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1. Voorwoord
Beste Volter,
Voor je ligt het eerste jaarverslag van Volt Nederland! Een jaar dat voorbij is gevlogen en
waarin ontzettend veel gebeurd is, het belangrijkst is natuurlijk de oprichting van onze jonge
partij. Samen hebben we met veel energie en werklust een nieuwe organisatie handen en
voeten gegeven. Door de vele vrijwilligers is Volt in Nederland op de kaart komen te staan en
zijn we het politieke landschap aan het opschudden.
In dit jaarverslag hebben we het hectische en interessante jaar 2018 proberen vast te leggen.
Hoe is Volt in Nederland ontstaan, welke evenementen hebben er plaatsgevonden en hoe
heeft de groei vorm gekregen? Hoe heeft de interne organisatie zich ontwikkeld? Hoe gingen
de eerste optredens in de media en wat waren de reacties? Werd er in het eerste jaar al een
prijs gewonnen?
Je vindt het allemaal terug in dit jaarverslag. We zijn trots dat we dit avontuur met je beleven
en willen iedereen bedanken die hier, op de optimistische manier die Volt eigen, is aan
bijdraagt!
Namens het bestuur van Volt Nederland,

Laurens Dassen
Voorzitter Volt Nederland
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2. Vereniging Volt Nederland
Gegevens
Naam:
Post adres:
KvK nummer:
RSIN nummer:

Volt Nederland
Tollensstraat 33b, 1053 RS, Amsterdam
71977228
858925229

Bank relatie:
IBAN:
BIC:

Triodos Bank
NL 38 TRIO 0379 29 2440
TRIONL2U

Website:
Wikiwiki:

www.voltnederland.org
www.voltnederland.nl

Algemene Ledenvergaderingen
Het hoogste besluitorgaan van Volt Nederland is de Algemene Ledenvergadering (ALV). In
2018 hebben er twee ALV’s plaatsgevonden en daarnaast de oprichtingsvergadering van Volt
Nederland.
Oprichtingsvergadering:
Datum: 23 juni 2018
Locatie: Hope Church, Boothstraat 7, 3512 BT, Utrecht
Algemene Ledenvergadering 1:
Datum: 30 september 2018
Locatie: Cafe Weesper, Weesperzijde 144, 1091 ET, Amsterdam
Algemene Ledenvergadering 2:
Datum: 15 december 2018
Locatie: PIP, Binckhorstlaan 36, 2516 BE, Den Haag
Besturen en commissies
Volt Nederland heeft in zijn oprichtingsjaar meerdere besturen en commissies in het leven
geroepen om het reilen en zeilen van de vereniging in goede banen te leiden.
Oprichtingsbestuur Volt Nederland
Voorzitter:
Reinier van Lanschot
Secretaris:
Luit Italianer
Penningmeester:
Laurens Dassen
Bestuurslid:
Aida Tunovic
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Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Ilca Italianer
Tom Bolsius
Auke Boomsma

Het oprichtingsbestuur waren tevens de eerste leden van Volt Nederland. Tijdens de
oprichtingsvergadering heeft Reinier, namens het bestuur, de vereniging opgericht en de
aanwezigen opgeroepen om zich ook aan te sluiten.
Op de bestuursvergadering van 9 september 2018 gaven Aida en Auke te kennen dat een rol
in het bestuur niet te combineren was met hun dagelijkse leven. Vandaar dat zij zich uit het
bestuur terug hebben getrokken.
Omdat er nog geen mogelijkheid geweest was om op het bestuur te stemmen, werd een
tussentijdse vertrouwensstem gevraagd aan de leden. Door middel van de opname van een
filmpje konden leden kennis nemen van de bestuursleden, aan wie Lars Jongerius als
toehoorder werd toegevoegd. Uit de vertrouwensstem kwam naar voren dat alle
bestuursleden geschikt werden geacht, Luit Italianer gaf echter eveneens te kennen dat een
bestuursfunctie niet verenigd kon worden met zijn persoonlijke leven.
Samenstelling bestuur Volt Nederland - oktober 2018:
Voorzitter:
Reinier van Lanschot
Secretaris:
Laurens Dassen
Penningmeester:
Laurens Dassen
Bestuurslid:
Ilca Italianer
Bestuurslid:
Tom Bolsius
Toehoorder:
Lars Jongerius
Notulant:
Charles van Orlé (die als notulant veel tijd heeft gestoken in het
structureren en documenteren van onder andere de eerste bestuursvergaderingen)
In deze samenstelling heeft het bestuur haar werkzaamheden voortgezet tot aan de ALV van
15 december, waarin de leden in staat waren om een nieuw bestuur te kiezen.
Samenstelling bestuur Volt Nederland - 15 december 2018:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:
Bestuurslid:

