
Gras
van een spannende voetbalwedstrijd de kansloze deel
nemers die met 2- 0 achterstaan wellicht nog met 3- 2
kunnen winnen.
 
Aan de kandidaten van Lijst 28 zal het niet liggen. Wij
vormen de sterke voorhoede van een kampioensteam.
Hooligans als Van Kessel zijn gedoemd te verdwijnen.
Die gaan nu al gebukt onder de ondragelijke last van
hun mislukt zijn en zullen uiteindelijk zichzelf onder
ogen moeten zien.
 
Ik zie u in elk geval op het 69e partijcongres op zater
dag 24 maart.
 
met groene groet,
 
Rijndert Doting, partijvoorzitter

Agenda 69e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Verslag van het 68e partijcongres van 20 janu
ari 2018
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Personele wijzigingen
5. 13:40 Verkiezingscampagne Amsterdam
6. 14:00 Waterschaps- en Statenverkiezing 2019
7. 14:15 Ledenwerving
14:30 pauze
7. 14.45 Amendement partijprogramma
9. 15:00 Rondvraag
10. 15:10 Sluiting

Geachte leden en sympathisanten van De
Groenen

Voor u ligt de 73e editie van Gras. Het periodiek van
De Groenen boordevol infotainment seks spanning en
sensatie. Met in dit nummer: De trieste teloorgang van
de lijst Schönberger en Van Rijn.  De gemeenteraads
verkiezingen en natuurlijk het 69e partijcongres dat tra
ditiegetrouw zal worden gehouden in de Koperen
Knoop te Amsterdam.
 
Maar laat ik bij het begin aanvangen. De Groenen heb
ben zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsver
kiezingen en zijn in die hoedanigheid op no. 28 van de
kieslijst beland. Het circus dat wij mochten bijwonen in
de Boekmanzaal op vrijdag 9 februari kende enkele hi
larische hoogte en dieptepunten. Hier zag men de de
mocratie van dichtbij aan het werk.
 
Het was een schijnvertoning! De ambtenaren van het
stembureau waren allen zo te zien regelrecht uit café
de Blauwe Druif losgelaten en aan het onhandige ge
hannes met loterijnummertjes te oordelen kon een
laagste plaats op het stemformulier ons bijna niet ont
gaan. Daar kwam nog bij dat het beroep dat onze que
rulant van dienst de heer Jozef van Kessel bij de Kies
raad had aangespannen niet met spoed werd behan
deld door de Raad van State waardoor de naam De
Groenen niet geregistreerd kon worden op de kieslijst,
waarvoor onze hartelijke dank. Een staaltje obstructie
waarmee wij op korte termijn voorgoed zullen afreke
nen. Daar bovenop kwamen Ronald Schönberger en
Mirjam van Rijn met een eigen lijst  zonder dat wij daar
van als bestuur op de hoogte waren gesteld. Men ging
zelfs zover om leden van De Groenen te benaderen
hun lijst te ondersteunen. Het merendeel hield gelukkig
zijn rug recht. Op de verder ordelijk verlopen bijeen
komst werd geconstateerd dat de lijst Van Rijn op on
voldoende ondersteuningsverklaringen kon rekenen en
dus helaas niet mee kon doen aan de gemeenteraads
verkiezing. Een roemloos einde voor de vertegenwoor
diging van de lijst Van Rijn, die de deur van de Boek
manzaal die middag wel heel zacht achter zich dicht
trok. Al deze gebeurtenissen werden overigens volko
men onbelangrijk toen zich de kandidatenlijsten voor
stelden. Afgezien van de gebruikelijke politieke groot
grutters D66, PvdA, VVD en zelfs de SP waren er tal
van wonderlijke kandidaten present op dit kiezersfesti
val. Zo had je namens de straat De Stem van de Straat
lijst 12, De Anti-Scooterpartij lijst 22, Carry on the
move 23, Queer lijst 24 and last but not least De Groe
nen lijst 28. Zo hebben wij geen oppositie meer nodig
om ons te laten verdelen, dat doen we zelf veel beter!
 
