KORT JAARVERSLAG 2016
STICHTING PRINSJESDAGVIERING
Op de derde dinsdag van september, 20 september,
2016 werd ook dit jaar een inter-levensbeschouwelijke
en interreligieuze bezinningsbijeenkomst gehouden in
de Grote Kerk in Den Haag. De bijeenkomst had als
thema: Te gast in de wereld. Het bestuur mocht maar
liefst ruim 1000 bezoekers verwelkomen. Naast leden
van de regering van het Koninkrijk, leden van de StatenGeneraal en Hoge Colleges van Staat waren ook meer
dan 400 kinderen en jongeren aanwezig, dankzij de
medewerking van Verus. Ook waren er
vertegenwoordigers van de participerende religieuze en levensbeschouwelijke organisaties,
als ook een breed en zichtbaar divers publiek uit Den Haag en wijde omgeving.

De hoofdtoespraak werd verzorgd door Rabbijn Awraham Soetendorp van de Liberaal
Joodse Gemeente Den Haag. De imam van de El Islam moskee uit Den Haag verzorgde een
prachtige recitatie uit de Koran, terwijl rapper Alex Karakhanian, jaren geleden gevlucht uit
Armenië, aan het slot met zijn rap Ik ben een gelukzoeker, samen met een tiental kinderen,
alle aanwezigen aan het zingen kreeg. In een vloeiende beweging volgden bijdragen vanuit
boeddhistische, hindoeïstische, humanistische, christelijke en andere religieuze en
levensbeschouwelijke tradities. Vluchtelinge Nafiss Nia droeg een schitterend gedicht voor.
In de kerk was ook een tentoonstelling met indrukwekkende foto’s van vluchtelingen,
gemaakt door Negin Zendegani, een bijdrage van VluchtelingenWerk. Na afloop was er nog
een korte ontmoeting tussen de vele kinderen en rapper Alex, waar thema’s als: hoe ga je
om met mensen die je niet kent?, wat betekent vluchten voor mensen? e.d. aan de orde
kwamen.
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De bijeenkomst was voorbereid door een groep zeer betrokken vrijwilligers uit de
verschillende tradities, die dankzij een groeiend onderling vertrouwen, steeds meer op
elkaar ingespeeld raken, maar open genoeg zijn om ook telkens nieuwe mensen te
ontvangen. Zo deed een vertegenwoordiger van Sikhs in Holland voor het eerst mee en werd
ook enkele malen met bestuursvoorzitter en imam van de El Islam moskee gesproken over
medewerking. In de periode tussen november 2015 en juli 2016 werd de bijeenkomst
intensief voorbereid door de - merendeels Haagse - leden van de Inhoudelijke Commissie.

Het bestuur
Het bestuur vergaderde in 2016 vier maal, n.l. op 23 februari, voorafgaand aan het jaarlijks
Participantenberaad, op 19 april, 23 juni en 29 november.
De samenstelling van het bestuur bleef ongewijzigd. Het bestuur evalueerde de
Prinsjesdagviering 2015 positief en stemde enthousiast in met het voorstel voor het thema
van de viering van 2016. Ook werd de financiering veilig gesteld, dankzij een zeer
gewaardeerde subsidie van de Gemeente Den Haag. Verder sprak een delegatie van het
bestuur en de Inhoudelijke Commissie met burgemeester Van Aartsen op zijn uitnodiging
over de invulling van de Prinsjesdagviering en de bijdrage van vrijwilligers in organisatie en
programma.
Het Participantenberaad 2016
Op 23 februari werd het jaarlijks beraad voor vertegenwoordigers van alle participerende
organisaties gehouden, ten kantore van Stek. Daar werd de viering van 2015 geëvalueerd en
de aanwezigen stemden in met het thema voor 2016. Er werd opnieuw veel aandacht
besteed aan de communicatie en publiciteit, met name naar jongeren en een breder
algemeen publiek.
Voor de lijst van Participanten zie de website: www.prinsjesdagviering.nl.
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De Inhoudelijke Commissie
De ICP vergaderde verscheidene malen om het programma inhoudelijk voor te bereiden. Een
generale repetitie werd op de maandagavond voorafgaand aan de Prinsjesdagviering
gehouden. Na de Prinsjesdagviering werd er op 29 november een vergadering gewijd aan de
evaluatie en het vaststellen van leerpunten met het oog op de bijeenkomst van 2016.
Voor meer informatie wordt verwezen naar het programmaboekje en de website.
De Protocollaire Commissie
Alle logistieke zaken werden geregeld door de leden van de PCP: het opstellen en versturen
van uitnodigingen, laten drukken van het programmaboekje, placering in de Grote Kerk en
tal van andere praktische zaken. De kosten werden aanzienlijk gereduceerd doordat het
plaatsen van de stoelen en het verzorgen van de versnaperingen voor de kinderen in eigen
beheer werden verricht.
Ter aanvulling op de uitnodigingskaart werd aan alle leden van de Staten-Generaal eind juni
een brief met inhoudelijke toelichting op de Prinsjesdagviering verzonden.
Ook werd een flyer gemaakt die in een oplage van 2500 exemplaren in de weken voor 20
september werd verspreid in de stad en digitaal via de kanalen van de deelnemende
organisaties.
De Financiële Commissie
De Financiële Commissie verzorgde de contracten met de Grote Kerk en de financiële
administratie. Ook werd het aanvragen van subsidie bij de Gemeente Den Haag en de
verantwoording daarvan verzorgd.
Voor meer informatie zie de Staat van baten en lasten 2016. De Stichting kent geen betaalde
bestuurders. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers verricht.
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Overzicht samenwerkingspartners Prinsjesdagviering 2016
Naast de 21 participanten en de vele medewerkenden – voor een overzicht zie het
programmaboekje of de website – werkten de volgende organisaties en instanties mee:
Gemeente Den Haag
Protestantse Diaconie Den Haag
Stek Den Haag
Vluchtelingenwerk Nederland
Verus, vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
Afdeling reprografie Tweede Kamer
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