Laurens Dassen
Jason Halbgewachs
Tom Bolsius
Aida Tunovic
Onno Lixenberg
Liping Oerlemans
Lars Jongerius
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Kandidaten Commissie
Op de ALV van 30 september is de eerste kandidatencommissie gekozen en als volgt
samengesteld:
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Elmar Theune
Frans Jacobs
Janneke Lely
Peter-Paul de Leeuw
Julie Hooft Graafland

Commissie van Geschil en Beroep
Op de ALV van 30 september is de eerste commissie van Geschil en Beroep gekozen en als
volgt samengesteld:
Voorzitter:
Lid:
Lid:
Lid:
Lid:

Kathelijn Noordzij
Roos Habets
Koen van de Kraats
Elske Uldriks-Kroesen
Erik van Orlé
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3. Leden Volt Nederland
Vanaf de oprichtingsvergadering op 23 juni 2018, is het mogelijk om het officiële
lidmaatschap van Volt Nederland aan te vragen. In de maanden daarvoor was het al mogelijk
om supporter te worden. Hieronder is de weergave te zien van groei van zowel supporters als
contributie betalende leden, iets wat af en toe door elkaar loopt.
Supporters en leden Volt Nederland
Maand

Leden

% Groei

Supporters

% Groei

Juni

70

-

350

-

Juli

90*

28,58

600*

71,42

Augustus

110*

22,22

670*

11,66

September

140

21,43

780*

16,42

Oktober

160

14,29

950

21,79

November

200*

25,00

1053

10,84

December

298

49,00

1250

18,70

* deze nummers zijn bij benadering omdat de getallen niet eenduidig zijn bijgehouden.
Binnen Volt Nederland was er in 2018 de mogelijkheid om supporter of lid te worden. Als
supporter steun en volg je Volt via de wekelijkse nieuwsbrief. Als lid van Volt betaal je
contributie en heb je (o.a.) stemrecht tijdens de ALV’s.
Net na de oprichting was de enige mogelijkheid om je via internet aan te melden waarna er
een papieren / pdf formulier moest worden getekend om het lidmaatschap definitief te
maken. Sinds oktober 2018 was het mogelijk om direct via de website het volledige
lidmaatschap aan te vragen.
De minimale contributie van Volt Nederland is bij de oprichting bepaald op € 2,80 per maand
als symbolisch bedrag voor de 28 lidstaten van de EU. Door de aanstaande Brexit en om
lidmaatschap zo laagdrempelig mogelijk te houden, zal deze in 2019 verlaagt worden naar
€ 2,50 per maand.
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4. Volt Europa
Volt Europa is de eerste Europese politieke partij, opgericht naar aanleiding van de Brexit.
Andrea Venzon, Damian Boeselager en Colombe Cahen-Salvador, ondernamen actie om het
politieke systeem te veranderen.
Op 29 maart 2017 werd Volt Europa officieel opgericht. De dan nog kleine beweging breidt
snel uit naar verschillende landen. Omdat het systeem het nog niet toelaat om als een
Europese partij mee te doen aan de Europese Parlementsverkiezingen zijn er in de
verschillende landen nationale Volt verenigingen met dezelfde waarden en principes
opgericht, die onderdeel zijn van Volt Europa.
Gegevens:
Volt Europa A.S.B.L.
Banzelt 4A, 6921, Roodt-sur-Syre, Luxembourg
IBAN: LU970030531290550000
Account number: 30-531290-55
BIC / SWIFT: BGLLLULL
Board Volt Europa:
President:
Vice-president:
Treasurer:

Andrea Venzon
Damian Boeselager
Mihaela Sirituna

Volt afdelingen met status politieke partij
Volt Nederland
Volt Italie
Volt Luxemburg
Volt Spanje
Volt Belgie

