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Doelstelling 

In 2021 is BVNL International opgericht.  
Het doel van de stichting is: het realiseren en onderhouden van een internationaal netwerk 
van natuurlijke- en rechtspersonen die een klassiek/conservatief liberale visie delen. 
 
De stichting tracht haar doelen te bereiken door: 
- Het aangaan, onderhouden en versterken van internationale netwerken; 
- Onderzoeken en publicaties; 
- Het opzetten, onderhouden en versterken van kennis op het gebied van het 
  klassiek/conservatief liberaal gedachtengoed. 

Activiteiten 

Gezien de recente oprichting van de internationale neveninstelling van BVNL heeft 
2021/2022 bestaan uit het leggen van de eerste internationale contacten. Een inventarisatie 
van personen en organisaties die daarvoor in aanmerking komen is opgestart. Het is een 
arbeidsintensief werk en vereist de nodige tijd. 

Gestreefd wordt naar een (internationaal) netwerk waarin met korte lijnen over internationale 
kwesties van gedachten kan worden gewisseld en waar steun wordt gevonden om het 
klassiek/conservatieve liberale gedachtengoed wereldwijd verder uit te dragen.  
Voor specifiek internationale politieke kwesties die voor Nederland van belang zijn, worden in 
de toekomst onderzoeken geïnitieerd of ondersteund. De (deel)resultaten van de 
onderzoeken worden gepubliceerd in diverse media en - afhankelijk van het onderwerp -  
worden gepromoot. Samenwerking met Wetenschappelijk Bureau Da Vinci ligt hierbij voor de 
hand.  

Het internationale element van het klassiek/liberale gedachtengoed kent vele aspecten, al 
dan niet wetenschappelijk van aard. De stichting ziet het als zijn taak om kennis op dit 
gebied te behouden en uit te breiden en ten behoeve van het grote publiek te ontsluiten. 
In het onderstaande gedeelte is een overzicht opgenomen met de globale ruwe 
inschattingen van de uitgaven in 2023. 

Openingsjaar 

Dit openingsjaar bestaat de belangrijkste activiteit uit het organiseren van een jaarcongres. 
Met een aantal mooie internationale sprekers is een mooie start gemaakt. Met dit congres 
proberen wij de leden vanuit een klassiek liberale gedachte een beeld te geven van  
internationale ontwikkelingen en brengen wij gelijkgestemden bij elkaar.  
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