnen 
maken zodat ze gehoord worden. 

B. Het propageren van politieke en bestuurlijke veranderingen oma die de infrastructuur 
bieden waarbinnen het luisteren naar en afstemming met alle geledingen van de 
samenleving voorop staat. 

C. Empowerment van burgers door de eigen kracht van burgerinitiatieven op economisch, 
sociaal, maatschappelijk, wetenschappelijk, cultureel, politiek, ecologisch terrein en 
overige relevante terreinen actief te ondersteunen met kennis, infrastructuur (online en 
offline) en geldelijke bijdragen. 
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1.3 Verwerving van inkomsten 

1.3.1 Financiering activiteiten van de stichting 

A. Baten voortgekomen uit de door de stichting ontplooide activiteiten. 
B. Subsidies en/of fondswerving en/of crowdfunding. 
C. Donaties, sponsorgelden en giften. 
D. Schenkingen, erfstellingen. 
NB Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving, tenzij het bestuur unaniem anders beslist. 
E. Revenuen van het vermogen. 
F. Alle overige bijdragen en inkomsten. 

 
1.3.2 Donaties aan en kosten van steunprojecten 

Worden in een rekening courant verhouding geadministreerd en gerapporteerd door de 
penningmeester. 

 

1.4 Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal personen, met een minimum 
van drie personen. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de 
leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester. Ten hoogste twee van de voornoemde functies kunnen 
tegelijkertijd door één bestuurslid worden uitgeoefend. Bestuursleden worden 
benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur. 
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 
bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het 
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) 
opvolger(s). 
In geval van een (of meer) vacatures in het bestuur, vormen de overblijvende 
bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid het bevoegd bestuur. 
De bestuurders worden benoemd voor een door het bestuur vast te stellen aantal 
zittingsjaar. Ze treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens 
het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in 
een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de 
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. 

 

1.5 Beheer en besteding van ons vermogen 

1.5.1 Vermogen van Stichting Luister 

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de 
continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van haar doelstelling. 
Geen der bestuursleden kan over het vermogen van de stichting beschikken als ware het 
zijn eigen vermogen. 

1.5.2 Tegoeden van steunprojecten Stichting Luister 

Alle donaties aan en kosten van door de stichting ondersteunde projecten worden in 
een rekening courant verhouding geadministreerd. 
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1.5.3 Ontbinding en vereffening 

Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden 
stichting resteert, komt bij vereffening toe aan een door de vereffenaar(s) aan te wijzen 
andere Algemeen Nut Beogen de Instelling (ANBI) met een gelijksoortige doelstelling als 
de onderhavige stichting, of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft. 

 

1.6 Werkzaamheden 

Alle leden van Stichting Luister zetten zich in conform de doelstelling en erkennen het 
belang van het vrije woord, waarbij pittige discussie niet uit de weg (moeten) worden 
gegaan. Om binnen de ledengroep goed te kunnen waarborgen is het van belang dat dit 
kan in een atmosfeer van wederzijds vertrouwen. Daarom hanteren wij de stelregel van 
“Wat gezegd en geschreven wordt in de groep, blijft in de groep”.  
Door Stichting Luister worden de volgende criteria gehanteerd voor nieuwe leden: 

 
 Elk lid kan een nieuw lid voordragen; 
 Een nieuw lid moet meerwaarde hebben voor de groep en dus kwaliteiten moet 

bezitten die aanvulling geeft op wat al binnen de groep beschikbaar is. Dat kan op 
gebied van kennis en ervaring, maar ook van eigenschappen. 

 De eerste voordracht gebeurt met instemming van het beoogde nieuwe lid. Een 
korte achtergrondbeschrijving wordt verstuurd naar de groep. Dit gebeurt op basis 
van absolute en hermetische vertrouwelijkheid. 

 Mocht er vanuit een van de andere leden verzet zijn tegen de voordracht, dan dient 
dat lid met argumenten onderbouwd dit kenbaar te maken binnen de groep. Dit 
dienst te geschieden via e-mail met als header ‘Strikt vertrouwelijk’. 

 De groep besluit dan per gewone meerderheid of men de voordracht wil intrekken 
of alsnog laat doorgaan. 

 Gaat de voordracht door, dan zal het lid dat de persoon voordraagt de beoogde 
kandidaat uitnodigen voor een persoonlijk ‘intake’-gesprek” gesprek. 

 Dat gesprek vindt altijd plaats met 3 leden, waarvan 1 het lid is dat de kandidaat 
heeft voorgedragen en 2 andere leden waarvan minimaal 1 bestuurslid of een door 
het bestuur aangewezen lid van de selectiecommissie. 

 Tijdens dat ‘intake’-gesprek” moet worden vastgesteld of de potentiële kandidaat 
voldoende gedreven is, dat als zij of hij door de beoordeling komt, betrokkene 
voldoende gedreven is volwaardig mee te doen aan de doelen van de stichting en of 
de aanwezige leden van oordeel zijn dat de kandidaat kan omgaan met de in de intro 
genoemde vertrouwelijkheid en tot slot of betrokkene voldoende meerwaarde voor 
de groep zal kunnen leveren. 