Enfin, op 22 maart valt de ontknoping. Zullen De Groe
nen erin slagen een zetel te bemachtigen in de ge
meenteraad? Het zit er wel in, zoals in de laatste fase

Verslag 68e partijcongres

Zaterdag 20 januari 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Adriaan Smeekes (tot 12:30, machtigt Tom
Bakkers), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter), Ri
chard Visser, David Blik, Paul Berendsen, Angela Zik
king, Ronald Schönberger (gast), Reina van Zwoll
(gast).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ter Haar-van
Oyen (machtigt Otto ter Haar), Rob Brockhus, Pierre
Schreuder, Elmar Otter.
 
1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:03
uur. Twee machtigingen worden goedgekeurd. Er kun
nen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De con
greswerkgroep heeft vier nieuwe agendapunten die
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pas na de publicatie van Gras 72 naar voren kwamen.
Twee daarvan betreffen de taak van het congres als
geschillencommissie.
3A Het partijbestuur heeft Gerben Uunk op 3 januari
geschorst wegens opruiing. Gerben heeft hiertegen 9
januari schriftelijk bezwaar gemaakt. Hij zou mogelijk
via Skype deelnemen aan dit agendapunt, maar was
niet online.
3B In het bestuur van de Stichting De Groenen Amster
dam in stadsdeel West bestaande uit Ronald Schön
berger en Otto ter Haar is onenigheid ontstaan die ge
leid heeft tot een bezwaarprocedure bij de Kamer van
Koophandel. Ronald heeft deze kwestie 19 januari
voorgelegd aan de geschillencommissie.
3C Het partijbestuur dient een aanvullende begroting in
ter dekking van de kosten van drie procedures waarin
de partij na het congres van 23 september betrokken is
geraakt. Jozef van Kessel heeft de partij op 22 novem
ber opgeroepen voor een procedure bij de rechtbank
te Utrecht. De EGP heeft het lidmaatschap van De
Groenen op 26 november opgezegd. De Triodos Bank
heeft op 29 december de relatie met De Groenen per 1
februari opgezegd.
3D Er hebben zich leden kandidaat gesteld voor partij
commissies.
2. Verslag 67e partijcongres van 23 september
2017. Het congres stelt het verslag ongewijzigd vast.
3. Verslag van het partijbestuur. Het partijbestuur
heeft een ledenwerfflyer gemaakt. Een flinke stapel
wordt onder de aanwezige leden uitgedeeld. Rijndert
doet verslag van de EGP Council in Zweden en de pro
blemen met de Triodos Bank.
3A. Schorsing Gerben Uunk. Het bestuur licht de
schorsing van Gerben toe en stelt voor de schorsing te
handhaven tot het volgende congres op 24 maart. Het
congres stemt hiermee in. Gerben kan dus bij het vol
gende congres weer stemmen.
3B. Stichting stadsdeel West. Ronald en Otto geven
uitleg over de situatie in de stichting. Otto is van me
ning dat de stichting dient te worden opgeheven
omdat het doel – ondersteunen van de fractie in de
stadsdeelraad – vanwege de opheffing van de stads
deelraden niet meer realiseerbaar is. Hij heeft bezwaar
gemaakt bij de Kamer van Koophandel tegen zijn uit
schrijving als bestuursvoorzitter en tegen de adreswij
ziging van de stichting. Het congres wil het besluit van
de Kamer op dit bezwaar afwachten en er bij het vol
gende congres op terugkomen.
3C. Aanvullende begroting 2018. Otto legt nut en
noodzaak van de aanvullende begroting toe. De aan
vullende begroting voor 2018 wordt met 7 stemmen
voor en twee onthoudingen (Tom en Paul) aangeno
men.
3D.Verkiezing partijfuncties. Het congres benoemt
Tom Bakkers en Adriaan Smeekes met algemene
stemmen tot lid van de programmacommissie. Het
congres benoemt met algemene stemmen Paul Be

