Jaarverslag 2012
Stichting HOPE XXL
Het jaar 2012 was een bijzonder jaar voor HOPE XXL. We startten een nieuw samenwerkingsverband
met de VARA, organiseerden een Europese conferentie met studenten uit 25 landen en Kofi Annan
als hoofdspreker en de tweede editie van de Glazen Kluis vond plaats in Enschede. In dit jaarverslag
staan de hoogtepunten van het jaar vermeld.
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OVER HOPE XXL
HOPE XXL wil dat alle mensen kunnen leven in een
duurzame, veilige en vrije wereld. Een wereld
waarin iedereen zijn of haar leven met een ruime
voldoende kan waarderen. Daarom hebben de
jongeren van HOPE XXL de Liemers List opgesteld:
een visie van de jongere generatie op de toekomst
van onze samenleving. Hierin staan artikelen over
thema’s
als
duurzaamheid,
internationale
samenwerking, burgerschap, oorlog & vrede en economie. HOPE XXL wil de wereldwijde Liemers List
aanbieden aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Bij de start in 2009 leek dat een
ambitieus doel, maar inmiddels heeft HOPE XXL belangrijke stappen gezet om dit doel te behalen. In
de Raad van Aanbeveling hebben onder andere Alexander Rinnooy Kan, Pieter Winsemius, Louise
Fresco, Herman Wijffels, Maarten van Rossem, Hans Wiegel, Freek de Jonge, Hanna Verboom, Jan
Terlouw, Kars Veling en Jan Peter Balkenende plaatsgenomen (zie bijlage), en het manifest van
HOPE XXL wordt inhoudelijk ondersteund door tientallen professoren.
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ACTIVITEITEN IN 2012
In 2012 vonden vele activiteiten plaats, variërend van door HOPE XXL georganiseerde evenementen
tot activiteiten van derden waar HOPE XXL een rol speelde. Hieronder een overzicht van de
belangrijkste activiteiten van afgelopen jaar.
Scholenprogramma
Het HOPE XXL scholenprogramma is één van de pijlers onder
onze activiteiten. In het onderwijs gaan we in gesprek met
leerlingen over de thema’s van de Liemers List en zetten we
jongeren aan het denken over maatschappelijke vraagstukken.
We concentreren ons op leerlingen vanaf 15 jaar, zowel in het
middelbaar- als het hoger onderwijs.
In 2012 zijn we naast het bestaande programma ook een
nieuw initiatief gestart speciaal voor VMBO-leerlingen: Speak
up for HOPE. Leerlingen dragen beroemde speeches voor van
historische leiders als Martin Luther King. Ook maken ze zelf
speeches met hun visie op de toekomst. De opdracht luidt dan;
Hoe wil jij dat de wereld eruit ziet voor jouw kinderen? Dat
doen ze met behulp van de teleprompter, het apparaat dat ook
door President Obama wordt gebruikt om zijn toespraken te
projecteren. Met Speak up for HOPE doen de leerlingen
spelenderwijs belangrijke kennis en vaardigheden op en raken
ze betrokken bij de thema’s van HOPE XXL. Dit programma
wordt ondersteund door SNS Reaal.
Publieksprogramma
Elk jaar reist HOPE XXL naar een aantal evenementen om daar met het grote publiek in gesprek te
gaan. De speciale HOPE XXL caravan is daar een bijna onmisbaar onderdeel van geworden: op
festivals en andere evenementen zijn we goed herkenbaar! Het afgelopen jaar namen we onder
andere deel aan het Bevrijdingsfestival in Wageningen, de vierdaagse van Nijmegen, De Groene
Loper in Haarlemmermeer en Appelpop in Tiel.
Ook onze andere publieksuitingen zoals het maken van nieuwe (film)materialen en het aanbieden van
informatie via onze website vallen onder het publieksprogramma. We hebben afgelopen jaar weer een
aantal nieuwe producten ontwikkeld om HOPE XXL te presenteren, waaronder een film met één van
de HOPE XXL jongeren in de
hoofdrol.
Verdieping en experts
Een belangrijke doelstelling van onze
activiteiten is het bieden van
verdieping aan het project en aan
onze jongeren. Daarom organiseren
we regelmatig bijeenkomsten met
experts en prominente Nederlanders.
Met hen spreken we over hun
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vakgebied en over de Liemers List. Op deze manier maken we de Liemers List sterker en raken we
nog breder bekend binnen Nederland. We voerden gesprekken met oud-minister Jacqueline Cramer,
Generaal Mart de Kruif, oud-minister Joris Voorhoeve en vele anderen. Een deel van deze
bijeenkomsten staat ook open voor studenten. We organiseerden bijvoorbeeld de HOPE XXL
Collegetour met sprekers als Willem Post, Joris Voorhoeve, Thomas von der Dunk, Rutger Bregman
en Jort Kelder. Honderden jongeren maakten op deze manier kennis met HOPE XXL en de Liemers
List is dankzij de diverse input verder verbeterd.
Kinderconferentie op de Euromast
Op 25 mei 2012 vond de HOPE XXL Topconferentie plaats in de Euromast in Rotterdam. We
organiseerden deze in samenwerking met onderwijsorganisatie VOS/ABB. Ook UNICEF Nederland
was van de partij. Leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool gingen met elkaar in gesprek over
zaken als kinderrechten. In de top van de Euromast, op 185 meter hoogte, ondertekenden de
leerlingen hun eigen manifest: “De universele verklaring van de dingen die nog moeten gebeuren.”
Aan de kinderconferentie is ook een wedstrijd gekoppeld voor één van de artikelen uit de Liemers List:
het ontwikkelen van een wereldvlag. Inmiddels is de winnaar bekend gemaakt: Usman Mahmood.

