
Gras
Beste partijgenoten

Een ongekend succes van De Groenen bij de verkie
zing van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ro
nald Schönberger is gekozen met 23604 stemmen,
bijna 6%. Dat is het hoogste aantal stemmen voor een
lijst De Groenen sinds de Europese verkiezingen van
1994.
 
Op het congres van zaterdag 23 mei bespreken we de
plannen van het partijbestuur voor de komende drie
jaar. De afdeling Eindhoven is onze gastheer bij de
Hoogstraatgemeenschap. Graag zien we u daar.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 61e partijcongres

Zaterdag 23 mei 2015
Hoogstraatgemeenschap
Hoogstraat 301a Eindhoven
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 60e congres van 17 januari 2015
3. 13:25 Verslag van het partijbestuur, jaarrekening
2014
4. 13:40 Evaluatie deelname waterschapsverkiezing.
5. 14:00 Beleidsplan De Groenen 2016 - 2019.
14:15 pauze
6. 14:30 Rondje afdelingen
7. 15:00 Rondvraag
8. 15:15 Sluiting
 

Verslag 60e partijcongres

Verslag 60e partijcongres
Zaterdag 17 januari 2015
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht
 
Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter
Haar, Jolanda Verburg, Rijndert Doting, Loek Beuk
man, Ronald Schönberger.
Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Gerero
van der Heijden, Tom Bakkers en Mirjam van Rijn.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:04. Hij
verwelkomt Loek uit Groningen. Loek is al jaren lid en
woont voor het eerst een congres bij.
2. Het verslag van het 59e congres van 27 september
2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda en Otto hebben met
Mirjam de Council van de EGP in Istanboel bijge
woond. De participation fee is verhoogd van €120 naar
€180. We zien dat als een verborgen verhoging van de
membership fee, die onevenredig zwaar drukt op
member parties zonder staatssubsidie. Otto zal dat
naar voren brengen bij de treasurers meeting op 20 fe
bruari en voorstellen in plaats van de participation fee
de membership fee (naar evenredigheid) te verhogen.
We hebben in het kader van de komende Staten- en
waterschapsverkiezingen gesprekken gevoerd met de
Piratenpartij in Noord-Holland. Dit heeft er toe geleid
dat Ronald namens De Groenen plaats 11 inneemt op
de lijst Noord-Holland van de Piratenpartij en dat Mat
thijs Pontier en Jelle de Graaf namens de Piratenpartij
plaats 3 en de laatste plaats innemen op de lijst Am
stel, Gooi en Vecht van De Groenen.
4. Huishoudelijk reglement. Het amendement op het
huishoudelijk reglement wordt met 5 stemmen voor en
één onthouding aangenomen. Het partijbestuur zal nog
met een voorstel komen wat we doen met bestaande
leden die geen machtiging willen geven. Die betalen
vanaf 2016 meer dan €20.
5. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe.
Het gewijzigde hoofdstuk Energie en klimaat wordt
aangenomen met 4 stemmen voor, 1 tegen en 1 ont
houding. In het hoofdstuk De Groenen in Nederland en
Europa, paragraaf Wat is uw stem op De Groenen
waard?, wijzigt de 1e regel in: “stemt u niet alleen op
een kandidaat, maar ook op een politiek programma.”
Aangenomen met 4 stemmen voor en 2 onthoudingen.
In hoofdstuk Infrastructuur en mobiliteit, paragraaf
Normstelling verandert de laatste zin in: “Op termijn
willen wij in Europa alleen auto’s op de weg toelaten
die gebruik maken van hernieuwbare energie.” Una
niem aangenomen.
In hetzelfde hoofdstuk, paragraaf Vliegverkeer, vanaf
2e zin “Vliegen zorgt “ t/m “afname van het aantal
vluchten:” wijzigt de tekst in:
“Vliegtuigen verbranden kerosine en stoten daarom
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CO2 uit. Een alternatief hiervoor is nog niet voorhan
den. De Groenen bepleit daarom beperking van het
luchtverkeer. Met de volgende voorstellen willen we het
vliegverkeer beperken:
geen aanleg van nieuwe luchthavensgeen uitbreiding
van Schiphol”Aangenomen met 6 stemmen voor en
geen tegen.
6. Afdelingen. Ronald meldt dat de gemeente Amster
dam 30 km-zones heeft ingevoerd binnen de ring: een
maatregel waar hij zich altijd sterk voor heeft gemaakt.
7. Staten- en waterschapsverkiezingen.
De Groenen neemt geen deel aan de verkiezing van
Provinciale Staten.
De Groenen doet mee in waterschap Rijn en IJssel met
Paul als lijsttrekker en Lisanne Verbeek, studente Rad
bouduniversiteit, 24 jaar, op 2. Jolanda helpt Paul bij
het vinden van lijstduwers en ondersteuners.
Na enige discussie wordt de lijst voor het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht als volgt vastgesteld: 1. Ronald
Schönberger, 2 Janneke Schadee, 3. Matthijs Pontier,
4. Rijndert Doting, 5. Tom Bakkers, 6. Max van den
Dool, 7. Kamal Haddouch, 8. Walter Visser, 9. Jelle de
Graaf.
We amenderen de begroting voor 2015. Van de post
campagne wordt €200 categorie 1: voor elk water
schap €100. De waarborgsommen kosten €450.
8. Rondvraag: Jolanda spreekt 27 januari op het Bin
nenhof bij de manifestatie Break the System over het
onvoorwaardelijk basisinkomen. Loek twijfelt over
voortzetting van zijn lidmaatschap vanwege het gebrek
aan invloed van De Groenen. Jolanda merkt op dat het
haar wel gelukt is het basisinkomen op de agenda te
krijgen.
9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:50.