Volt Duitsland
Volt Bulgarije
Volt Frankrijk
Volt Oostenrijk
Volt Denemarken
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5. Het eerste jaar van Volt Nederland
De aanloop van Volt Nederland - Oktober 2017 tot 23 juni 2018
Nadat Volt (toen nog Vox genaamd) in meerdere landen opgericht werd, heeft Andrea
Venzon zijn vriend, Alessandro Quintarelli, gevraagd om Volt Nederland op te starten.
Alessandro kwam in contact met Lars Jongerius en samen met Peter-Paul de Leeuw besloten
zij om Volt in Nederland energie te geven.
Oktober
Op 18 oktober werd de eerste ‘call’ georganiseerd. Een introductie van Volt in Nederland.
Daarin spraken Andrea Venzon, Damian Boeselager and Ivan Butina met de drie Nederlandse
Volters. Het eerste doel was om zo snel mogelijk een Nederlands team van de grond te
krijgen.
Op 22 oktober vond de eerste Volt Nederland vergadering plaats op de Eerste van der
Helstraat 45-3. Gedurende deze avond werd er gesproken over het rekruteren van nieuwe
supporters, het plannen van het eerste evenement en de teamstructuur. Vanaf dat moment
werd er elke maandagavond vergaderd.
Op 29 oktober werd een evenement in Maastricht georganiseerd door het Europese Volt
team, enkele enthousiaste mensen waren aanwezig. Helaas kwam het team in Maastricht
toen nog niet van de grond.
November
Op 8 november werd een gesloten evenement georganiseerd in het kantoor van Luit Italianer.
Het bleek een succesvol evenement met 5 nieuwe supporters; Ilca & Luit Italianer, Maikel
Jagroep, Maikel Boot en Kathelijn Noordzij. Het Nederlandse team was geboren.
Met het Nederlandse team in de steigers werden de taken verdeeld en werd er toegewerkt
naar het eerste publieke evenement.
December
Op 2 december 2017 werd er in CineTol, Amsterdam het eerste publieke evenement door het
Nederlandse team georganiseerd. Ook een deel van het Europese team was die dag aanwezig
om de start een extra zetje te geven. Tijdens het het evenement waren er 30 geïnteresseerde
personen.
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Januari
In Januari begint de expansie van Volt Nederland, een tweede evenement wordt
georganiseerd waarbij 50 geïnteresseerde aanwezig zijn. Ook in andere steden worden de
eerste kleinschalige evenementen opgezet.
Gedurende deze maand, verandert de beweging haar naam van Vox in Volt, voornamelijk om
te voorkomen dat er associaties optreden met de extreem-rechtse partij Vox in Spanje.
Tijdens deze periode begint de Harvard course in community organising, waaraan Reinier van
Lanschot en Christian Vezjak vanuit het Nederlandse team deelnemen.
Tijdens de General Assembly in Bucharest, zijn 10 Nederlandse Volters aanwezig. De
Nederlandse afdeling is een van de snelst groeiende op dat moment, en wordt al snel
aangemerkt als een professionele organisatie. Tijdens dit weekend krijgt Volt Europa haar
eerste media aandacht. Ook gaat de rol van ‘country lead’ van Peter-Paul naar Reinier.
Inmiddels is de Nederlandse organisatie van 25 naar 40 supporters gegroeid.
Februari
De eerste National Assembly wordt georganiseerd in Fanbased, waar 20 supporters werken
aan het tot stand komen van de Nederlandse organisatie.
Via Caroline de Gruyter wordt het eerste interview met het NRC Handelsblad gegeven (zie
bijlage 1). Binnen een dag na de publicatie zijn er 50 nieuwe aanmeldingen. De weken erna
groeit de organisatie. In reactie op het artikel wordt er een extra evenement georganiseerd in
De Ebeling in Amsterdam. Volt Nederland groeit snel naar 200 nieuwe supporters eind
februari.
Maart
In maart wordt een meetup georganiseerd in Den Haag en een National Assembly in
Amstelveen. De nieuwe aanwas van supporters is voelbaar, en de energie spat van de
bijeenkomsten af. Er wordt hard gewerkt aan de interne organisatie en aan het Nederlandse
verhaal. Nog steeds is er elke maandag een vergadering van de verschillende ‘lead’ rollen.
April
Het enthousiasme en het mooie weer vinden hun weerklank bij velen. Meer mensen sluiten
aan of raken nieuwsgierig in de eerste Europese politieke partij. In april worden zowel de calls
op maandag als de eerste stedenteams groter. Bij de National Assembly in Rotterdam is naast
het Europese team een groep van 40 enthousiastelingen aanwezig.
Op 30 april wordt bepaald dat Volt Nederland opgericht gaat worden op 23 juni in Utrecht.
Hiervoor wordt het Scrum team in het leven geroepen.
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Mei
Het scrum team (Ilca Italianer, Lukas Waardenburg, Carmelo Trouwborst, Aida Tunovic, en
Laurens Dassen) gaat aan de slag om het organisatorische deel van de oprichting te
bewerkstelligen op het gebied van communicatie, beleid, fondsenwerving en juridische taken.
Ondertussen is een groep Volters (Charles en Erik van Orlé, Hubert Schalkwijk, en Kathelijn
Noordzij) druk bezig om de statuten van Volt Nederland op te stellen en op tijd gereed te
krijgen.
Op 24 mei vindt in Parijs de General Assembly van Volt Europa plaats, twee dagen waarin de
strategie en campagne activiteiten worden besproken. Ongeveer 150 mensen zijn aanwezig.
Deze twee dagen worden gemodereerd door Chris Luth. Gedurende dit evenement worden
de eerste policies van Volt Europa aangenomen. Hierna is het nog 365 dagen tot de EP2019.
Juni
Deze maand staat in het teken van de oprichting van Volt Nederland. Op een zonnige 23 juni
wordt onder het toeziend oog van 120 aanwezigen en de nationale media Volt opgericht in de
prachtige zaal in the Hope Church aan de Boothstraat in Utrecht. De dag begint met een film
en muziek over Volt. De eerste duurzame Volt shirts en boodschappentassen worden
verkocht. Er zijn speeches van Colombe, Andrea en Damian, Liane Vissers t Hof, Reinier van
Lanschot en Luit Italianer. Samen met de notaris (die Volt belangeloos geholpen heeft) tekent
Reinier van Lanschot namens het bestuur voor de oprichting van Volt Nederland. De gehele
dag is live te volgen via internet.

