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Beleidsplan 2019
DE HAAGSE BURGERBEWEGING VOOR EEN SNELLE EN FAIRE TRANSITIE NAAR 100% FOSSIELVRIJ

Burgerbeweging

voor een fossielvrije
toekomst in Den
Haag en daarbuiten

Onze doelen
We richten ons op de gemeente Den Haag en willen dat Den Haag als stad
verantwoordelijkheid neemt voor haar deel in de oplossing van het
klimaatprobleem. Den Haag is het landelijke politieke centrum en ook de
internationale stad van Vrede en Recht. Een ambitieuze klimaatdoelstelling voor
Den Haag heeft zowel nationaal als internationaal een groot uitstralingseffect.
De stad heeft nu nog veel banden met Shell en voert actief beleid om
hoofdkantoren van olie- en gasbedrijven te faciliteren. Ook worden fossiele

Campagnes,
lobby en media

Aanstekelijk en
verrassend in de
vorm, doortastend
en ferm op de
inhoud

infrastructuurprojecten zoals de warmterotonde door het College
gefavoriseerd. Dit beleid staat de energietransitie in de weg en past niet bij de
klimaatdoelstellingen die de gemeente nastreeft.
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2030
is Den Haag
klimaatneutraal

Verbreek
de banden met
de fossiele
industrie

Blokkeer
en stop
fossiele
projecten
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Een faire
energietransite

ontmantelt de
gevestigde
belangen van de
olie- en gasindustrie
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Onze strategie
Met vrolijke, aanstekelijke en verrassende campagnes
maken we zichtbaar dat steeds meer mensen en
organisaties in Den Haag een ambitieus klimaatbeleid eisen.
Zo laten we politici zien dat er steun is om de moeilijke
beslissingen te nemen die nodig zijn om ernstige
klimaatverandering te voorkomen.
We hebben een lange adem, onze doelen staan vast, maar onze campagnes en tactieken zijn flexibel.
Klimaatverandering gaat snel, het beleid kan ook opeens versnellen, de reactie van burgers en bedrijven
kan veranderen. Wij houden deze ontwikkelingen nauw in de gaten en organiseren onze campagnes als
een surfer op de golven. Jaarlijks hebben we twee grotere acties, meerdere kleine spontane acties
waarmee we inspringen op de actualiteit. We ondersteunen acties van andere groepen en zoeken
regelmatig de media op om ons standpunt uit te dragen.

Onze visie

„ Op 1 januari 2030 gaan wij een

Onze campagnes zullen doortastend, overtuigend

Fossielvrij Den Haag vieren. “

en inspirerend blijven, maar we zullen meer
burgers moeten bereiken en overtuigen van de
noodzaak voor de transitie, - en van de winst die

uitvoeren. Vanaf 2019 willen we onze coordinator

deze voor de stad en de lokale democratie ook

kunnen betalen voor haar professionele,

oplevert.

effectieve en inspirerende inzet. Binnen 2 jaar

Om een aanzienlijk groter bereik te kunnen

streven we naar een kantoor dat met 2 tot 3

realiseren, zullen we onze coordinatie en onze

mensen campagnes plant en ondersteunt,

media- en lobbyactiviteiten gedeeltelijk gaan

politiek en bestuur beinvloedt en de achterban

professionaleren m.a.w. op basis van betaald werk

van bewegingsnieuws voorziet.

DE FOSSIELVRIJ BEWEGING - LOKAAL EN MONDIAAL
Wij zijn onderdeel van Fossielvrij Nederland en de wereldwijde
350.org-beweging. We bouwen voort op onze campagnes en
versterken andere fossielvrij-groepen in Nederland en de
wereldwijde 350.org-beweging. We onderschrijven de aanpak en de
doelen van 350.org. Thematische divestmentcampagnes
(pensioenen, cultuur, universiteiten), directe acties tegen de
fossiele industrie en lokale campagnes wereldwijd versterken elkaar.
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Hoe werken we?
Den Haag Fossielvrij is een actieve, hechte
vrijwilligersorganisatie die successen behaalt.
Daar hebben we sinds april 2016 hard aan
gebouwd. De 25 vaste vrijwilligers verenigt een
doorgaans hoge motivatie met veel ruimte voor
creativiteit en flexibiliteit. Tegelijkertijd zijn we
zeer consistent en bedacht op een hoge kwaliteit
in onze publieke uitingen in de gemeenteraad, in
de media en op social media.
Campagnes en acties bedenken we meestal een
paar maanden vooruit. Soms staan dingen al

We kunnen rekenen op ongeveer 100

langer op de radar, maar de energie wordt groter

sympathisanten die altijd bereid zijn om ons te

hoe dichter de actie nadert. Vaak wordt de kern

helpen. Naar de jaarlijkse fietsparade en andere

van de campagne/actie in een klein team bedacht

grotere acties komen tot nu toe rond 200

en getoetst. In de tweewekelijkse vergadering

activisten. Op social media bereiken we een nog

wordt de actie voorgesteld, verder uitgewerkt,

grotere groep trouwe volgers. De mensen en

kijken we wat haalbaar is en neemt iedereen taken

organisaties in de Haagse Klimaatbeweging en de

op zich.