Internationalisering
Voor HOPE XXL was 2012 het jaar van de internationalisering. Het hoogtepunt was de Europese
conferentie maar ook in de aanloop daar naartoe wilden we veel jongeren bereiken. Daarom
organiseerden we niet alleen de Europese conferentie, maar ook een aantal andere activiteiten. De
belangrijkste daarvan waren de Europese tour en de HOPE XXL Academy.
Europese tour
Om de Europese dimensie van HOPE XXL vorm te geven, trokken drie HOPE XXL teams door heel
Europa. In Europese steden gingen zij met jongeren in gesprek over Europese eenwording en de
thema’s van HOPE XXL. Ze stelden daarbij de vraag: How do you grade your life? Deze vraag is
belangrijk omdat HOPE XXL gelooft in een toekomst waarin iedereen zijn leven positief kan
waarderen. Bij iconische gebouwen in de steden gingen Europeanen met hun cijfer op de foto. Ook
werd input gegeven voor de Europese Liemers List. De teams hebben in totaal 15 landen bezocht.
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HOPE XXL Academy
Voor de Europese conferentie wilden we ook
Nederlandse studenten de kans bieden om mee
te denken. Samen met Universiteit Leiden,
waarmee we ook samenwerkten voor de
conferentie, organiseerden we de HOPE XXL
Academy: een serie van drie sessies over
internationale vraagstukken. Uit de HOPE XXL
Academy volgde een serie aanbevelingen voor
de Europese Liemers List.

“HOPE XXL is a unique initiative that helps young people to get together,
share their visions and create a new, common future vision.”
Kata, deelneemster Europese conferentie uit Hongarije.
De Europese conferentie
Het hoogtepunt van het Europese jaar was de conferentie die plaatsvond van 6 tot en met 8 december
2012. In samenwerking met Achmea en Universiteit Leiden organiseerden we dit evenement in Leiden
en Den Haag. Drie dagen lang gingen de deelnemers met elkaar in gesprek over Europese
eenwording, economische vraagstukken, burgerschap, solidariteit en internationale samenwerking.
Aan de Europese conferentie deden jongeren mee uit 25 Europese landen. Daarnaast vond op
donderdag 6 december een publieksevenement plaats in de Stadsgehoorzaal te Leiden. Zo’n 800
jongeren uit Leiden en ver daarbuiten kregen de unieke kans om kennis te maken met HOPE XXL en
de komst van onze keynote spreker mee te maken: Kofi Annan, voormalig Secretaris-Generaal van de
Verenigde Naties en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Daarvoor had Jan Peter Balkenende
de dag geopend en was er een videoboodschap van Van Rompuy. Bij de bijeenkomst met Kofi Annan
waren 800 jongeren aanwezig. De beschikbare kaarten waren binnen twee dagen vergeven.

Deelnemers aan de Europese HOPE XXL Conferentie op het podium met Kofi Annan, 6 december 2012.
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Op weg naar Het Lagerhuis
HOPE XXL gaat graag met jongeren in gesprek over de belangrijkste vragen van deze tijd. In 2012
werd daarvoor een nieuw samenwerkingsverband opgestart in samenwerking met het vfonds, de
VARA en Het Debatbureau. Vanaf het seizoen 2012 – 2013 organiseren we gezamenlijk de grootste
scholieren debatwedstrijd van Nederland: Op weg naar Het Lagerhuis. Duizenden scholieren uit heel
het land gaan met elkaar in debat, eerst op provinciaal niveau en uiteindelijk in de landelijke finales.
De finale tussen de twee beste scholen wordt door de VARA uitgezonden op Nederland 3. HOPE XXL
biedt de inhoudelijke component doordat artikelen uit de Liemers List worden gebruikt als stellingen.
Een unieke kans voor de deelnemers om mee te denken over de toekomst, en een belangrijke manier
voor HOPE XXL om input te vergaren onder scholieren. Vanaf dit seizoen omvat de wedstrijd een
aantal nieuwe elementen waaronder de V-Rede: een toespraak waarin jongeren hun visie schetsen
op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. De samenwerking is in 2012 van start gegaan en blijft
ten minste drie seizoenen lopen. Ook worden er veel filmpjes gemaakt voor internet en is er een
aparte website ontwikkeld: opwegnaarhetlagerhuis.vara.nl De voorrondes vinden ieder jaar plaats in
januari en februari op de provinciehuizen.