Volt Nederland een nieuwe partij - 23 juni tot 31 december 2018
Juli
In navolging van de oprichting van Volt Nederland en de media-aandacht stijgt het aantal
aanmeldingen wederom flink. Omdat Volt nu een vereniging is, zijn er ook andere
mogelijkheden, zoals het afsluiten van een bankrekening, inschrijving bij de KvK en de
Kiesraad. Er worden nieuwe meetups georganiseerd en een National Assembly in Den Haag.
Het team dat de statuten heeft geschreven begint met de totstandkoming van het
Huishoudelijk Reglement. Reinier van Lanschot en Laurens Dassen bespreken de mogelijkheid
om voor Volt Nederland fulltime te gaan werken als vrijwilligers. Nog dezelfde maand wordt
de knoop doorgehakt, Laurens zal per half september aan de slag gaan, Reiner per 1 oktober.
Augustus
Augustus is vakantiemaand. Op 14 augustus vindt de National Assembly in Groningen plaats,
een groep van 20 Volters reist naar het noorden voor een inhoudelijke- en
campagnebijeenkomst. Verder zijn er in deze maand meetups in verschillende steden.
Ondertussen wordt er hard gewerkt aan het huishoudelijk reglement en de profielschetsen
voor de kandidatencommissie, commissie van Geschil & Beroep, en adviesraad. Ook heeft het
oprichtingsbestuur een vertrouwensstemming uitgeschreven, zodat de leden kunnen
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aangeven of ze vertrouwen hebben in het bestuur totdat aan het einde van het jaar
een nieuwe bestuur verkozen zal worden. Het bestuur krijgt een vertrouwensstem en kan
verder.
September
De eerste bestuursvergadering vindt plaats op zondag 9 september. Dankzij de hulp van
Charles van Orlé wordt deze meteen professioneel aangepakt. Er worden verschillende
meetups georganiseerd. Laurens Dassen begint op 17 september fulltime voor Volt
Nederland.
Op 30 september vindt de eerste officiële Algemene Ledenvergadering plaats. 40 Volters
komen samen in café Weesper in Amsterdam. Er wordt gestemd over de eerste
kandidatencommissie en de commissie van Geschil & Beroep en natuurlijk over het
Huishoudelijk Reglement. Twee enthousiaste commissies worden geïnstalleerd en het HHR
wordt unaniem aangenomen.
Oktober
Op 1 oktober begint ook Reinier van Lanschot als fulltime vrijwilliger voor Volt. Dankzij
Adriaan Moerman heeft Volt een onderkomen in Amsterdam west. In samenwerking met Je
m’appelle Company betrekt Volt een co-workingspace waar werkruimte is voor 10 mensen.
Dankzij het ‘Volt hoofdkantoor’ is er meteen een nieuwe dynamiek. Veel mensen komen langs
voor een kop koffie en geven de samenwerking binnen het team extra vaart.
Dat is noodzakelijk, want de voorbereidingen voor de General Assembly in Amsterdam zijn in
volle gang. In aanloop naar de GA worden nieuwe promotiematerialen besteld, taarten
bezorgd en speeches voorbereid. Voor een uitgebreid verslag GA, zie hoofdstuk 7.
Ondertussen is de kandidatencommissie hard aan de slag met profielen opstellen en
oproepen doen voor de werving van kandidaten voor de lijst van het EP2019 en het bestuur
van Volt Nederland.
Op 18 oktober is het eerste Europese evenement, 30 verschillende steden in heel Europa
houden een inhoudelijke avond over hetzelfde thema terwijl ze live in contact staan met
elkaar.
November
Na de succesvolle GA, met goede mediapublicaties, gaan de verschillende teams aan de slag in
de November Actiemaand. Er wordt actief aan de groei van de organisatie gewerkt. Er wordt in
meerdere steden geflyerd, er worden meetups georganiseerd en nieuwe steden-teams
opgericht. Volt wordt steeds vaker uitgenodigd bij debatten en presentaties.
Gedurende de maand voerde de kandidatencommissie gesprekken met de verschillende
kandidaten. Een intensieve klus, met een gedegen resultaat.
Om het succes te vieren wordt er in Leiden een celebratory N
 ational Assembly georganiseerd.
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December
Op 6 december wordt weer een Europees evenement gehouden, waarin verschillende steden
participeren. In Amsterdam komt VPRO Tegenlicht filmen om het verhaal van Volt vast te
leggen. Andrea Venzon en andere Volters worden geïnterviewd op het Volt kantoor. Het
team in Amsterdam verzorgt het avond gedeelte in het House of Watt.
Op 15 december vinden in Den Haag de eerste interne verkiezingen van Volt Nederland
plaats. Zowel over de kandidaten voor de lijst voor het EP2019, als over het nieuwe bestuur
wordt die dag gestemd. In het PIP in Den Haag zijn ruim 130 mensen aanwezig om hun stem
uit te brengen. De lijst wordt samengesteld op basis van het principe ‘ritsen’
(m/v/m/v...m/v/m). Hier wordt van het HHR afgeweken, maar wordt door de overgrote
meerderheid van de aanwezigen goedgekeurd. Drie kandidaten gaan voor het
lijsttrekkerschap (Chris Luth, Reinier van Lanschot en Laurens Dassen), in het totaal doen 17
Volters mee aan de verkiezingen voor deze lijst. Na stemming is de lijst als volgt
samengesteld:
1 Reinier van Lanschot
3 Laurens Dassen
5 Lars Jongerius
7 Chris Luth
9 Coen van de Kraats
11 Tom Bolsius
13 Jasper Münnichs
15 Jason Halbgewachs
17 Koen Janssen
19 Boris van Bokhoven
21 Mark Coenen

