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Beste partijgenoten

Amendement op het partijprogramma

De Groenen bereidt zich voor op de gemeenteraads
verkiezingen van 19 maart. De partij is het meest actief
in Amsterdam. Om die reden houden we ons komende
congres in die plaats. De uitdaging waar we voor staan
is het handhaven en beter nog uitbreiden van onze ver
tegenwoordiging. Ronald heeft veel werk gemaakt met
het opbouwen van een netwerk met wie we de cam
pagne gaan voeren.
Ook buiten de grondwettelijke verkiezingen om kunt u
uw stem uitbrengen om het beleid te beïnvloeden. Er
zijn twee petities en een voorverkiezing die voor De
Groenen belangrijk zijn: de voorverkiezing van de EGPtopkandidaten, het Europees Burger Initiatief voor een
basisinkomen en een petitie aan de Tweede Kamer
voor heroverweging van het drugsbeleid. Help mee het
door ons gewenste beleid op de agenda te krijgen en
breng uw stem uit.

0 De Groenen in Nederland en Europa: een samen
hangend beleid

Otto ter Haar, partijvoorzitter

Agenda 57e partijcongres
Zaterdag 25 januari 2014
Buurtcentrum Horizon
Zaandammerplein 50 Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
1. 13:15 Opening door congresvoorzitter Paul Freriks
2. 13:20 Verslag 56e congres van 28 september 2013
3. 13:30 Verslag van het partijbestuur
Uitleg over voorverkiezingen van de Europese Groene
Partij.
4. 14:00 Bevestiging wijziging statuten. Besluit tot laten
opmaken van notariële akte.
5. 14:10 Partijprogramma: amendementen
14:45 pauze
6. 15:00 Gemeenteraadsverkiezingen
7. 16:20 Rondvraag
8. 16:30 Sluiting
Voor alle bezoekers is er een exemplaar van het Partij
programma 2013 versie 2 van De Groenen.

Verhouding tussen Tweede Kamer en Europees
Parlement
De relatie tussen de Tweede Kamer en het Europees
Parlement is gecompliceerd. Beide zijn medewetgever
op hun eigen niveau. Het hangt af van het beleidster
rein welk parlement bevoegd is. De hoofdregel is dat
de Tweede Kamer bevoegd is tenzij in een Europees
verdrag is afgesproken dat de Europese Unie mede
wetgever is. In de praktijk is dit voor steeds meer be
leidsterreinen het geval. Sinds de kredietcrisis is er
vooral op economisch gebied sprake van soevereini
teitsoverdracht van Nederland aan de Europese Unie.
Wat is uw stem op De Groenen waard?
Met uw stem op De Groenen stemt u niet op een per
soon, maar op een politiek programma. Dat program
ma ligt hier voor u. Of u nu stemt voor de Tweede
Kamer of voor het Europees Parlement en hoe de
machtsverhouding tussen Nederland en Europese Unie
ook is of zal worden dit programma is de leidraad voor
onze kandidaten. Het is een leidraad en niet in steen
gebeiteld. Fracties van De Groenen kunnen door gewij
zigde omstandigheden, nieuwe inzichten of als gevolg
van onderhandelingen met andere fracties hun stand
punt aanpassen. Om u zoveel mogelijk zekerheid te
geven hebben we voor Tweede Kamerverkiezingen
breekpunten opgesteld die bindend zijn voor coalitie
onderhandelingen. Dat heeft De Groenen in haar statu
ten vastgelegd. Deze breekpunten vindt u in de volgen
de paragraaf.
Reden: nieuwe paragraaf om de kiezer uit te leggen dat
dit een geïntegreerd partijprogramma is voor zowel de
verkiezing van het Europees Parlement als de Tweede
Kamer.
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Verslag 56e partijcongres
Zaterdag 28 september 2013
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 Utrecht
Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Theo van Hagen (met
machtiging Ronald Schönberger), Ruud Repko (vanaf
14:40).
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, David Blik,
Ronald Schönberger.
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:22.
2. Het verslag van het 55e congres van 23 maart
2013 wordt ongewijzigd goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Jolanda en Otto geven uitleg
over de online primary van de EGP.
3a. Nominatie primary EGP. Het congres nomineert
Jolanda met algemene stemmen als kandidaat voor de
primary van de EGP. Als we drie partijen vinden die Jo
landa’s nominatie willen steunen organiseren we een
debat in Amsterdam. Als thema stelt Paul grote ste
denbeleid en cityvorming voor. Als locatie denken we
aan de VU of de Rode Hoed. Financiële ondersteuning
vragen we aan de Stichting De Groenen Amsterdam in
stadsdeel West.
4. Afrekening 2012. Jolanda doet verslag van haar
controle van de afrekening over 2012. Haar conclusie
is dat de cijfers een juist beeld geven van de inkomsten
en uitgaven. De afrekening 2012 wordt goedgekeurd
en het bestuur décharge verleend.
4a. Begroting 2014. De post waarborgsommen ge
meenteraden verhogen we naar €675. Dit dekt deelna
me in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezing en
de verkiezing van bestuurscommissies in twee stads
delen. De post schenkingen omvat een sponsoring ter
waarde van €5000 van Otto’s bedrijf Ter Haar Training
& Consultancy. De precieze voorwaarden hiervan moe
ten Otto en het partijbestuur nog vastleggen. We moe
ten nog ruim €5000 dekking vinden om deel te kunnen
nemen aan de Europese verkiezingen. Met dit voorbe
houd wordt de begroting goedgekeurd.
5. De wijziging in de statuten en de wijzigingen in het
Huishoudelijk reglement worden met algemene stem
men aangenomen.
6. Benoemingen. Otto vertelt wat zijn plannen zijn als
partijvoorzitter de komende twee jaar: hij wil de partij
door drie verkiezingen loodsen: de gemeenteraad en
de Europese verkiezingen in 2014 en de Provinciale
Statenverkiezing in 2015. Otto wordt met algemene
stemmen tot partijvoorzitter benoemd. Theo wordt be
noemd tot kascommissaris voor de boekjaren 2013 en
2014. Hij zal Ronald benaderen om hem hierbij te as
sisteren.
7. Partijprogramma. Alle amendementen worden met
algemene stemmen aangenomen behalve het amende
ment over het afschaffen van de Eerste Kamer. Bij dit

