
 
Toegewezen activiteiten categorie VOOR  
Aanvrager Bedrag in € Activiteit 
Europese Beweging 
Nederland 

25.000,- ‘Advertentiecampagne: Stem voor!’ 
2 advertenties van een halve pagina in Sp!ts 
en Metro met argumenten om voor te 
stemmen. 

Bolswards Belang 7.608,25 ‘Campagne Referendum Europese Grondwet’
Campagne met de nadruk op het plaatsen 
van advertenties in huis-aan-huis bladen en 
lokale kranten, daarnaast voorlichting op 
lokale radio en in tv-programma’s. 

Linqline BV 35.000,- ‘www.referendumplaza.nl’ 
Website met fora, logs en een quiz. 

Mevr. B. te DH i.s.m. 
D66 Den Haag 

5.000,- ‘Hollandse haring in Den Haag voor de 
Europese Grondwet’ 
Uitdelen van broodjes haring met folder en 
uitleg over de grondwet door verklede 
acteurs. 

Stichting Beter Europa 9.805,- ‘Inhoudelijk materiaal voor een Beter Europa’ 
Het verspreiden van informatiecards op 
creditcard formaat en folders met daarop de 
belangrijkste redenen om voor de Europese 
Grondwet te stemmen. 

Stichting Beter Europa 39.831,68 ‘Beter Europa Lokaal’ 
Radio-, en Tv-spots voor lokale zenders. 
Artikelen plaatsen in lokale kranten en huis-
aan-huis bladen. 

JOVD 13.573,- ‘JOVD roept Ja-campagne’ 
Folders, debatten, speekerscorner en 
stedentour. 

Jonge Socialisten in de 
PvdA 

6.850,- ‘Activiteiten gedurende de campagne 
voorafgaand aan het referendum Europese 
grondwet’ 
Uitdelen van buttons, het beleggen van 
discussiebijeenkomsten in studentensteden, 
briefkaartenactie. 

Tory Media International 
BV 

38.726,- ‘Europese Grondwet Special van Multined’ 
Extra oplage van de weekbladen Multined en 
Suriname met een special over de Europese 
grondwet. 

Stichting Sjakuus 36.110,- ‘Argumenten om ja te zeggen tegen de 
Europese Grondwet’ 
Organiseren van bijeenkomsten. 

Dhr. van Nistelrooij 
(CDAeuroparlementariër) 

7.500,- ‘De publieke Lagerhuisdebatten’ 
Het organiseren van Lagerhuisdebatten in 
Brabant. 

CDA 37.420,- ‘Blik op Europa’ 
Verspreiden van informatiekatern met oplage 



van 125.000. 
Jonge Democraten 5.225,- ‘Energy to Vote’ 

Uitdelen van energiedrankjes met daarbij een 
folder met argumenten om voor de grondwet 
te stemmen op festivals, scholen en 
universiteiten. 

PVDA 40.000,- ‘Huis-aan-huis folders om PvdA-kiezers te 
overtuigen voor te stemmen’ 
Verspreiden van folders in wijken met een 
hoog percentage PvdA stemmers. 

Vrouwenfederatie Milli 
Görüş  

33.000,- ‘Ja voor de Europese Grondwet’ 
4 voorlichtingsbijeenkomsten voornamelijk 
gericht op allochtone vrouwen. 

Prof. mr. B.M. 
Teldersstichting 

40.000,- ‘Het Europees Constitutioneel Verdrag’ 
50.000 exemplaren van een rapport over het 
Europees Constitutioneel Verdrag dat wordt 
verzonden aan alle VVD leden en verder ter 
beschikking wordt gesteld aan een ieder die 
daarin geïnteresseerd is. 

Haags 5 mei comité 19.215,- ‘Jongerendebat in Den Haag’ 
Voorlichtingsprogramma en informatiepakket 
gericht op scholen. Groot afsluitend, vrij 
toegankelijk debat met videobeelden over 
discussies in de klas over Europa. 

 
Toegewezen activiteiten categorie TEGEN  
Aanvrager Bedrag in € Activiteit 
ChristenUnie 38.316,- ‘Nee campagne van de Christenunie’  

Tv-spots, debatavonden, publieksfolders, 
flyers, brochures, advertenties en divers 
promotiemateriaal die uitgedeeld worden op 
grote evenementen, zoals Eurospirit, EO’s 
Zingtdag, Opwekkingsconferentie etc. 

Stichting Key to Liberty 40.000,- ‘EU-nee’ 
Samen met Comité EU-grondwet Nee een 
campagne tegen de Europese Grondwet, o.a. 
door middel van een website, folders, poster 
en radiospotjes. 

Rood (jongeren in de 
SP) 

7.817,- ‘Zeg jij JA, of denk je na?’ 
Verspreiden van flyers, posters en brochures. 

Stichting Zora 23.800,- ‘De Europese Grondwet te kijk zetten’ 
Het maken van een kritische informatiefilm 
over de tegen argumenten van de Europese 
grondwet. Gratis verspreiding van deze films 
op dvd. 

Voorlichting & Vorming 
SGP 

9.365,- ‘Campagne Referendum Europese Grondwet’ 
organiseren van regioavonden, plaatsen van 
advertenties, uitdelen van folders. 

Stichting Groep Wilders 37.638,- ‘Referendum TourNee 2005’ 



Bustoer waarbij alle provincies worden 
bezocht om het tegen argument te promoten. 