2 Open positie vrouwelijke kandidaat*
4 Open positie vrouwelijke kandidaat*
6 Juliet Broersen
8 Ilca Italianer
10 Liping Oerlemans
12 Aida Tunovic
14 Roos Habets
16 Elske Uildriks-Kroesen
18 Open positie vrouwelijke kandidaat*
20 Open positie vrouwelijke kandidaat*
22 Open positie vrouwelijke kandidaat*

*Voor de open posities worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
De kandidaten voor het nieuwe bestuur worden per acclamatie aangenomen en nemen
meteen zitting. Op 21 december vindt de eerste bestuursdag plaats.
Er is een bijzonder gebaar vanuit de leden, opgezet door Charles van Orlé en Wanno
Drijfhout, richting Reinier en Laurens. Omdat de laatste twee hun baan hebben opgezegd en
zich belangeloos inzetten voor Volt, is er een ‘broodfonds’ opgericht. Hier hebben
verschillende leden een bijdrage aan geleverd zodat beiden € 270 per maand krijgen.
De Europese Beweging Nederland reikt jaarlijks de prijs ‘EuroNederlander’ van het jaar uit,
Volt is hiervoor genomineerd. Op 19 december ontvangt Volt Nederland in Nieuwspoort, Den
Haag, uit handen van Caroline de Gruyter haar eerste prijs. Een prachtige afsluiting van het
eerste jaar van Volt Nederland!
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6. Volt Nederland / Europa in de media
In het eerste jaar is Volt Nederland verschillende keren in de media verschenen. Unieke
momenten en voor velen binnen Volt de eerste aanraking met de nationale / regionale media.
Hieronder een mooie greep uit verschillende mediabronnen waar Volt in is verschenen. Voor
meer artikelen over Volt Nederland, zie bijlage 1.
‘Wij willen nieuwe energie in Europa brengen’
Caroline de Gruyter - NRC Handelsblad (20 februari 2018)
Het artikel in het NRC Handelsblad, geschreven door Caroline de Gruyter, was het eerste
artikel waarin de gevestigde media over Volt schreef. Een unieke mogelijkheid voor de nog
jonge organisatie in Nederland. Naar aanleiding van dit artikel kwam een stroom van
aanmeldingen binnen. In de maanden hierna, werd dan ook vaak aan ‘het NRC artikel’
gerefereerd.
‘Internationale jongerenbeweging Volt wil een sterk Europa’
EenVandaag - NPO 1 (27 juni 2018)
Tijdens de oprichtingsdag kwam de televisie crew van EenVandaag dit historische moment
vastleggen. Vier dagen later was Volt Nederland voor het eerst op de nationale televisie te
zien. Zo’n 1,1 miljoen mensen waren op deze manier getuigen.
‘Nieuwe partij Volt wil de geschiedenis ingaan als eerste pan-Europese partij’
Ariejan Korteweg - de Volkskrant (24 juni 2018)
Ook de kranten waren aanwezig tijdens de oprichting. De Volkskrant schreef een mooi artikel
over de ambitie van Volt.
‘Pan-Europese partij Volt: een liefdesbetuiging aan de EU’
Spraakmakers - Radio NPO 1 (28 juni 2018)
In navolging van krant en televisie mocht Volt aanschuiven bij Radio1 programma
spraakmakers.
‘Volt want to become the first pan EU political party’
The Economist (1 november 2018)
Ook de internationale pers wist Volt te vinden, waaronder The Economist, die tijdens de Volt
Europa General Assembly in Amsterdam aanwezig was.
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Volt in de media in cijfers
Volt is vorig jaar minstens 43 keer genoemd op 32 verschillende nieuwswebsites. Van die
websites heeft The Post Online het meest over ons geschreven, op de voet gevolgd door de
NRC, NPO Radio, Dagblad van het Noorden en de Volkskrant. Van die 43 artikelen werden er 7
gepubliceerd op websites van lokale media zoals RTV Utrecht of De Leydenaer en werden er
15 geschreven door journalisten van de wat bekendere nieuwswebsites als Nu.nl, NRC, en de
Volkskrant. 27 websites hebben maar één keer iets over Volt gepubliceerd.

