
Lid in het Licht 
Deze week: Monica van Koppenhagen 

Welkom bij de Rubriek “Lid in het Licht”  
Elke week zetten we één van onze Hart Voor Vrijheid-leden in het licht.  

Deze week is dat Monica uit Amsterdam. Zij heeft wel een zeer bijzondere en unieke status 
binnen Hart Voor Vrijheid: Monica is namelijk het eerste én enige dubbel-geschorste HVV-lid! 

Voordat Monica zich in oktober 2020 aansloot bij VSN, dat later LIJST30 werd en nu 
HartVoorVrijheid is, was zij lange tijd politiek dakloos. Zij is creatief en gedreven vanuit haar 
achtergrond als edelsmid, filmmaker, kunstenaar en creatief producent. (Zie VIDEO) 

Op de ALV van 11 juni 2022 werd Monica door een ruime meerderheid van leden in het 
bestuur gekozen. Het bestuur twijfelde over haar motivaties, maar zij (en andere leden) 
twijfelde juist over eerdere bestuursbesluiten en raadpleegde, vanwege de ontstane 
patstelling, de expertise van de beroepscommissie.  

De beroepscommissie stelde Monica in het gelijk, het bestuur moest eerdere besluiten 
terugdraaien.  

In plaats van de leden hier direct over te informeren, zegden de overige vier heren 
bestuursleden het vertrouwen in haar op en zetten Monica op non-actief. Dit is 
onreglementair, zelfs onrechtmatig: volgens de staturen kan en mag alleen de ALV dat, die 
haar ook aanstelde als bestuurder. 

Monica werd dus door het huidige bestuur eerst geschorst als bestuurslid. 

Om veranderingen door te voeren is de ALV de plek voor leden om punten te agenderen.  
Er werd door een aantal leden hard gewerkt om de ALV van 27 augustus goed voor te 
bereiden, evenals het activeren van inactieve HVV leden, om hen er aan te herinneren gebruik 
te maken van hun stemrecht via een volmacht. Dat liep goed allemaal: het netwerk is warm, 
men wil graag doorpakken, zeker nu een spannende winter zich aan de horizon aandient. 
  
Maar het huidige bestuur besloot tot een verrassingsactie, door zeven actieve leden te 
schorsen, slechts één dag vóór de geplande ALV van 27 augustus, en ontnam daarmee deze 
leden het recht hun stem te laten horen. Het huidige bestuur veranderde daarmee voor de 
derde keer op rij de spelregels, met tot gevolg het monddood maken van deze zeven actieve 
leden. Dat is onacceptabel in een beweging die vrijheid zo’n warm hart toedraagt. 

Dit bestuursbesluit leidde in Bunnik waar de ALV zou plaatsvinden, tot een flink debacle en 
spektakel! De ALV zelf werd afgeblazen en ging niet door. Maar. Er was een behoorlijke 
opkomst met vele knuffels, ook kilte en kabaal, harde en zachte woorden, discussie en taart, 
politiebezoek, emotionele meltdowns, groepsmeditatie en alsnog vele gesprekken. Hoopvol? 
In ieder geval never a dull moment bij Hart Voor Vrijheid!  

Is al ons werk van de afgelopen twee jaar voor niets geweest? Stopt het hier?  
Monica denkt van niet..

https://youtu.be/YZSS5BMevlE
https://rumble.com/v1lreox-hartvoorvrijheid-alv-27-08-2022-politie-opgeroepen-door-het-bestuur.html

