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JAARVERSLAG 2014 
Stichting HOPE XXL 

 

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 

in 2015 aanbieden aan de Verenigde Naties. 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, en de Liemers List wordt inhoudelijk ondersteund door meer dan tachtig professoren.  

 

ACTIVITEITEN IN 2014 

 

In 2014 werkte HOPE XXL aan de ontwikkeling van de Liemers List, de route naar de Verenigde 

Naties, het uitbreiden van samenwerkingsverbanden in de Liemers en natuurlijk aan de vele publieks- 

en onderwijsactiviteiten in Nederland. Hieronder een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen 

van het afgelopen jaar.  

 

Op weg naar het Lagerhuis 

In het schooljaar 2013 – 2014 was HOPE XXL wederom 

partner van Op weg naar Het Lagerhuis, de grootste 

scholieren debatwedstrijd van Nederland. Samen met de 

VARA en Het Debatbureau organiseerde HOPE XXL 

deze landelijke wedstrijd. HOPE XXL biedt in de 

samenwerking de inhoudelijke component doordat 

artikelen uit de Liemers List worden gebruikt als 

onderwerp voor het debat. Een unieke kans voor de 

deelnemers om mee te denken over de toekomst, en een 

belangrijke manier voor HOPE XXL om input te vergaren 

van scholieren. 

 

Tijdens dit seizoen maakte HOPE XXL gebruik van de 

eerder opgedane ervaring, wat leidde tot een nog 

soepeler samenwerking met de scholen en provincies. 

Ook ditmaal sloegen de vernieuwende formules zoals het 

360-graden debat en de V-Rede aan onder deelnemers. 

De landelijke finale die in mei 2014 werd uitgezonden op 

NPO2 trok 191.000 kijkers.  Samen met HOPE XXL en 

Maarten van Rossem, die lid is van onze Raad van 

Aanbeveling, brachten het winnende team en de 

winnares van de landelijke V-Rede wedstrijd een bezoek 

aan de Verenigde Naties in New York.  
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Scholen- en publieksprogramma 

Naast de organisatie van Op weg naar Het 

Lagerhuis was HOPE XXL te vinden op een aantal 

scholen en universiteiten. Zo organiseerden we een 

aantal collegetours en vond opnieuw de HOPE XXL 

Academy plaats in de Liemers regio. HOPE XXL 

was aanwezig op een aantal festival om het grote 

publiek kennis te laten maken met wat we doen. We 

waren onder andere te vinden op het 

Bevrijdingsfestival in Wageningen.  

 

Silent Dinner 

Op maandag 10 maart organiseerde HOPE XXL het 

Silent Dinner. In een sfeervol restaurant bij het 

Centraal Station in Amsterdam gingen we met meer 

dan vijftig mensen in gesprek over de items in de 

Liemers List. Het was een bont gezelschap: er 

waren leden van de Raad van Aanbeveling en de 

Raad van Professoren, maar ook een aantal van 

onze partners, een aantal actieve HOPE XXL'ers en 

twee groepen scholieren deden mee. Tussen de 

gangen door schreef iedereen op wat hun reactie is 

op de artikelen uit de Liemers List. Natuurlijk werd 

er ook tijdens het eten volop doorgesproken en 

leerden alle deelnemers elkaar beter kennen.  

Silent Dinner in Amsterdam, 10 maart 2014 
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Kinderconferentie  

Op 21 maart 2014 organiseerde HOPE XX voor de vierde keer een conferentie voor 

basisschoolleerlingen. Ditmaal vond het evenement plaats in het Museon in Den Haag. Het 

evenement werd georganiseerd in het kader van de School!Week en in samenwerking met 

onderwijsorganisatie VOS/ABB. Het Jeugdjournaal maakte een reportage voor in hun 

avonduitzending. 