In de maanden Juni en Oktober werd respectievelijk 20 en 12 keer over Volt geschreven, in de
resterende maanden slechts een of twee keer.
Ongeveer de helft van de artikelen tijdens de drukste maanden waren eigen artikelen van de
media, de overige werden vaak gekopieerd van het ANP.
Op nummer 1 in de lijst van meest genoemde Volter staat Reinier van Lanschot, gevolgd
door Andrea Venzon, Colombe Cahen-Salvador en Laurens Dassen.
De meeste media waren overwegend positief tot neutraal. Het pan-Europese aspect van de
partij was een van de meest genoemde dingen, samen met onze progressiviteit en ons
grensoverschrijdend karakter. De meest genoemde beleidsgebieden waren klimaat,
immigratie en defensie.
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7. General Assembly Volt Europa in Amsterdam
Het grootste evenement van 2018, was de General Assembly van Volt Europa in Amsterdam.
Meer dan 500 Volters vanuit heel Europa kwamen naar Nederland voor een 2 / 3-daagse
bijeenkomst. Dankzij de medewerking en gastvrijheid van het Koninklijk Instituut van de
Tropen werd één van de mooiste locaties van Amsterdam voor twee dagen Volts uitvalsbasis.
Vrijdag 26 oktober 2018
Voor de mensen die direct bij de ontwikkeling betrokken waren, werd er op vrijdag in Café
Weesper een trainingsdag georganiseerd. Tijdens deze dag werd er ingegaan op PR,
marketing, crowdfunding en waren er mediatrainingen voor de landenvoorzitters. Ongeveer
80 Volters waren aanwezig om zowel kennis te delen als op te doen. Een energieke
bijeenkomst.
In de avond werd er geborreld in de Foodhallen, waar gedurende de avond nieuwe Volters
werden ontvangen.
Zaterdag 27 oktober 2018
De officiële opening van de General Assembly vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de
Tropen. Dankzij alle vrijwilligers was de binnenkant omgetoverd tot een paarse oase waar de
energie gedurende twee dagen continu kolkte.
Met woorden van welkom van Andrea Venzon en Reinier van Lanschot werd de dag
begonnen. Daarna spraken alle landen voorzitters kort over de situatie in hun land.
Hoogtepunt van de ochtend was de adoptie van de Verklaring van Amsterdam; het eerste
politieke programma waarmee in alle landen van de EU actief campagne gevoerd wordt. Chris
Luth modereerde alle sessies vakkundig aan elkaar.
In de middag was een publieke actie gepland. 600 mensen met Volt en Europese vlaggen
liepen van het KIT naar het Beursplein, waar een groot podium stond opgesteld. Luide muziek
kwam uit de speakers toen de stoet aankwam. Er volgden speeches van Reinier, Ilca, en
Laurens en de drie oprichters van Volt Europa. Ook waren er korte speeches van ‘the faces of
Volt’, mensen uit verschillende landen die kort vertelde waarom zij in Volt geloven.
Tussendoor speelde de band ‘the Bowtie Collective’. De media reageerde: er werd gedanst
alsof ze de verkiezingen al gewonnen hadden. Het was een waar spektakel en een groot feest.
Na het Beursplein werd er in het KIT gedineerd en enthousiast nagepraat over de succesvolle
eerste dag. Daarna was er een borrel in het cafe van de Tropen.
Zondag 28 oktober
Zondagmorgen stond in het teken van de Road to Brussels, een interactieve ochtend met
workshops en presentaties over de campagne. Er werden workshops gegeven over
fondsenwerving, communicatie en community-organising. Later op de dag waren er sessies
over de Verklaring van Amsterdam en het narratief van Volt Europa. Met een ongekend
applaus voor deelnemers en organisatie, werd dit spectaculaire evenement beëindigd.
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8. Evenementen
Meetups
Sinds het begin van 2018 zijn er wekelijks meetups georganiseerd in de steden waarin Volt
actief is of waar het een nieuw stadsteam wil opzetten. De eerste meetup werd op 6 januari
georganiseerd. Meetups worden in verschillende vormen opgezet:
- Informele kennismaking
- Presentatie van Volt Nederland
- Picknick
- Debatavond
- Pub quiz
- Lezing
In 2018 zijn er meer dan 100 meetups / bijeenkomsten georganiseerd in heel Nederland.
National Assemblies
In 2018 zijn 7 National Assemblies georganiseerd waarbij de aanwezigen samen werkten aan
de doelen van Volt Nederland. Hierbij had elke assembly een eigen thema waarop de focus
gedurende het evenement lag. De eerste National Assembly werd op 10 februari
georganiseerd, hierbij waren 18 personen aanwezig.
National Assembly 1.0
Locatie:
Amsterdam
Datum:
10 februari 2018
Onderwerp: ‘Opzetten organisatie Volt Nederland’
National Assembly 2.0
Locatie:
Amstelveen
Datum:
17 maart 2018
Onderwerp: ‘Strategy on flagship policies’
National Assembly 3.0
Locatie:
Rotterdam
Datum:
14 april 2018
Onderwerp: ‘Road to Brussels’
National Assembly 4.0
Locatie:
Den Haag
Datum:
5 mei 2018
Onderwerp: ‘Freedom day’
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National Assembly 5.0
Locatie:
Rotterdam
Datum:
17 juli 2018
Onderwerp: ‘Workshops & kennismaking’
National Assembly 6.0
Locatie:
Groningen
Datum:
14 augustus 2018
Onderwerp: ‘To empower & to connect’
National Assembly 7.0
Locatie:
Leiden
Datum:
24 november 2018
Onderwerp: ‘Celebratory - November action month’
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Bijlage 1 - Artikelen Volt Nederland
Hieronder een overzicht van alle artikelen waarin Volt Nederland genoemd wordt.
Datum

