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Zeer geachte Mevrouw,
Zeer geachte Heer Nebig,
Zeer geachte Heer Klee,

Hierbij bevestig ik U onder dankzegging de goede ontvangst
van Uw brief gedateerd 19 april ji. aan Hunne Majesteiten
de Koning en Koningin, waarin U hen verzoekt U op
Koningsdag een digitale groet toe te sturen waaruit hun
blijk van betrokkenheid met alle Nederlanders in het
buitenland tot uitdrukking komt.

Gedurende het jaar en in het bijzonder rond Koningsdag zijn er
meerdere groepen, organisaties en personen die de wens
uitspreken een persoonlijke groet te mogen ontvangen van de
Koning en Koningin. In veel gevallen, zoals ook bij U, betreft
dit een organisatie die de groet met de beste bedoelingen
namens een grotere groep Nederlanders wenst te ontvangen — in
Uw geval betreft dit Nederlanders die in het buitenland
woonachtig zijn.

De Koning en Koningin hechten er waarde aan om alle
Nederlanders, zowel binnen het Koninkrijk als daarbuiten, te
vertegenwoordigen, aan te moedigen en te verbinden. Dit komt
niet alleen naar voren tijdens hun werk-, streek-, of
officiële bezoeken in Nederland, maar bijvoorbeeld ook tijdens
het afleggen van Staatsbêzoeken aan het buitenland, waar
ontmoetingen met de Nederlandse gemeenschap een vast deel van
het programma bedragen.
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Dat U hun betrokkenheid bij ook deze groep Nederlanders extra
onder de aandacht wenst de brengen middels een digitale groet
die zij aan Uw organisatie zouden sturen is gewaardeerd,
echter, het aantal vergelijkende verzoeken dat de Koning en
Koningin hieromtrent bereikt is zo omvangrijk dat - om geen
precedenten te scheppen, noch personen of instellingen tekort
te doen - helaas van inwilliging van deze waardevolle
verzoeken, waaronder de Uwe, moet worden afgezien. Aan de
grote waardering voor Uw Stichting en Uw initiatief doet dit
niets af.

Ik vertrouw graag op Uw begrip en wens U en Stichting GOED een
geslaagde viering van Koningsdag toe.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

Hare :eit de Koningin
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