 

Triple-A Summit 

Voor wat betreft de internationale activiteiten en de ontwikkeling van de Liemers List was de HOPE 

XXL Triple-A Summit één van de hoogtepunten van het jaar. Jongeren uit Azië, Afrika en Noord- en 

Zuid-Amerika kwamen naar Nederland voor deze vierdaagse conferentie. Met elkaar hebben zij een 

nieuwe versie van de Liemers List ontwikkeld. Tijdens de conferentie bleek dat de Liemers List 

wereldwijd op instemming kan rekenen; deze groep deelnemers sloot zich aan bij HOPE XXL en 

bracht daarnaast waardevolle nieuwe punten in voor onze gezamenlijke visie op de toekomst. 

 

Groepsfoto van de HOPE XXL Triple-A Summit, Den Haag, 28 – 31 mei 2014 

 

Activiteiten in de Liemers 

HOPE XXL is ontstaan en nog steeds gevestigd in de Liemers regio Gelderland. In 2014 vond hier 

een aantal belangrijke ontwikkelingen plaats die ook na dit jaar nog een rol zullen spelen. Op 17 april 

is in samenwerking met HOPE XXL het Duurzaamheid Expertise Centrum (DEC) gepresenteerd. Ook 

werden er dit jaar 11.000 zakjes bloemenzaad uitgedeeld om de bijenstand in de regio te versterken. 

Daarnaast is er door een aantal partijen, met HOPE XXL als belangrijke aanjager, een missie 

geformuleerd om van de Liemers de meest gelukkige en duurzame regio van de wereld te maken. In 

samenwerking met gemeenten, scholen, het bedrijfsleven en vele andere partners wordt hier de 

komende tijd invulling aan gegeven. Tijdens een inspirerende bijeenkomst op 8 januari 2015 kwamen 

Raadsleden en andere partners uit de regio bij elkaar in Duiven om hierover door te spreken. We 

verwachten dat dit in 2015 en daarna tot verdere resultaten zal leiden! 
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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. De dagelijkse werkzaamheden worden uitgevoerd door een klein team. Daarnaast 

wordt HOPE XXL ondersteund door een groep jongeren uit binnen- en buitenland die actief betrokken 

zijn bij de doelstelling om de Liemers List aan de Verenigde Naties te presenteren. Het bestuur van de 

Stichting is in 2014 uitgebreid met Josha van der Beek als algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat 

nu uit de volgende personen: 

 

- Voorzitter: Leo van Paassen 

- Penningmeester: Richard Thuss 

- Secretaris: Chris Thijssen   

- Lid: Frank Stöteler 

- Lid: Josha van der Beek 

 

Financieel overzicht 

In het jaar 2014 werden de activiteiten en overige kosten van HOPE XXL gefinancierd uit de bijdrage 

van het vfonds en vanuit het SBOS-programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit laatste 

programma liep tot eind 2014 en is budgetneutraal verlengd tot en met maart 2015. Het vfonds heeft 

financiële ondersteuning toegezegd voor het jaar 2015. Op het moment van schrijven (februari 2015) 

bezint HOPE XXL zich op de plannen voor najaar 2015 en verder. De financiële verantwoording over 

2014 zal, na akkoord van de accountant, naar de subsidieverstrekkers worden gezonden. 

 

TOT SLOT: ONTWIKKELINGEN IN 2015 

 

Het jaar 2015 ging van start met maar liefst drie belangrijke gebeurtenissen: de bijeenkomst in de 

Liemers, de HOPE XXL Global Summit in Costa Rica en de presentatie van HOPE XXL bij de VN. Met 

deze drie activiteiten zijn er belangrijke meerjaren doelstellingen behaald waaronder de afronding van 

de wereldwijde Liemers List. Ook is er een stevige basis gelegd voor activiteiten in de toekomst, zeker 

waar het gaat om de Liemers. In het 

jaarverslag over 2015 wordt hier verder 

op ingegaan. Intussen is het seizoen 

2014 – 2015 van Op weg naar het 

Lagerhuis in volle gang en worden er 

plannen gemaakt voor de komende tijd. 

HOPE XXL gaat een nieuwe fase in 

waarin wordt gewerkt aan uitvoering van 

de Liemers List. Hoe deze fase er 

precies uit komt te zien valt op dit 

moment niet geheel te overzien. De 

goede start van 2015 en de dynamiek die 

hierbij is ontstaan maakt dat we uitkijken 

naar weer een enerverend jaar! 

 


