amendement worden de twee laatste zinnen ge
schrapt. Het aldus gewijzigde amendement wordt met
algemene stemmen aangenomen. Tevens wordt in het
zelfde hoofdstuk in de paragraaf Sterkere positie van
de oppositie “50 leden van de Tweede Kamer of 25
leden van de Eerste Kamer” gewijzigd in “een derde
van het aantal leden van de Tweede Kamer”.
8. Gemeenteraadsverkiezingen. Ronald is kandi
daat-lijsttrekker voor de gemeenteraad van Amster
dam. De Groenen neemt ook deel aan de verkiezing
van de bestuurscommissies in de stadsdelen West en
Noord. Paul pleit er voor dat Ronald ook in West de
lijst gaat trekken. Theo voert de lijst aan in Noord. Voor
de bekostiging van de waarborgsom is de begroting
2014 geamendeerd. Ruud heeft nog niet besloten over
zijn politieke toekomst in Noord. Jolanda is benaderd
door D66 voor de gemeenteraad van Buren. D66 wees
een gezamenlijke lijst D66/De Groenen af omdat het
hoofdbestuur van D66 daar niet mee akkoord zou
gaan. Otto bezoekt 28 oktober de fractie Sociaal Zeve
naar om deze te informeren over ons partijprogramma.
9. Rondvraag: Jolanda vraagt Ruud en Theo om de
petitie voor het basisinkomen te tekenen. Van verschil
lende kanten wordt opgemerkt dat verjonging van De
Groenen nodig is.
10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres
om 16:20. Het volgende congres is zaterdag 25 januari
2014.
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Amsterdamse De Groenen lopen warm
voor gemeenteraadsverkiezingen
“SAMEN GROEN GEWOON DOEN!”
Met deze verkiezingsleuze gaan de Amsterdamse De
Groenen de komende maanden campagnevoeren. De
afgelopen vier jaar heeft de fractie van De Groenen in
Amsterdam West zijn best gedaan om als kleinste op
positie-partij zo nu en dan voor wat reuring te zorgen
en niet zonder succes. Zie voor onze belangrijke wa
penfeiten van de afgelopen vier jaar de website, deze
wordt momenteel aangevuld (http://west.degroe
nen.nl). Plan is om de komende gemeenteraadsverkie
zingen niet alleen een zetel te behalen in West, maar
ook in de centrale stad (de gemeenteraad van Amster
dam). Daarnaast probeert De Groenen in een aantal
stadsdelen met een aparte lijst deel te nemen, ook al
worden de stadsdelen vervangen door bestuurscom
missies met veel minder bevoegdheden (geen budget
recht meer bijvoorbeeld). Op de nominatie staan
Noord, Oost en Zuid.
Kracht van diversiteit
Afgelopen half jaar zijn verschillende mensen benaderd
om op de lijst voor de gemeenteraad te staan, mensen
met verschillende achtergronden en expertises, vanuit
allerlei windstreken, die het gedachtegoed van De
Groenen en natuurlijk ook ‘de Amsterdammer’ kunnen
en willen vertegenwoordigen. Zo komen er mensen op
de lijst die werkzaam zijn in de horeca, hout-en metaal
bewerking, consultancy, bibliotheekwerk en film- en
mediawereld. Daarnaast zijn mensen op vele vlakken
maatschappelijk betrokken: vluchtelingenopvang, bo
menwerkgroep, buurtwerk, lokale bewonerscommissie
en allerlei NGO’s (onder andere Milieudefensie, Green
peace, Fietsersbond). Eind januari is de definitieve lijst
beschikbaar.
Afgelopen maanden is er ook geschreven aan het ver
kiezingsprogramma en hoewel deze nog niet af is, hier
alvast enkele aandachtspunten.
· Verbetering van de luchtkwaliteit, onlangs heeft on
derzoek nog uitgewezen dat fijnstof nóg schadelijker is