rendsen en Angela Zikking tot lid van de congreswerk
groep. Rijndert blijft lid van de congreswerkgroep en
Otto trekt zich terug zodat de meerderheid van de
leden van de congreswerkgroep geen bestuurslid is.
4. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Paul deelt zijn
conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraad
van Amsterdam uit. Het congres kiest met algemene
stemmen Paul Berendsen tot lijsttrekker, Angela Zik
king op plaats twee en Rijndert Doting op plaats drie.
Paul krijgt het mandaat om de lijst naar eigen inzicht
aan te vullen. Alle aanwezige leden zijn beschikbaar
voor de lijst. Sommigen zijn ook beschikbaar als kandi
daat voor de wijkcommissies. Otto ondersteunt Paul
met de administratieve werk voor de kandidaatstelling.
Hij vraagt Angela en Reina een kopie van een identi
teitsbewijs te mailen aan de partij (info@degroenen.nl)
5. Amendementen op het huishoudelijk reglement.
Beide amendementen worden met algemene stemmen
aangenomen.
6. Programmacommissie. Monica Soeting is wegens
een nieuwe baan in Duitsland uit de commissie getre
den. Gerben Uunk heeft niet gereageerd op Otto’s uit
nodiging een advies over de amendementen te geven.
Otto licht de amendementen op het partijprogramma
toe.
7. Amendementen partijprogramma. Alle drie amen
dementen worden met algemene stemmen aangeno
men.
8. Rondvraag. Richard vraagt hoe in contact te blijven
tussen de congressen in. De partijpagina op Facebook
wordt als geschikt medium genoemd.
9. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 16:25
uur.

Aanvullende begroting 2018

Beste leden op het 68e partijcongres,
 
1. De heer Van Kessel heeft de partij 22 november op
geroepen voor een procedure bij de rechtbank te
Utrecht waarin hij vordert dat de besluiten van de drie
congressen in 2017 worden vernietigd. Het bestuur
heeft hiertegen verweer gevoerd. Hierbij is procesver
tegenwoordiging door een advocaat verplicht.
 
2. De Council van de EGP heeft 26 november het lid
maatschap van De Groenen opgezegd. Het bestuur is
van mening dat we aan alle eisen van het lidmaatschap
voldoen en heeft een advocaat in Brussel gevonden
die bereid is onze uitsluiting te betwisten.
 
3. Tenslotte heeft de Triodos Bank 29 december de re
latie met de partij opgezegd. Ook deze opzegging is o.
i. onterecht en we betwisten deze stap bij de kanton
rechter te Utrecht. Deze procedure kunnen we wel zelf
voeren.
 
Deze procedures brengen kosten met zich mee. Deze
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Rekening Inkoms

ten
UitgavenToelichting

Van Kessel P.M. € 3630 Reeds betaald

EGP P.M. € 5000 Minimaal in eerste
aanleg

Triodos Bank P.M. € 119 Griffierechten bij on
bepaalde waarde

Schenking Ter
Haar

€ 5000   5 x € 1000/jaar kan
eerder

Raad voor
Rechtsbijstand

P.M.   Bestuur maakt
bezwaar

Totaal € 5000 € 8749  

kosten zijn niet begroot. Het bestuur dient daarom een
aanvullende begroting in:

 
De rekening voor de procedure Van Kessel is uit de re
serves betaald. We hopen in bezwaar alsnog een toe
voeging te krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand.
Daarnaast kan als we een zaak winnen de tegenpartij
in onze kosten worden veroordeeld.
 
