Lijst van activiteiten Stichting GezinsPlatform.NL
2019
Gezinsdag georganiseerd bij de start van het platform.
GezinsKieswijzer voor de Europese Verkiezingen ontwikkeld ( politieke partijen stellingen voorgelegd
en de resultaten daarvan verwerkt in de GezinsKieswijzer op de website)
Vaste Kamercommissies aangeschreven met bekendmaking oprichting GezinsPlatform.NL en verzoek
gedaan in gesprek te gaan over de positie en waarde van het gezin en de rol die de politiek kan
vervullen om deze positie te verbeteren.
Gesprek met lid vaste Kamercommissie Financiën over doel en visie GezinsPlatform.NL
Opinieartikel geschreven over moederschapsideologie
Opinieartikel geschreven over deelgezag voor maximaal twee extra ouders.
Brief gestuurd aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid ivm het debat over deelgezag.
Bestuursleden hebben, daar waar het mogelijk, in individuele gesprekken of kleine bijeenkomsten
toelichting gegeven op doel en missie van het platform tbv uitbreiding naamsbekendheid, het
werven van donateurs en deelnemende organisaties.
Bijeenkomst met aangesloten organisaties gehouden.
Bestuursvergaderingen gehouden.
De meeste activiteiten zijn ook op de website en social media vermeld en/of er is via website en social
media aandacht voor gevraagd. Sommige activiteiten hebben meer op de achtergrond
plaatsgevonden (bv werken aan naamsbekendheid, werven van sponsoren, donateurs en organisaties
voor het platform, bestuursvergaderingen en voorbereidend werk voor de Gezinseffectrapportage).

2020
Opinieartikel geschreven over het gezin in coronatijd
Opinieartikel geschreven over voorgenomen wijziging Transgenderwet
Opinieartikel geschreven nav het standpunt van de Onderwijsraad die vindt dat het gezin stereotype
man-vrouw ideeën in stand houdt en daarmee ontwikkelingen blokkeert
In een actualiteitenprogramma (van Family7) ons bezwaar toegelicht op de Onderwijsraad nav het
hierboven genoemde opinieartikel
De Onderwijsraad zelf ook ons bezwaar toegestuurd
Brief gestuurd aan de Kamercommissie Justitie en Veiligheid inzake wetsvoorstel gezamenlijk gezag
Reactie gestuurd in consultatieronde over voornemen wijziging Transgenderwet
Bezwaar gemaakt bij de Reclame Code Commissie over reclame in de openbare ruimte (bushokjes)
van Second Love en dit bezwaar toegelicht in een (digitale) zitting hierover.

In een YouTubeprogramma (SGP weekjournaal) doel en missie GezinsPlatform.NL verteld.
Op de radio doel en missie GezinsPlatform.NL toegelicht.
Contacten gelegd met Europese gezinsverbanden.
Samen met genderpunt.nl een brief geschreven aan staatssecretaris P. Blokhuis als reactie op een
bericht dat ouders onvoldoende weten over genderidentiteit
Fondsen en sponsoren gezocht voor met name de Gezinseffectrapportage.
Flyer laten ontwerpen en via verschillende wegen verspreid.
Bijeenkomst met aangesloten organisaties gehouden.
Bestuursvergaderingen gehouden.
De meeste activiteiten zijn ook op de website en social media vermeld en/of er is via website en social
media aandacht voor gevraagd. Sommige activiteiten hebben meer op de achtergrond
plaatsgevonden (bv werken aan naamsbekendheid, werven van sponsoren, donateurs en
organisaties voor het platform, bestuursvergaderingen en voorbereidend werk voor de
Gezinseffectrapportage).

2021 (t/m 10 februari)
Reactie gestuurd in consultatieronde over het voornemen van het kabinet om de Algemene
Kinderbijslagwet in 2022 en 2023 niet te indexeren en in 2024 met -0,1% punt minder te indexeren.
GezinsKieswijzer voor de Algemene Verkiezingen van 17 maart ontwikkeld (= politieke partijen
stellingen voorgelegd. De resultaten worden half februari verwerkt in de GezinsKieswijzer op de
website)
De meeste activiteiten worden op de website en social media vermeld en/of er is via website en social
media aandacht voor gevraagd. Sommige activiteiten vinden meer op de achtergrond plaats (bv
werken aan naamsbekendheid, werven van sponsoren, donateurs en organisaties voor het platform,
bestuursvergaderingen en voorbereidend werk voor de Gezinseffectrapportage).