 De betrokken leden oordelen dan of zij het kandidaat-lid willen introduceren in de 
groep. Dat besluit is per meerderheid van stemmen. Het kandidaat-lid wordt na 
overleg door de betrokken leden geïnformeerd over het standpunt. 

 Als een potentieel lid wordt voorgedragen voor kennismaking met de groep, gebeurt 
dat onder de voorwaarde van in achtneming van vertrouwelijkheid door zowel de 
betrokken kandidaat als de ledengroep. 

 Het potentieel lid kan dan een eerstvolgende groepsbijeenkomst bijwonen en 
deelnemen aan de discussies. 
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 Na afloop wordt het kandidaat-lid gevraagd of die bereid is in te gaan op het aanbod 
formeel en actief lid te worden van Stichting Luister. Bij instemming wordt het lid 
ingeschreven in het ledenregister en krijgt het nieuwe lid toegang tot 
bijeenkomsten, app-groepen en de groepssite (Trello). 

 
1.7 Activiteiten en projecten 

1.7.1 Nexit Denktank 

De groep Nexit Denktank heeft Stichting Luister benaderd met het verzoek om samen te 
werken. Daarbij wordt door Stichting Luister gefaciliteerd op het gebied van organisatie, 
communicatie, website bouw, fondsenwerving en strategie uitbouw. Deze activiteiten 
zijn gestart in de eerste maanden van 2020. Zoals de statuten is vastgelegd wil Stichting 
Luister voornamelijk een platform bieden voor tal van meningen. Daartoe zijn diverse 
publicisten, hoogleraren en anderszins bekende Nederlanders benaderd om artikelen te 
schrijven rond bepaalde thema’s. Deze artikelen zijn inmiddels gepubliceerd en gedeeld 
op de website van Nexit Denktank en vooral sociale media. Publicaties worden veelal 
van tevoren ge’review’d. Stichting Luister participeert eveneens in het zoeken naar en 
het beoordelen van participanten met de juiste deskundigheid. 
 

1.7.2 Ongehoord Nederland 

Aspirant omroep Ongehoord Nederland heeft eveneens Stichting Luister benaderd voor 
samenwerking. Inmiddels zijn contacten gelegd om onze activiteiten en projecten via 
Ongehoord Nederland een ‘stem’ te geven in de ether. 
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1.8 Optionele gegevens Stichting Luister 

1.8.1 RSIN of fiscaalnummer 

 860507890 
1.8.2 Naam 

 Stichting Luister 
1.8.3 Vestigingsadres 

 Van der Palmkade 122, 1051 RH  Amsterdam 
1.8.4 Emailadres 

 gert.reedijk@gmail.com 
1.8.5 Kamer van Koophandel 

 Amsterdam 76101339 
1.8.6 Bankrelatie 

 Rabobank IJsseldelta, Zwolle 
 NL95 RABO 0347 3267 30 
1.8.7 Bestuurssamenstelling 

Voorzitter: Arthur Leonard Legger, Amsterdam 
Secretaris: Gerrit Pleun Reedijk, Zwolle 
Penningmeester: Johannes Hubertus Wilhelmus Trompert, Lisse  

1.8.8 Beloningsbeleid 

Bestuursleden krijgen voor hun in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen 
andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte kosten. 

1.8.9 Website 

http://www.stichtingluister.nl 
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2. Website 

2.1 Naam  

zie 1.8.9 

2.2 RSIN en ANBI-status 

zie 1.8.1; ANBI-status: aangevraagd 

2.3 Contactgegevens 

zie 1.8.3 en 1.8.4. 

2.4 Doelstelling  

zie 1.1 

2.5 Beleidsplan 

2.6 Bestuurders 

zie 1.8.7 

2.7 Beloningsbeleid 

zie 1.8.8 

2.8 Financiën 

zie 1.5 en 3 
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3. Financieel 

3.1 Balans 

 Binnen 6 maanden na afloop boekjaar Stichting Luister (1 januari/31 december) 
 beschikbaar 
 
3.2 Baten en lasten 

3.2.1 Stichting Luister 

 Binnen 6 maanden na afloop boekjaar Stichting Luister (1 januari/31 december) 
 beschikbaar 
3.2.2 Nexit Denktank 

Inkomsten en uitgaven van (project) Nexit Denktank worden in een rekening courant 
verhouding geadministreerd door de penningmeester van Stichting Luister.  
Op elk gewenst moment kan de projectleider Nexit Denktank actuele informatie krijgen 
van de penningmeester. 

 
3.3 Toelichting 

3.3.1 Stichting Luister 

 Binnen 6 maanden na afloop boekjaar Stichting Luister (1 januari/31 december) 
 beschikbaar  
3.3.2 Nexit Denktank 

Inkomsten en uitgaven van (project) Nexit Denktank worden in een rekening courant 
verhouding geadministreerd door de penningmeester van Stichting Luister. 
 Op elk gewenst moment kan de projectleider Nexit Denktank actuele informatie krijgen 
van de penningmeester. 
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Bijlage A -  Dossier 
TAB 
Nr. 