Otto ter Haar, penningmeester

Jaarrekening De Groenen 2017

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.422,50  

2 - schenkingen € 1.012,00  

3 - reimbursements € 660,16  

4 - rente, dividend € 164,02  

5 - overig inkomen € 71,00  

11 - KvKoophandel   € 582,68

12 - bankkosten   € 109.08

13 - vergaderingen   € 197,82

14 - partijbestuur   € 889,23

15 - Gras   € 298,22

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 450,00

19 - campagnes   € 0,00

20 - EGP contributie   € 1.150,00

21 - EGP meetings   € 927,21

22 - Global Greens    € 619,20

23 - overige uitgaven   € 1.139,77

Totaal € 3.329,68 € 6.450,19

Toelichting bij de jaarrekening 2017

In het jaar 2017 was wegens een conflict binnen het bij
de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuur de re
kening bij de Triodos Bank geblokkeerd voor betalings
opdrachten. Contributies zijn wel geïnd. Otto ter Haar
heeft lopende kosten aan de partij voorgeschoten. De
posten Kamer van Koophandel, Gras, partijbestuur,
EGP meetings en overige uitgaven zijn overschreden
wegens juridische procedures, meer bestuursvergade
ringen, meer EGP activiteiten in verband met de op
zegging, andere productie en verzending van Gras.

Amendement partijprogramma

Hoofdstuk 7. Internationaal beleid
Veiligheidsraad
We pleiten voor afschaffing van het vetorecht.
 
Toevoegen:
"en een vaste voorzitter"
 
Motivering:
Nu heeft de Veiligheidsraad een roulerend voorzitter
schap dat elke maand wisselt. De Europese Raad had
vroeger ook een roulerend voorzitterschap dat elke zes
maanden wisselde. Nu heeft de Europese Raad een
vaste voorzitter met een termijn van 2 ½ jaar. Dat heeft
het functioneren van de EU verbeterd. Een vaste voor
zitter kan helpen de Veiligheidsraad een beleid te laten
ontwikkelen voor de lange termijn. Deze voorzitter is
een VN-functionaris die zijn taak uitoefent in samen
werking met de secretaris-generaal van de VN, zoals
de president van de Europese Raad nauw samenwerkt
met de voorzitter van de Europese Commissie.

Crediteuren 31 december 2017

Crediteur 31 dec 2016 31 dec 2017
St. De Groenen
in West

€ 731,86 € 658,21

Otto ter Haar € 724,04 € 5340,17

Totaal € 1.455,90 € 5998,38

Schenkingen 2017

Schenker Oormerk Bedrag
Otto ter Haar cf. HR artikel 9 lid 2 €1000

 Balans 31 december 2017

Balansdatum 31 dec 2016 31 dec 2017
Betaalrekening € 533,79 € 1791,75

Spaarrekening € 0,01 € 0,00

Beleggersgiro € 4.486,55 € 4.650,57

Crediteuren -€ 1.455,90 -€ 5.998,38

Eigen vermogen € 3.564,45 € 443,94
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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 niet dat het partijbestuur instemt met de in
houd. U kunt de redactie bereiken via het landelijk se
cretariaat.
 
Eindredactie: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Rijndert Doting, Tom Bakkers en
Otto ter Haar
 

Contactgegevens

Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

17 maart 2018, Gras 73
20 maart 2018, 11-12 uur, campagne Ten Katemarkt
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden en referen
dum Sleepwet
24 maart 2018, 69e partijcongres
22 september 2018, 70e partijcongres
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing

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: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Secretaris/penningmeester: Otto ter Haar, otto@de
groenen.nl
EGP-delegates: Otto ter Haar
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Tom Bakkers, Rob Brockhus
Congreswerkgroep: Rijndert Doting, Paul Berendsen,
Angela Zikking
Programmacommissie: Otto ter Haar, Tom Bakkers,
Adriaan Smeekes

Personele wijzigingen

Angela Zikking is kandidaat voor het partijbestuur
We bespreken de schorsing van Gerben Uunk, Mirjam
van Rijn en Sabine Wong. Gerben is lid van de kas
commissie en de programmacommissie. Als het con
gres zijn schorsing handhaaft stelt het bestuur voor
hem van zijn taken te ontheffen.
Mirjam is EGP-delegate. Het bestuur stelt voor haar te
vervangen door Angela.
Gerben is substitute-delegate. Het bestuur stelt voor
hem te vervangen door Rijndert.
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