Jaarrekening De Groenen 2014

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.865,00  

2 - schenkingen € 7.476,23  

3 - reimbursements € 885,04  

4 - rente, dividend € 59,12  

5 - overig inkomen € 399,96  

12 - bankkosten   € 103,84

13 - vergaderingen   € 298,07

14 - partijbestuur   € 400,22

15 - Gras   € 294,21

16 - postbus   € 193,60

17 - website   € 85,54

18 - waarborgsom   € 11.925,00

19 - campagnes   € 2.998,70

20 - EGP contributie   € 1.000,00

21 - EGP meetings   € 1.524,45

23 - overige uitgaven   € 0,00

Totaal € 10.685,35 € 18.823,63

 Balans

Balansdatum 31 dec 2013 31 dec 2014
Betaalrekening € 1.490,80 € 941,11

Spaarrekening € 2.900,00 € 14,79

Beleggersgiro € 1.393,69 € 107,02

Crediteuren -€ 377,89 -€ 3.794,60

Eigen vermogen € 5.406,60 -€ 2.731,68

Toelichting bij de cijfers

Dit jaar waren de kosten hoog vanwege deelname aan
de verkiezing van het Europese Parlement. Dit is voor
een deel betaald uit geleend geld. Dat wordt de ko
mende jaren verrekend met een periodieke schenking
(crediteur Otto ter Haar) en met een vergoeding voor
het gebruik van de postbus en de bankrekening (credi
teur stichting).

Crediteuren

St. De Groenen in West € 1.280,00

Otto ter Haar € 2.514,60

Schenkingen

Ter Haar Training &
Consultancy

Europese
verkiezingen

€5000

Otto ter Haar cf. HR artikel 9
lid 2

€1000

Hans Jansen Amsterdam
Anders/DG

€550

Ronald Schönberger Campagne
Amsterdam

€549,23
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Ingezonden brief

Beste Groene Partij,
 
Enkele dagen geleden ontving ik een verzoek tot
machtiging van het abonnementsgeld. Ik ben sinds een
jaartje lid. Omdat ik de standpunten van De Groenen
van harte onderschrijf, al jaren, ik ben nu 47, wil ik jullie
graag steunen en op de hoogte blijven van de ontwik
kelingen in de partij. Voor de rest van dit verhaal, is het
wellicht handig te vermelden dat ik verder politiek ge
zien een beetje zwalk tussen GL, PvdA en D66. Tegen
woordig de middelste. Tja, ik kan helaas meestal niet
op De Groenen stemmen.
 
