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Inleiding  

 

Jaarverslag 

Conservatief Café is sinds de oprichting in 2009 een ontmoetingsplaats voor conservatieven uit alle 
geledingen van de samenleving. Met dit jaarverslag wordt verslag gedaan van het jaar 2016 en 
worden aan bezoekers en donateurs de activiteiten verantwoord.    

Door drukke privéomstandigheden zijn er in het jaar 2016 minder activiteiten georganiseerd dan 
beoogd was. 

Op 22 april stond een avond met het thema ‘Alles is groen. Duurzaamheidshype of ruimte voor 
innovatie’ georganiseerd. De avond moest helaas worden afgelast omdat er te weinig aanmeldingen 
waren.  

De debatavond over de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten op 4 november is 
georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Dagblad. Met diverse sprekers is de snoeiharde 
campagne tussen de twee kandidaten geëvalueerd en is vooruitgeblikt naar 8 november. Te gast 
waren: Koen Petersen, auteur van het boek Einddoel Witte Huis, Herman Veenhof, 
buitenlandjournalist bij het ND, Arend-Jan Boekestijn met een column ‘De waanzin van de massa’, en 
Yernaz Ramautarsing als ‘Trumpadept’. Namens Bart-Jan Spruyt (zelf verhinderd) werd een bijdrage 
geleverd met de column ‘Requiem voor de Grand Old Lady’. De avond werd goed bezocht door 120 
bezoekers.  

Interne organisatie 

Het bestuur vergaderde twee keer en regelde met elkaar de invulling van de avonden. Het 
bestuurswerk wordt naast een baan en druk privéleven gedaan. Bestuursleden ontvangen geen 
vergoeding voor hun werk.  

In 2016 is de inhoud van de nieuwe website verder compleet gemaakt en is gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de aanvraag van de status van Algemeen nut beogende instelling (Anbi) 
waarmee donateurs fiscaal voordeel krijgen bij de Belastingdienst. Dit op aangeven van diverse 
donateurs. 

Publiciteit  

Conservatief Café stuurde per e-mail de uitnodigingen voor de activiteiten naar het vaste 
adressenbestand. Verder is voor het aankondigen van de avonden gebruik gemaakt van de social 
media Twitter, Facebook en LinkedIn, en is voor de avond van 4 november geadverteerd in het 
Nederlands Dagblad.  

Externe contacten  

Conservatief Café heeft de avond op 4 november georganiseerd in samenwerking met het Nederlands 
Dagblad. Wouter Harbers heeft voor muzikale omlijsting met pianomuziek gezorgd.  

Financiën  

De financiële verantwoording van 2016 is te vinden in het aparte document ‘Financieel Jaarverslag 
2016’.   