Link

2/20/2018

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/nieuwe-partij-volt-wil-de-geschiedenis-i
ngaan-als-eerste-pan-europese-partij~b6616372/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/02/20/we-willen-nieuwe-energie-in-europa-brengen-a
1592969

4/20/2018

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/20/de-opmars-van-de-erasmusgeneratie-a1600252

5/27/2018

6/16/2018

https://media.tpo.nl/column/briefje-van-jan-aan-sophie-in-t-veld/
https://politiek.tpo.nl/2018/06/16/volt-pan-europese-progressieve-lang-leve-de-eu-par
tij-komt-met-nederlandse-tak/
https://www.nu.nl/politiek/5316356/pan-europese-politieke-partij-nederland-europese
-verkiezingen.html
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2179612/pan-europese-politieke-partij-naar-nederlan
d

6/17/2018

https://dagblad070.nl/politiek/nieuwe-politieke-partij-volt-heel-sterk-voor-europa

6/19/2018

http://www.novini.nl/pan-europese-partij-volt-is-niet-vernieuwend-maar-kinderlijk/
https://www.nd.nl/nieuws/buitenland/ze-bestaan-wel-warme-voorstanders-van-de-eu.
3048534.lynkx
http://www.weurope.nl/2018/europa/volt-wil-europeanen-weer-in-politiek-laten-gelov
en/
https://frontpage.fok.nl/nieuws/797840/1/1/50/nieuwe-partij-volt-nederland-opgerich
t.html