Wat betreft De Groenen moeten me twee dingen van
het hart.
1. In de laatste GRAS stond een verhaal over een be
zoek aan een conferentie in Istanbul, met 4 afgevaar
digden. Dat kost wat, was mijn eerste gedachte. Zo’n
kleine partij die 4 mensen op een snoepreisje stuurt. Ik
weet natuurlijk niet of de afgevaardigden zelf ook iets
betaald hebben en ja, zo’n congres is best nuttig, maar
toch. Ik hield er een wat ongemakkelijk gevoel aan
over. Moeten jullie dat geld niet steken in promotiema
teriaal? Folderen! Leden werven! Groter worden! Dat
moet toch de eerste prioriteit zijn voor een, met alle
respect, splinterpartij als De Groenen. In de jaarreke
ning van 2013 op de website zie ik dat de helft van het
budget naar EGP Meetings gaat. Dat stoort me dus.
Stel de prioriteiten anders. Zowel het standpunt over
het basisinkomen als de groene, maar niet per se link
se, visie heeft potentie om veel kiezers te trekken.
Maar dan moet er wel doeltreffend met de beperkte
middelen worden omgegaan.
 
2. En dat brengt me meteen bij het tweede obstakel
om een grotere groep kiezers aan te spreken. Ik kan
me voorstellen dat een partij met opvallende en enigs
zins afwijkende, of liever gezegd originele, standpunten
ook een wat alternatief publiek trekt. Dat voelt natuur
lijk lekker, zo alternatief onder mekaar. Sfeertje. Maar
het grote publiek zal denken “Hmpf, alternatievelingen,
daar wil ik niet bij horen.” En die gedachte bekruipt mij
eerlijk gezegd ook weleens, waarna ik haar weer kei
hard de kop indruk natuurlijk, we moeten hard zijn. Alle
gekheid op een stokje, wil je als partij groeien, en
welke politieke partij wil dat niet, dan moet je het grote
re publiek niet afschrikken en niet TE alternatief worden
c.q. overkomen. Tai Chi in een rondvraag na een partij
congres?? Kom op zeg. Dat hoort daar niet thuis. Ik
hoef niet ver naar rechts af te dwalen om mensen
tegen te komen die hier heel erg hun wenkbrauwen
over zouden fronsen. Doe eens normaal. Ga ik nog iets
verder naar rechts dan wordt het steeds minder vrien
delijk, een treffend kenmerk van rechts, en wordt er ge
hakt van jullie gemaakt. Dit is politiek jongens, wordt

wakker. Ik hoop dat jullie iets met dit relaas kunnen.
Verder zal ik mijn abonnementsgeld weer gaan over
maken. Handmatig, dat wel, eerst maar eens zien. Rest
mij nog te vermelden dat ik niets tegen Tai Chi heb,
hoor. Ik doe het zelf ook graag.
 
Met vriendelijke groeten,
Tammo Kamminga

Antwoord partijbestuur

Beste Tammo,
 
Dank voor je brief. Ik heb met Jolanda je vragen be
sproken. Hierbij onze antwoorden:
 
1. De Groenen hadden een delegatie van 3 leden: Jo
landa, Mirjam en Otto. Gerben Uunk is actief in de
Ierse Green Party. In de jaren 90 was hij deelraadslid
voor De Groenen in Amsterdam. Hij is jaren geleden
geëmigreerd naar Ierland.
 
De kosten van deelname aan de Council van de EGP
gaan niet ten koste van andere zaken. De EGP betaalt
reis- en verblijfskosten voor 2 delegates. De EGP boekt
een kamer voor 2 delegates. De reiskosten declareert
De Groenen bij de EGP en staat op de begroting als in
komsten (voor 2015 geschat op €800 voor 2 Councils).
De overige kosten betalen de deelnemers zelf. Afge
vaardigden van De Groenen kunnen deze kosten wel
boeken als schenking aan De Groenen. Daarom staat
het als categorie 3 op de begroting voor 2015.
 