 
Titel/Document 

 
Bron 

¹ ‘Contrat social’  
² Aanvraag beschikking Algemeen Nut Beogende Instelling  
³ Oprichtingsakte Stichting Luister  
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¹ Contrat social 
Het maatschappelijk verdrag of Beginselen der staatsinrichting (oorspronkelijke Franse titel Du 
contrat social ou principes du droit politique) is een politiek-staatkundige verhandeling 
geschreven door de Zwitsers Franse filosoof Jean-Jacques Rousseau.  
Hierin zet hij zijn visie op de legitimiteit van de macht uiteen, en stelt dat de politieke macht en 
de wetten terug te voeren zijn op het feit dat de burgers van een samenleving een sociaal 
contract hebben afgesloten.  
Dit hield in dat de burgers zich zouden onderwerpen aan de volonté générale of algemene 
volkswil.  
Het is deze wil die elke vorm van macht of recht legitimeert.  
Dat was in tegenstelling met heersende gewoonterecht.  
Du Contrat social had veel invloed op de Franse Grondwet van 1793. 
 
Rousseau start vanuit de gedachte dat de mens van nature vrij is maar in verhouding tot andere 
mensen voortdurend onder machtsrelaties gebukt gaat.  
Deze machtsrelaties zijn niet natuurlijk maar conventioneel.  
Machtiger zijn dan de ander komt namelijk simpelweg voort uit kracht: wanneer iemand zijn 
kracht verliest, verliest hij daarmee ook zijn macht over de ander.  
Om deze reden kan volgens Rousseau uit kracht nooit een recht op macht over de ander 
voortvloeien.  
Het feit dat kracht volledig gelijk is aan het recht op macht, maakt dit ‘recht’ een betekenisloos 
begrip. 
Om een samenleving in te richten waarin geen mens een ander domineert, introduceert 
Rousseau het sociaal contract.  
Met dit contract kan de mens zelfbehoud nastreven door zijn krachten te verenigen met die 
van anderen en zijn individuele vrijheid in te ruilen voor de algemene wil.  
De algemene wil is de wil van het onverdeelbare geheel van mensen: de samenleving.  
Het sociale contract gebiedt de mens dus om in zijn handelen de behoeftes van de samenleving 
voorop te stellen. 
Dit is wat Rousseau onder het begrip ‘burger’ verstaat.  
Een burger handelt ten behoeve van de samenleving.  
Echter, omdat de burger zelf tegelijkertijd ook de samenleving ‘is’, hebben zijn algemene wil en 
zijn handelen dus direct betrekking op hemzelf.  
Op deze manier krijgt de burger burgerlijke vrijheid terug voor de ingeleverde natuurlijke 
vrijheid.  
Volgens Rousseau is vrijheid dus het jezelf de wet voorschrijven; de wet zijnde het sociale 
contract.  
Zo beschermt de samenleving zichzelf als één lichaam.  
Soms kan een individu een individuele wil hebben die de algemene wil schaadt.  
In dat geval, zo zegt Rousseau, moeten de andere burgers hem dwingen de algemene wil te 
volgen en zodoende dwingen de burgers hem om vrij te zijn. 
Ten slotte heeft Rousseau het nog over eigendom.  
Hij stelt dat ieder mens het recht heeft om goederen (vaak land) op te eisen.  
Dit gaat echter gepaard met een aantal voorwaarden.  
Ten eerste heeft een burger alleen recht op de goederen die hij nodig heeft (om zichzelf te 
behouden).  
Ten tweede mogen de goederen niet reeds het eigendom van iemand anders zijn.  
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En ten slotte, als het om land gaat, moet dit landgoed in bezit worden genomen door middel 
van arbeid en cultivatie, volgens Rousseau het enige teken van eigendom. 
Andere burgers zullen dit eigendom respecteren wanneer het is verkregen volgens de regels 
van het sociale contract.  
Immers, wanneer zij dit niet doen, schaden zij hiermee zichzelf omdat het contract hen gebiedt 
één belang te hebben. 
(Bron: Wikipedia) 
 
Contrat social - waarin door Jean Jacques Rousseau in zijn in 1762 te Amsterdam gedrukte 
werk „Du Contrat Social ou Principes du droit politique” de theorie wordt verkondigd dat de 
mensen oorspronkelijk in een natuurstaat volkomen vrij en onafhankelijk van elkaar leefden. 
Om aan de nadelen van die natuurtoestand te ontkomen, werd door hen onderling een 
overeenkomst aangegaan, waarbij de gemeenschap in het leven geroepen werd en het 
staatsgezag ingesteld.  
Deze theorie leidde tot de leer der Volkssoevereiniteit, die zowel in Frankrijk als ook elders 
grote invloed op de geschiedenis heeft gehad. 
 
Deze soevereiniteit, als onvervreemdbaar bezit van het volk, bracht mede het recht van het 
volk om te allen tijde zijn regeringsvorm te veranderen, het recht op revolutie dus.  
Het spreekt vanzelf, dat deze theorie vooral ten tijde der Franse revolutie werd verkondigd. 
Thans telt deze leer, die het staatsgezag afleidt van de soevereiniteit van het individu, weinig 
aanhangers meer. 
 
 


