
TIJDLIJN 

JANUARI - MAART 2021 - Campagne VSN / LIJST30 

02/01 Start landelijke campagne / start afdeling Amsterdam (HVVA)

16/03 Livestream LIJST30 - Haarlem

17/03 Landelijke Verkiezingen - eind campagne feest LIJST30 - Leersum


JUNI 2021 - LIJST30 wordt Hart voor Vrijheid 

17/06 Oprichting Vereniging Hart voor Vrijheid 

Start leegloop: de eerste kopstukken en actieve leden nemen afscheid.


JULI 2021 - DECEMBER 2021 

Vervolg leegloop: meer actieve leden verlaten de vereniging. 

In Amsterdam komt een ondergrondse, kleine harde kern maandenlang (stiekem) 
wekelijks bijeen in coronatijd. HVVA begint een plan en programma te schrijven voor 
komende gemeenteraadsverkiezingen. 2022


JANUARI t/m MAART 2022  - Campagne Gemeenteraadsverkiezingen 

De afdeling Amsterdam treedt bovengronds, werkt hard, snuffelt aan 
samenwerkingen met andere kleine partijen, gaat op jacht naar 
ondersteuningsverklaringen en doet uiteindelijk voor de allereerste keer mee met 24 
kandidaten, verdeeld over 7 van de 8 stadsdelen. 


Het Amsterdams netwerk groeit als kool, de kandidaten discussiëren flink, eten, 
schrijven, filmen, ontwerpen, zingen, flyeren, doen mee aan debatten, maken kennis 
met wethouders en zetten zichzelf op de kaart. 


Er worden zo’n 11.000 stemmen in totaal behaald, gemiddeld 3/4 zetel voor zowel 
de stadsdelen, als de gemeenteraad; helaas niet genoeg. Toch is dat resultaat 
indrukwekkend te noemen, het is opvallend consistent voor een nieuwkomer en 
veelbelovend voor de toekomst. (..) 


Landelijk behaalt HVV één zetel in Kerkrade.


APRIL 2022 

Leegloop, nog meer actieve leden verlaten de vereniging, zijn teleurgesteld en 
gedesillusioneerd na de verkiezingen. Sommigen zien er geen heil meer in de 
politiek. 
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De afdeling Amsterdam gaat door, is blij met de groeispurt en focust op versteviging 
van het netwerk, de Provinciale Statenverkiezingen van 2023 en alsnog mogelijke 
samenwerking met de andere kleine partijen. Lijsttrekker Ab Gietelink besluit de 
politieke arena voorlopig te verlaten, maar blijft wel lid van HvV.


MEI 2022 

20/05 Monica van Koppenhagen meldt zich telefonisch bij bestuurslid Pasqual 
Verhagen als kandidaat bestuurslid.


26/05	Monica’s kandidatuur wordt door 17 leden warm ondersteund via een (mooie) 
mail aan het bestuur.


27/05	 Informele afspraak bestuurslid Pasqual en kandidaat bestuurslid Monica, bij 
Pasqual thuis. Ze spreken o.a. over de motivaties van haar kandidatuur.

 

28/05 Pasqual verzoekt Monica nog een mailtje ter bevestiging van haar 
kandidaatstelling naar het bestuur te malen.


30/05	Telefoontje tussen de voorzitter Peter en kandidaat bestuurslid Monica, 
waarbij Monica haar kandidatuur moet verantwoorden en verdedigen. De voorzitter 
spreekt twijfels uit over haar motivaties voor haar kandidatuur. 


JUNI 2022 

05/06 Het gebruik van volmachten om te stemmen bij de ALV wordt geweigerd door 
het bestuur, dit wordt via de nieuwsbrief gecommuniceerd.


11/06	ALV - Monica van Koppenhagen wordt tijdens de ALV alsnog door een 
meerderheid van de aanwezige leden in het landelijk bestuur gekozen, het bestuur 
zelf stemt tegen, want heeft twijfels over haar motivaties voor haar kandidatuur.


15/06 Eerste wekelijkse Zoom bestuursvergadering met Monica. De lopende 
kwesties komen meteen op tafel, het verhaal van het bestuur en het lid Michiel 
Koperdraat (aanstuurder Werkgroep Integriteit) staan haaks op elkaar. 


Voor de heren is het helder: de beslissing om Michiel uit te schrijven als lid was al 
genomen, men vindt het niet nodig erop terug te komen en wil er verder geen 
aandacht aan besteden, ook al heeft Michiel inmiddels aangegeven toch lid te willen 
blijven. Patstelling.


Monica twijfelt aan de rechtmatigheid van dit bestuursbesluit, net als het besluit 
rondom het weigeren van volmachten en pleit ervoor deze zaken bij de 
beroepscommissie neer te leggen. De heren bestuursleden zien niet in waarom.