6/24/2018

6/16/2018
6/16/2018

6/20/2018
6/21/2018
6/23/2018
6/23/2018
6/23/2018
6/23/2018
6/23/2018
6/23/2018

https://nieuws.nl/algemeen/20180623/nieuwe-partij-volt-nederland-opgericht/
https://politiek.tpo.nl/2018/06/23/nederlandse-afdeling-progressief-pre-eu-platform-v
olt-opgericht/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1786262/nieuwe-politieke-partij-volt-nederland-offi
cieel-gelanceerd-in-utrecht.html
https://www.europa-nu.nl/id/vkpgobx344y4/nieuws/nieuwe_partij_volt_nederland_op
gericht?ctx=vh93qqnk8atd&tab=0

6/28/2018

https://panorama.nl/nieuws/politiek/nieuwe-partij-volt-nederland-opgericht
https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/nieuwe-partij-volt-nederland-opgericht-1.1496
327
https://www.oozo.nl/nieuws/utrecht/658758/nieuwe-politieke-partij-volt-nederland-ge
lanceerd-in-utrecht
https://www.dvhn.nl/groningen/Europese-jongerenbeweging-heeft-Noordelijke-afdeli
ng-23305832.html
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/internationale-jongerenbeweging-volt-wil-een-ste
rk-europa/
https://www.nporadio1.nl/achtergrond/10392-pan-europese-partij-volt-een-liefdesbet
uiging-aan-de-eu

6/28/2018

https://www.nporadio1.nl/spraakmakers/onderwerpen/461372-europese-jongerenpart

6/23/2018
6/23/2018
6/24/2018
6/27/2018
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ij-volt
7/20/2018
8/3/2018
8/20/2018
8/24/2018
8/25/2018
10/20/2018
10/22/2018
10/22/2018
10/27/2018
10/27/2018
10/27/2018
10/27/2018
10/27/2018
10/28/2018
10/29/2018
10/30/2018
10/31/2018
11/8/2018
11/22/2018
11/25/2018
12/16/2018
12/19/2018

https://fd.nl/opinie/1262901/een-pan-europese-droom-op-lokaal-niveau
https://opiniez.com/2018/08/03/uniek-inzicht-in-agenda-eu-door-nieuwe-partij-volt/ro
bertbor101/
https://tpo.nl/2018/08/20/reportage-volt-is-een-europese-politieke-partij-gebaseerd-o
p-desinformatie-en-misleiding/
https://groningerkrant.nl/politiek/start-campagne-pan-europese-partij-volt-in-groninge
n/
https://www.dvhn.nl/groningen/VOLT-Groningen-Eerst-Europa-dan-de-lokale-politiek-2
3483953.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
http://europesebeweging.nl/publiek-kiest-volt-nederland-tot-euronederlander-van-het
-jaar-2018/
https://www.nporadio1.nl/bureau-buitenland/onderwerpen/476518-volt-nieuwe-energ
ie-een-nieuwe-stroomstoot-voor-europa
https://www.vpro.nl/programmas/bureau-buitenland/speel~RBX_VPRO_13114544~vol
t-nieuwe-energie-een-nieuwe-stroomstoot-voor-europa~.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/27/de-europese-partij-volt-beweegt-tegen-de-stro
om-in-a2752998
https://www.rijnmond.nl/nieuws/174422/Nieuwe-partij-wil-van-Europa-een-krachtpats
er-maken
https://tpo.nl/2018/10/27/nederlandse-pro-eu-propagandapartij-volt-presenteert-verki
ezingsprogramma/
https://drimble.nl/opinie/55304260/de-europese-partij-volt-wil-tegen-de-stroom-in.ht
ml
https://www.welingelichtekringen.nl/anp/maak-van-europa-economische-krachtpatser
https://www.trouw.nl/democratie/de-jongeren-van-volt-willen-de-eu-een-positieve-str
oomstoot-toedienen~a0b1c03d/
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/10/29/962245-a2753099
https://tpo.nl/column/chris-aalberts-de-nieuwe-europese-partij-volt-heeft-vooral-deern
iswekkende-onzin-in-petto/
https://www.hpdetijd.nl/2018-10-31/de-principiele-tijdelijkheid-van-volt-code-oranje/
https://dekanttekening.nl/wereld/de-bloeiende-europa-liefde-van-een-nieuwe-generat
ie/?fbclid=IwAR1xM2dFKWBdrc5OafrA_Fr8-7IpBSob2GqerhfryDbuAiY_5CdtCzLNRbo
http://www.mareonline.nl/archive/2018/11/22/het-clubje-europa-verrijkt-ons-leven-juis
t
https://www.deleydenaer.nl/nieuws/algemeen/44553/partij-volt-leve-europahttps://nextdoor.nl/events/ut/baarn/maak-kennis-met-volt-de-eerste-pan-europese-po
litieke-partij-17592186210662
https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/volt-staat-klaar-om-europa-te-veroveren~bb
3c9d54/
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