Stichting Vrijplaats 
Koppenhinksteeg 

40.000,- ‘Grondwet Manifestatie’ 
Landelijke manifestatiedag in Leiden met 
openbare debatten, redevoeringen, 
muziekoptredens en cabaret. 

Partij voor de Dieren 28.000,- ‘Campagne EU grondwet ramp voor de 
dieren’ 
Poster campagne op NS-stations 

Stichting Grondwet Nee 30.500,- ‘Specifieke doelgroepen: vrouwen, migranten, 
jongeren’ 
verspreiden van doelgroepgerichte folders en 
het organiseren van bijeenkomsten met een 
optreden van de ‘Grondwet Nee-rap’. 

Socialistische Partij (SP) 35.125,- ‘Waarom zou u tegenstemmen in het 
referendum over de Europese Grondwet?’ 
Het opstellen en verspreiden van het boekje 
’10 redenen om tegen deze grondwet te 
stemmen’. 

Stichting Campagne 
tegen Wapenhandel 

22.950,- ‘Europese grondwet: fundament voor een 
Europese wapenindustrie’ 
Campagne gericht op de defensieparagraaf 
van het Verdrag, o.a. door het schrijven en 
publiceren van rapporten en het houden van 
een debat. 

Stichting 
Taalverdediging 

33.581,- ‘Actie Stichting Taalverdediging tegen de 
Europese Grondwet’ 
Advertentiecampagne in omroepbladen en 
het verspreiden van vlugschriften om mensen 
te overtuigen tegen de grondwet te stemmen 
omdat deze de positie van de Nederlandse 
taal onbeschermd laat. 

Stichting 
Natuurbescherming 
Nederland 

40.000,- ‘Natuurlijk NEE tegen deze grondwet’ 
Radiospots waarin wordt gewezen op de 
mening dat de grondwet niets doet om het 
milieu te beschermen. 

Stichting voor een 
sociaal Europa 

11.950,- ‘De sociale rechten in de Europese grondwet’ 
Beleggen van manifestaties en 
bijeenkomsten, verspreiden van brochures en 
het plaatsen van advertenties. In de Europese 
Grondwet hadden sociale grondrechten en 
een sociaal minimum geformuleerd dienen te 
worden. 

 
Toegewezen activiteiten categorie NEUTRAAL  
Aanvrager Bedrag in € Activiteit 
Nederlands Instituut voor 
Internationale 
Betrekkingen 

19.250,- ‘Debatreeks: de grondwet overwogen: Europa 
in balans?’  
3 debatten verspreid over Nederland, een 



Clingendael afsluitend debat op Instituut Clingendael. 
Het Hol BV 18.800,- ‘Constitution on Speed’  

Website waar een online spel gespeeld kan 
worden met vragen uit een database over het 
Verdrag tot vaststelling van een Grondwet 
voor Europa. 

Vereniging Kerk en 
Vrede 

18.000,- ‘Hoe militair kan het vredesproject Europa 
worden?’ 
Het maken van een gespreksboekje en het 
organiseren van regionale en landelijke 
bijeenkomsten over de Europese Grondwet. 

Stichting Lux Nijmegen 5.000,- ‘Wordt ons leven beter door de Europese 
Grondwet?’ 
Debatdag in Nijmegen met verschillende 
sprekers. 

Stichting Agora Europa 19.600,- ‘Lunchdebatten over de Europese Grondwet’ 
5 lunchdebatten op verschillende locaties in 
Nederland. 

Bestuurskundige 
Interfacultaire Vereniging 

5.000,- ‘Forum Europees grondwettelijk verdrag’ 
5 Leidse studentenverengingen organiseren 
debat in de Pieterskerk. 

Debatcentrum Dwars 
Diep 

6.000,- ‘Debatcentrum DwarsDiep Groningen’ 
Organiseren van debat in Groningen en 
promotiemateriaal hiervoor verspreiden. 

MCA Communicatie 20.000,- ‘Ontwikkeling en distributie 
voorlichtingsmateriaal allochtonen en laag 
opgeleiden’ 
Via promotieteams op 600 locaties 
verspreiden van posterflyers (oplage 25.000). 

Vereniging Federatie 
van Ouderverenigingen 

20.000,- ‘Meedoen door iedereen aan het referendum 
Europese Grondwet’ 
Speciale brochure voor mensen met een 
verstandelijke handicap, waarin het 
referendum over een Verdrag tot vaststelling 
van een Grondwet voor Europa wordt 
uitgelegd. 

Stichting Loesje 
Internationaal 

17.767,- ‘Geef je mening vleugels’ 
Voorlichting door middel van een website en 
het beschikbaar stellen van freecards. 

Stichting De Balie 16.000,- ‘Europe Square: Het late vragenuur’ 
Voorlichtingsavond om breed publiek te 
informeren over Europese onderwerpen door 
deskundigen. Tijdens dit evenement zullen er 
2 debatrondes plaatsvinden. 

AT5 Exploitatie BV 19.306,- ‘Commercial Europese Grondwet’ 
Commercial over de Europese Grondwet die 
100 keer wordt uitgezonden op AT5. 

Gemeente Utrecht i.s.m. 
debatcentrum Tumult 

5.000,- ‘Publieksactiviteiten Europese Grondwet 
Gemeente Utrecht’ 



Het organiseren van een debat in het 
Utrechts Debatcentrum Tumult. 

Gemeente Maastricht/ 
Maastricht Europe 

10.250,- ‘Maastricht en het referendum: where New 
Europe meets’ 
Voorlichting in huis-aan-huis bladen, website, 
debat-infostand en een sloganwedstrijd. 

 
 
 Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
 