22/06 Bestuursdiner bestuursleden Monica, Pasqual en Arno, met als doel op 
informele wijze nader tot elkaar te komen. Dat lijkt te helpen. Monica pleit er 
wederom voor om de beroepscommissie te raadplegen.
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23/06 Wekelijkse bijeenkomst afdeling Amsterdam, bestuursleden Pasqual V. en 
Monica v. K. zijn hierbij aanwezig. Monica pleit er wederom voor om de 
beroepscommissie te raadplegen. De Amsterdamse leden vinden het ook een goed 
idee. Waarom zouden we bij HVV een beroepscommissie hebben en daar geen 
gebruik van maken?


26/06 De heren bestuursleden blokkeren voor de tweede week op rij 
binnengekomen kopij vanuit leden en de Werkgroep Integriteit voor de nieuwsbrief.


27/06 Bestuurslid Monica besluit -op eigen initiatief- telefonisch contact op te 
nemen met Jeroen Pols, om hem als lid van beroepscommissie advies te vragen 
omdat ze de patstelling wil doorbreken. Er staan leden en bestuursleden tegenover 
elkaar en een oplossing lijkt niet in zicht. Jeroen verzoekt haar de vragen op de mail 
te zetten. 


29/06 Zoom Bestuursvergadering. Er is twijfel over of de beroepscommissie is 
ingeschakeld of niet. Er zijn meerdere mensen die contact hebben gehad met de 
beroepscommissieleden, waaronder Monica. Niemand weet precies wat de 
procedure is en wanneer het contact aangemerkt kan worden als ‘beroep instellen’. 
Monica blijft erbij dat de beroepscommissie juist bij deze zaken helderheid zou 
kunnen verschaffen.


JULI 2022 

20/07	Wekelijkse Zoom Bestuursvergadering. 

Beroepscommissie mailt die dag uitspraak 1 & 2. Het bestuur moet twee 
onrechtmatige bestuursbesluiten terugdraaien, voor zover mogelijk. 


27/07	Wekelijkse Zoom Bestuursvergadering. 

De overige 4 heren bestuursleden vragen bestuurslid Monica van Koppenhagen 
vrijwillig haar bestuursfunctie op te geven.


AUGUSTUS 2022 

02/08 Het bestuur en de beroepscommissie bespreken via Zoom de uitspraken van 
de beroepscommissie.


03/08	Wekelijkse Zoom Bestuursvergadering. 

Monica van Koppenhagen wordt door de overige vier heren bestuursleden per 
direct op non-actief gesteld, van haar taken ontheven en uit de vergadering gezet.


26/08 Het bestuur schorst zeven leden tegelijk geschorst, alle door hen verzamelde 
machtigingen moeten z.s.m. worden overgedragen. Voorzitter Peter belt een rondje 
en biedt zichzelf aan als optie om de machtiging van deze en gene over te nemen.


27/08	ALV 
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Behoorlijke opkomst in Bunnik. Marvin Fernandez is kort daarvoor lid geworden, 
maar wordt de toegang tot de ledenvergadering geweigerd. De geschorste leden 
wordt de toegang ook ontzegd, maar die zijn al binnen en niet van plan te 
vertrekken. Het bestuur belt de politie, het bestuur cancelt de ALV.


SEPTEMBER 2022 

Michiel Koperdraat wordt geroyeerd.


Het bestuur richt een onderzoekscommissie (OC) op. De 4 leden zijn in eerste 
instantie anoniem. Eén van de leden van de OC blijkt later de moeder van 
bestuurslid Pasqual Verhagen te zijn. De OC start haar onderzoek. Vrij snel daarna 
verlaat OC-lid Ferenc Honcoop de OC.


OKTOBER 2022  
Vincent Adolfse van de afdeling Amsterdam ontvangt een brief namens het bestuur 
waarin hij bedreigd wordt met juridische stappen.


Vincent Adolfse (HVVA) wordt geroyeerd.


Het bestuur maakt de non-actief stelling van bestuurslid Monica van Koppenhagen 
ongedaan, maar verzuimd haar daarvan op de hoogte te stellen. Ze blijft geschorst 
als gewoon lid.


24/10 Ab Gietelink -voormalig lijsttrekker HVVA- zegt zijn lidmaatschap op.


NOVEMBER 2022  

Roswitha Beydals (HVVA) en Stephan Vollenberg (OC) initieren een gesprek tussen 
de geschorsten, geroyeerden en het bestuur.


02/11 Mordechai Krispijn werpt zich op als gespreksleider voor dit gesprek op 19 
november, tussen de geschorsten, geroyeerden en het bestuur.


5/11 Joop Dekker staat op als (ongekozen) voorzitter van HVVA, via zijn website.


07/11 Serge Lutgens (HVVA) ontvangt een brief van een advocaat namens het 
bestuur waarin hij bedreigd wordt met juridische stappen.


08/11	Uitspraak Beroepscommissie: bestuursbesluit non-actief stelling bestuurslid 
Monica van Koppenhagen was onrechtmatig. 


10/11	Het bestuur mailt de leden Joop Dekker als kandidaat-voorzitter HVVA via de 
nieuwsbrief.


10/11	Robbert Sedee ontvangt een brief namens het bestuur waarin zijn schorsing 
wordt opgeheven.

4


