WIE BEHARTIGT JOUW
BELANGEN IN HET
BUITENLAND?

Stichting Nederlanders Buiten
Nederland (SNBN) is opgericht om de
belangen van de Nederlanders buiten
Nederland zo goed en effectief mogelijk
te behartigen. Onze elf bestuursleden
zijn lid van negen politieke partijen en
wonen verspreid over vier continenten.
Daarnaast bestaat de organisatie uit
meer dan 75 betrokken Regionale
Vertegenwoordigers die op elke uithoek
van de wereld zich sterk maken voor
Nederlandse belangen.

www.nederlandersbuitennederland.nl

We bestaan als organisatie volledig uit
vrijwilligers. Twee bestuursleden zijn zelf
‘onvrijwillige oud-Nederlander’, oftewel ze
hebben het Nederlanderschap tegen hun zin
verloren. Het niet terug kunnen krijgen van het
Nederlanderschap is één van de issues waar we
in het buitenland tegenaanlopen - zie verderop
in deze flyer.
Voor de politiek zijn we vraagbaak en
aanspreekpunt, voor Nederlanders buiten
Nederland zijn we de brug tot inspraak en
verandering in politiek Den Haag. Dat betekent
ook dat we niet zullen aarzelen om publiekelijk
acties te ondernemen als dat nodig is!

ISSUES WAAR WIJ ONDER
MEER IN ACTIEF ZIJN

•

Dubbele nationaliteit

•

Pensioenkwesties

•

Nederlands onderwijs in het buitenland
voor kinderen

•

DigiD aanvragen vanuit het buitenland

•

Stemmen vanuit het buitenland

•

Onvrijwillige ex-Nederlanders

•

Barrières voor Nederlandse studenten
in het buitenland

•

Inkrimping en sluiting van Nederlandse
consulaten en ambassades

•

Nederlandse partners in het buitenland

•

Paspoortverlenging voor een normaal
bedrag

REGIONALE
VERTEGENWOORDIGERS
Ondanks de wereldwijde spreiding van alle
bestuursleden blijft het lastig om goed
bereikbaar te zijn voor alle Nederlanders. Daarom
hebben wij Regionale Vertegenwoordigers. Dat
zijn onze aanspreekpunten in zoveel mogelijk
landen of regio’s.
Regionale Vertegenwoordigers organiseren
bijvoorbeeld eens per jaar een bijeenkomst voor
Nederlanders in hun woonland, om zo de zorgen
en ideeën van Nederlanders te bespreken. Zo
kunnen zij het bestuur weer op de hoogte
brengen van wat er leeft per land.

DONEREN AAN SNBN
Activiteiten van SNBN zijn grotendeels afhankelijk
van de financiële steun van anderen, waar dan
ook ter wereld. Alleen met hulp van (in)direct
betrokkenen en het bedrijfsleven kan SNBN
invloed uitoefenen op het beleid over
Nederlanders buiten Nederland!
Wij waarderen elke donatie, klein of groot.
Doneren kan simpelweg via onze website
nederlandersbuitennederland.nl/doneren
of op ING-rekening NL38 INGB 0006 7695 48
t.n.v. SNBN in Olten, Zwitserland.

Andersom communiceert het bestuur ook weer
naar de vertegenwoordigers toe met belangrijke
informatie. Wanneer diplomaten of politici een
bepaald land bezoeken, kunnen zij in contact
komen met een Regionaal Vertegenwoordiger
van die regio.

MEER WETEN OF
MEEDOEN?
Bezoek onze website:
www.nederlandersbuitennederland.nl
Wil je meedenken over fondsenwerving of andere
activiteiten van de SNBN of heb je een andere
vraag? Stuur dan even een mail naar info@snbn.nl.

VOLG ONS OP SOCIALE
MEDIA
/NLersBuitenNL

Op onze site kun je zien welke Regionale
Vertegenwoordigers er al zijn, en in welk land ze
zitten. Wil je met hem/haar in contact komen? Of
wil jij zelf onderdeel uitmaken van onze
o rg a n i s a t i e ? S t u u r d a n e e n e m a i l n a a r
info@snbn.nl !

Na de oprichting in 2019 heeft SNBN een ANBIstatus aangevraagd. Donaties van 5.000 euro of
groter moeten openbaar worden gemaakt.

@NLersBuitenNL
/company/nlersbuitennl