In de jaarrekening 2013 bedragen de uitgaven aan EGP
meetings €2203. De inkomsten uit declaraties bij de
EGP (reimbursements) bedragen in dat jaar zelfs meer
nl. €2209. Dat komt omdat €622 kosten voor vliegtic
kets die in 2012 gemaakt zijn pas na de Council in
2013 door de EGP vergoed zijn. De uitgaven aan EGP
meetings in 2013 waren hoog omdat er in het jaar voor
de Europese verkiezingen veel werkgroepen waren en
daarmee veel (declarabele) reiskosten.
 
2. Je kritiek op Tai Chi tijdens de rondvraag van het
congres van januari 2013 delen we niet. De rondvraag
is bedoeld voor leden en gasten om hun individuele
zegje te doen. De uitnodiging van de aanwezige Tai Chi
docent om ter afsluiting van het congres een eenvoudi
ge oefening te doen werd gewaardeerd.
 
3. Graag nemen we je aanbod aan om je brief in de
Gras van maart 2015 te publiceren. Wij zullen ons ant
woord er aan toevoegen.
 
Met vriendelijke groeten,
 
Otto ter Haar
Partijvoorzitter De Groenen
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Agenda

15-17 mei 2015, 22nd Council EGP, Zagreb
23 mei 2015, 61e partijcongres, Eindhoven
26 september 2015, 62e partijcongres
13-15 november 2015, 23rd Council EGP
15 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement

Landelijk secretariaat

info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
de partij te machtigen via de website
http://www.degroenen.nl/incasso.html 
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Congresvoorzitter Paul Freriks, paul@degroenen.nl
EGP-delegate Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
EGP-delegate Lisa Freriks, lisa@degroenen.nl
Webmaster Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel,
Gooi en Vecht

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Tammo Kamminga en Otto ter Haar
ISSN 1572-1485

Ronald Schönberger gekozen in bestuur
waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen heeft deelgenomen aan de verkiezing voor
het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Met Ronald
Schönberger als lijsttrekker hebben we 23.604 (5,9%)
stemmen en één zetel gehaald. Een prachtige uitslag.

Beleidsplan De Groenen 2016 - 2019

De Groenen is een politieke partij. Het doel van de par
tij is het realiseren van het partijprogramma. Dit partij
programma is vastgesteld en wordt gewijzigd door het
partijcongres. Het belangrijkste middel om het partij
programma te realiseren is door deel te nemen aan de
politieke besluitvorming. Dit doen onze gekozen verte
genwoordigers in de organen waarin ze de partij verte
genwoordigen. We werken samen met gelijkgezinde
partijen in de Europese Groene Partij (EGP).
 
De partij streeft ernaar zijn deelname aan de politieke
besluitvorming te vergroten door zijn aantal gekozen
vertegenwoordigers te vergroten. Hiertoe nemen we
deel aan verkiezingen.
 
De plannen voor de periode 2016 – 2019 zijn om deel
te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing van maart
2017, de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018,
de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van
maart 2019 en de Europese verkiezingen van mei
2019. Hiertoe moet de partij geschikte kandidaten wer
ven.
 
De inkomsten bestaan uit jaarlijkse contributies van de
leden, abonnementsgelden van de nieuwsbrief Gras,
schenkingen boven de contributie, periodieke schen
kingen op basis van een onderhandse akte, onkosten
vergoedingen van de EGP, vergoedingen van de Stich
ting De Groenen Amsterdam in stadsdeel West, rente
op spaarrekening, dividend op certificaten van aande
len Triodos Bank.
 
De besteding van de fondsen wordt bepaald door het
congres bij het vaststellen van de begroting. In de
praktijk worden de middelen besteed aan de organisa
torische kosten van de partij, de nieuwsbrief, de deel
name aan de verkiezingen waaronder de waarborg
sommen die daarvoor gestort moeten worden en de
kosten van deelname aan de activiteiten van de EGP.
Het partijbestuur beheert de middelen van de partij.

Vastgesteld door het partijbestuur te Zevenaar op 19
maart 2015
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