300 organisaties die het Haags Klimaatpact

We zijn een wendbaar team. We stemmen acties af

tekenden beschouwen we als onze bondgenoten.

en passen ze aan op de beschikbaarheid van

We hebben een beginnend netwerk van

mensen. Meestal groeit ons team tijdens de

donateurs. Voor onze campagnes hebben we

voorbereidingen voor een actie en slinkt wat in de

2018 rond 1.500 euro uitgegeven, gefinancierd

periode tussen acties. We zijn ook een gezellig

door donaties en ondersteuning door Nederland

team.

Fossielvrij.

Bewegingsopbouw

To change everything, we need everybody!
Deze uitspraak van onze voorvrouw Naomi Klein (350.org) is leidend in veel van
onze campagnes. Wij gebruiken onze campagnes om steeds meer mensen op
de been te brengen voor het klimaatprobleem. Hoe meer mensen, hoe beter
wij gehoord worden door de gemeente. Wij streven naar een zichtbare
groeiende betrokkenheid van mensen uit alle hoeken van Den Haag.
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De stichting
Den Haag Fossielvrij

ANBI INFORMATIE
Statutaire naam

Als burgerbeweging en lokale groep van de

Stichting ter bevordering van de

Fossielvrij-beweging hebben we in 2018 gebruik

Fossielvrij-beweging in Den Haag,

gemaakt van de financiële administratie en

Zuid-Holland en daarbuiten

ondersteuning door Fossielvrij Nederland.
Sinds 4 september 2018 bestaat de Stichting ter

RSIN

bevordering van de Fossielvrij-beweging in Den

KvK-nummer 72497688

Haag, Zuid-Holland en daarbuiten. Deze stichting

859130289

opgericht op 4 september 2018

zal in de toekomst de fondsenwerving voor Den
Haag Fossielvrij op zich nemen en haar financiën

Adres

beheren.

Willem de Zwijgerlaan 91
2582 EK Den Haag

Momenteel (december 2018) heeft deze stichting

Website

de volgende leden: Guido Beauchez (voorzitter),

www.denhaagfossielvrij.nl

ANBI status sinds 4 september 2018

Sonja van der Eijk (penningmeester), Lennart van
der Linde (secretaris), Anne Maljaars en Bernhard
Karimi.

De stichtingsdoelstelling (uit de statuten)
1. Het doel van de stichting is: Het op lokaal, regionaal en landelijk niveau bevorderen, beschermen,
ondersteunen en bewerkstelligen van sociale-, milieu- en economische rechtvaardigheid en
gezondheid voor huidige en toekomstige generaties met
A. een snelle en eerlijke transitie naar 100% duurzame energie,
B. te voorkomen dat er nieuwe fossiele projecten worden gestart die de samenleving nog langer
afhankelijk houden van fossiele brandstof en
C. door de maatschappelijke acceptatie van kolen, olie en gasbedrijven (de fossiele industrie) weg te
nemen. De stichting stimuleert burgers om een actieve rol op zich te nemen in de transitie, om zich
te verenigen en samen hun verantwoordelijk te nemen in de noodzakelijke maatschappelijke
vernieuwing.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het opzetten en uitvoeren van
campagnes en petities. Het bouwen van een netwerk van initiatiefnemers en het delen van
vaardigheden en kennis door middel van trainingen en workshops. Het (laten) doen van onderzoek. Het
organiseren, uitvoeren en meedoen aan creatieve (publieks)acties. Het zichtbaar maken van waar de
fossielvrij beweging voor staat en wat deze doet door actief het publieke debat op te zoeken en de
media te benaderen. Door internationale en lokale groepen te verbinden. Door bijeenkomsten te
organiseren die het doel ten goede komen. Het aangaan van samenwerkingsverbanden en
partnerschappen die het doel van de fossielvrij beweging dienen en door andersoortige activiteiten te
ontwikkelen.
De Fossielvrij-beweging in Nederland is onderdeel van de internationale divestmentbeweging
“350.org”, die 2008 in de VS is opgericht. Voor een optimale afstemming met landelijke Fossielvrij
organisaties kan Fossielvrij Nederland een persoon afvaardigen, om in het bestuur van Den Haag
Fossielvrij deel te nemen.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.
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