Beleidsplan van de Optimistenbond Nederland
Wil je het optimisme een definitieve plek in je leven geven dan vraagt dat oefening,
inspanning en zelfdiscipline. Zolang we anderen verantwoordelijk houden voor ons ongeluk
en onmogelijkheden kunnen we ons leven niet verbeteren. Het nemen van deze
verantwoordelijkheid is de eerste stap en voorwaarde voor het optimisme.
Hij die parels wil vinden, moet in zee duiken. We moeten vaststellen, hoe vreemd dit ook
mag klinken, dat hoe veiliger we ons voelen, hoe meer we vrezen deze veiligheid te
verliezen. Wanneer je als mens je actief inzet komt alles in beweging. Je ergens voor
inzetten zorgt er voor dat radertjes gaan werken en er plotseling een hoop zaken
werkelijkheid worden die anders nooit het licht hadden gezien. Door deze instelling ontstaan
spontaan gebeurtenissen en ontmoetingen waarvan men alleen had kunnen dromen!

Doelstelling
Het is de doelstelling van de Optimistenbond Nederland om het optimisme in Nederland en in
de wereld te doen ontwaken en groeien. Het ultieme doel is dat elk mens in Nederland,
bewust of onbewust, ervaart dat het optimisme onderdeel is van zijn leven.
Om dit doel na te streven wil de Optimistenbond zoveel als mogelijk een baken zijn en het
goede voorbeeld laten zien. Dat doen we op de eerste plaats vanuit een persoonlijke
betrokkenheid met de mensen op ons heen en daarnaast via de website, social media,
berichtgevingen en deelname aan relevante beurzen.

Optimisme staaft op waarden
Ieder mens is verantwoordelijk voor alles en voor iedereen. We willen bijdragen aan een
meer mensvriendelijke gemeenschap waarin iedereen gewaardeerd wordt.

Vrees de berusting
Berusting zorgt voor het vervagen van dromen en wensen die kleur kunnen geven aan de
wereld. Durf te dromen en leef voor je wensen! Optimist zijn betekent niet dat men zich
hoeft voor te doen alsof alles op ieder ogenblik goed gaat. Voor een optimist kan het leven
mooi zijn, alle moeilijkheden of tegenslagen ten spijt. Een optimist is zich er van bewust dat
het niet de weg is die moeilijk is, maar de moeilijkheid de weg is.

Vertrouwen
Het is gemakkelijker om kritiek te geven dan vertrouwen te hebben. We zijn van mening dat
het beter is om over anderen te spreken op een correcte en welwillende manier. Optimisme
bouwt op vertrouwen. Wij willen een revolutie in beweging brengen die gebaseerd is op het
vertrouwen in de toekomst. Door dit vertrouwen worden we ondernemend en kunnen we de
wereld mooier, menselijker en rechtvaardiger maken.
Een optimist heeft een ondernemende geest die handelt en welvaart vindt door
samenwerking, in tegenstelling tot het ondernemen vanuit de concurrentiegedachte en angst
voor tekorten. Vertrouwen is hoopvol, in tegenstelling tot onze angsten, die meestal
gekoppeld zijn aan onwetendheid en vooral in tegenstelling met de angst van de andere, de

andere met al zijn verschillen, sociaal en cultureel, de andere wiens huid een verschillende
kleur heeft, de andere die niet dezelfde religieuze overtuiging heeft, de andere die een
andere taal spreekt. Koester de verschillen.

Gezondheid en voorspoed
Optimisme is goed voor de gezondheid. Het is aangetoond dat een optimistische kijk op het
leven de kans op een lang en gezond leven vergroot. De wereld is mooier dan de media ons
laten zien. Gebeurtenissen zoals geweld, criminaliteit, rampen, crises etc. krijgen veel
aandacht in de media. Dat nieuws is er en daar kunnen we niet om heen. Wat wij graag
willen is dat het positieve en goede nieuws meer ruimte krijgt. Goed nieuws is zelfs meer
aanwezig dan het slechte. Dus waarom het niet vaker wereldkundig maken? Wij willen ook
graag iets horen over de mensen die zich iedere dag inzetten voor een betere wereld.

Middelen
De middelen die ons ten deel vallen zijn rechtevenredig aan het aantal leden, natuurlijke
personen en rechtspersonen, die jaarlijks een bijdrage overmaken. Daarnaast zoeken we
extra middelen, bijvoorbeeld donaties vanuit het bedrijfsleven. We hebben in de afgelopen
jaren diverse donaties mogen ontvangen.
De bijdrage per jaar is 30 euro en 15 euro voor studenten en mensen jonger dan 18 jaar.
Voor rechtspersonen is de jaarlijkse bijdrage 100 euro per jaar. Optimisten die zich
inschrijven voor het leven betalen eenmalig 300 euro.

Activiteiten
Afhankelijk van de middelen kunnen we activiteiten ontplooien. De verbreiding van het
optimisme doen we op dit moment via berichten op de website, twitter en facebook.
Daarnaast staan we elk jaar op relevante beurzen en gaan we naar bijeenkomsten waar
mensen komen met een open houding en de zoektocht naar betekenisvol samenleven.
Minimaal één keer per jaar verzorgen we een activiteit voor leden en belangstellenden, in de
vorm van een lezing en/of een workshop met aansluitend een netwerk receptie.