Deelnemers aan Op weg naar het Lagerhuis in debat tijdens een provinciale voorronde

Glazen Kluis
In de week voor kerst organiseerde HOPE XXL de tweede editie van de Glazen Kluis met
ondersteuning van het vfonds. Dit jaar vond het plaats in Enschede, de stad waar radiozender 3FM
het Glazen Huis opzette voor Serious Request. Vierentwintig uur lang gingen jongeren met elkaar en
met prominente Nederlanders in gesprek over een toekomst waarin het Glazen Huis niet meer nodig
is. In de Glazen Kluis werden 7 jongeren van HOPE XXL en 7 studenten van AEGEE-Enschede
opgesloten. Onder meer Youp van ’t Hek, Wouke van Scherrenburg, Dick Berlijn, Jan Terlouw,
Kinderombudsman Marc Dullaert, Sywert van Lienden en FNV-topman en vfonds directeur Ton Heerts
kwamen langs om met de studenten te spreken. Een succesvol evenement, zeker omdat de Glazen
Kluis plaatsvond op het plein waar ook het Glazen Huis stond. Ook 3FM DJ Eric Corton kwam langs
en vertelde over zijn ervaringen en de projecten die dankzij Serious Request worden uitgevoerd.

“I am convinced that we, as young people, can positively impact the future.”
Alice, deelneemster Europese conferentie uit Frankrijk.
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STICHTING HOPE XXL
Stichting HOPE XXL is in 2010 opgericht om zorg te dragen voor de Liemers List en de uitvoering van
de programma’s. Met een klein maar enthousiast team werkt de Stichting hieraan. In 2012 is het team
uitgebreid met een projectmedewerker voor ‘Op weg naar het Lagerhuis’ en is de administratieve
ondersteuning uitgebreid.
Het bestuur van de Stichting is in 2012 ongewijzigd en bestaat uit de volgende personen:
- Voorzitter: Leo van Paassen
- Penningmeester: Richard Thuss
- Secretaris: Chris Thijssen
- Lid: Frank Stoteler
Dit jaar is de Raad van Aanbeveling van HOPE XXL verder gegroeid. Oud-premiers Wim Kok en
Dries van Agt hebben erin plaatsgenomen, net als Generaal Mart de Kruif, Atzo Nicolaï, Gerda
Verburg en Gerit Zalm. In 2012 is naast de Raad van Aanbeveling ook de Raad van Professoren in
het leven geroepen: academici die de lijst inhoudelijk voor 80% of meer onderschrijven. Met deze
raad, waar inmiddels meer dan 50 professoren in hebben plaatsgenomen, groeit de inhoudelijke
bedding verder en groeit ook de ondersteuning van de Liemers List.

Het HOPE XXL team met een aantal van de actieve jongeren
tijdens de Europese HOPE XXLConferentie

Financieel overzicht
HOPE XXL kan haar activiteiten ontplooien door de structurele jaarlijkse bijdrage van het vfonds en
het SBOS-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er is een principe overeenkomst
met deze partijen voor vier jaar. Voor 2013 zijn de gelden weer toegekend.
In 2012 is de Leidse Conferentie voor 80% gefinancierd door Achmea met een eenmalige bijdrage. Er
is ook een bijdrage ontvangen uit het SNS Reaal fonds voor een extra programma van HOPE XXL
dat zich specifiek focust op VMBO-leerlingen. In maart 2013 zal er een jaarrekening zijn opgesteld
voorzien van accountantsverklaring over het jaar 2012. Deze financiële verantwoording zal naar alle
subsidieverstrekkers worden gezonden.
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TOT SLOT
In 2013 verwacht HOPE XXL weer vele stappen te zetten op weg naar de presentatie bij de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties. We bouwen voort op de successen van 2012 en gaan door op
de ingeslagen weg van internationalisering en verdieping. De activiteiten ontwikkelen zich verder en
concentreren zich op enkele grote projecten. Op weg naar Het Lagerhuis gaat het tweede seizoen in
en de inhoudelijke component daarvan wordt verder uitgediept. In april gaan we 20 bijenkasten
uitreiken aan 20 jonge nieuwe imkers uit heel Nederland, een manier om nu al invulling te geven aan
onze idealen. We starten een samenwerking met het Candea College waar voor een periode van drie
jaar een HOPE XXL Academy wordt opgericht voor scholieren. De Europese conferentie krijgt een
vervolg in de vorm van regionale en thematische conferenties. We starten ook met de voorbereidingen
van de wereldwijde HOPE XXL conferentie die we in 2014 willen organiseren. Daar wordt door
jongeren van over de hele wereld de wereldwijde Liemers List opgesteld. We zien uit naar weer een
succesvol jaar!
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