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Geachte lezer, 
 

Graag bieden we u hierbij ons jaarverslag over 
2020 aan. U kunt het verslag online lezen of downloaden. Het is, samen met de jaarrekening, ook te 
vinden via www.prodemos.nl/jaarverslag. 
 
2020: het jaar van corona 

In januari en februari 2020 ontving ProDemos vele duizenden leerlingen voor een educatief programma 
op en rond het Binnenhof, inclusief een bezoek aan de Tweede Kamer. We waren op weg naar zo’n 
130.000 leerlingen in 2020. Ook in het land was ProDemos volop actief, met programma’s in 
gemeentehuizen, provinciehuizen, op scholen en bij rechtbanken. Er was veel vraag naar de cursus 
Politiek Actief. En toen kwam corona. 

In dit jaarverslag leest u hoe ProDemos de verschillende uitdagingen van de coronacrisis het hoofd bood 
in 2020 en hoe we een herstructurering van onze organisatie doormaakten terwijl we elkaar slechts zeer 
beperkt 'live' konden zien. Het was een woelig jaar en we zijn trots op hoe we er met elkaar doorheen 
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zijn gekomen. 
 
Voorbereiding voor heropening 
  
Inmiddels maken we ons klaar voor de heropening van onze fysieke programma's in het nieuwe 
schooljaar. We zetten ons ook dit jaar weer in om met onze activiteiten een goede bijdrage te leveren 
aan het vergroten van het vertrouwen in de democratische rechtsstaat. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Eric Stokkink, directeur 
Anita de Jong, waarnemend adjunct-directeur 
Ed Nijpels, voorzitter raad van toezicht 

   
 

  

  
   
   

           
U ontvangt deze mail omdat u contactpersoon of partner bent van ProDemos. Eerder ontving u of uw organisatie 
waarschijnlijk een fysiek exemplaar van het jaarverslag. Vanuit duurzaamheidsoverwegingen verzenden we het 
jaarverslag nu digitaal. Deze mail wordt slechts 1x per jaar verstuurd, als het jaarverslag gepubliceerd is. 
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