voor de gezondheid dan gedacht.
· Verlaging van de verkeerssnelheid en invoering van
meer 30km-zones, komt niet alleen de luchtkwaliteit
ten goede, maar ook de veiligheid van fietsers omdat
scooters naar de rijweg kunnen worden gedirigeerd en
niet langer op de fietspaden welkom zijn.
· Vergroening van de stad, meer mobiele moestuinen,
gevel- en verticale tuinen, en natuurlijk groene daken,
want zij besparen energie (isoleren en vangen water
op), filteren fijnstof en zijn een ideale omgeving voor
flora en fauna (vogels, bijen).
· Instandhouding van sociale huurvoorraad, door ge
meenteprijzen van de grond laag te houden en vol
doende sociale gezinswoningen en kleine woningen te
bouwen (onder de liberalisatiegrens, met huurbescher
ming).
· Bescherming toegankelijkheid woonmarkt, door ont
wikkelingen als gentrificatie neemt het aantal rijken bin
nen de ring toe en wonen armen steeds meer in de
buitenwijken. Stop sloop, verkoop en samenvoegen/
splitsen van sociale huurwoningen.
· Omzetting kantoorpanden in woon/werkpanden, met
ideële stichtingen om meer broedplaatsen in de stad te
realiseren.
· Verbetering positie zorgvragers, met veranderingen
in de langdurige zorg worden mensen met een zorg
vraag steeds meer teruggeworpen op hun eigen net
werk, en ontbreekt onafhankelijk toezicht op de toewij
zing van zorg.
· Bevordering van interculturele dialoog, met de eco
nomische crisis ligt polarisatie meer op de loer. Door
het behoud en creëeren van laagdrempelige ontmoe
tingsplekken kunnen verschillende groepen elkaar blij
ven ontmoeten en dat kan bijdragen aan wederzijds
begrip.
Op 19 maart 2014 zullen we weten of het lukt om Am
sterdam als standplaats te behouden. Het is dan ook
van groot belang om de komende maanden alle De
Groenen-leden met een Amsterdams hart te mobilise
ren om alle Amsterdammers met een groen hart te
overtuigen van onze standpunten, want: samen groen,
gewoon doen!
Ronald Schönberger en Jiske van Groeneveld

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 56, december 2013

Primary verkiezingen
De eerste primary verkiezingen ooit binnen de Europe
se partijen is een feit. The European Green Party (EGP)
zet in aanloop tot de Europese verkiezingen in mei
2014 de toon. Een eerste stap naar meer directe de
mocratie in Europa en een mogelijkheid om de burgers
op een andere manier te betrekken bij de Europese po
litiek.
Hoe vaak krijgen we de kans een lijsttrekker te kiezen?
Zelfs al ben je lid van een partij dan heb je vaak geen
zeggenschap over de nominatie van de partijleider.
Toch is de voortrekker van een partij gezichtbepalend
en dus belangrijk. Waarom dan niet rechtstreeks laten
kiezen? En waarom niet mensen van buiten de partij
mee laten stemmen? Daartoe biedt een primary gele
genheid.
Ombuigen Euro scepsis
Veel mensen hebben weinig met de Europese Unie of
zijn er uitermate kritisch of zelfs negatief over. Dat is
jammer en niet terecht. De EU doet ook hele goed din
gen. Door verregaande samenwerking van de lidstaten
zijn we in staat om bestaande en opkomende machts
blokken in de wereld het hoofd te bieden. Zouden we
dat niet doen dan walst de VS met zijn multinationals
als Monsanto dwars over de Europese markt en wor
den we uit China nog verder overspoeld met goedkope
namaakproducten.
Ondanks alle kritiek dat er teveel geld gestoken is in de
zuidelijke Europese landen zien we dat daar de crisis
toch een positieve wending begint aan te nemen. We
vinden het lastig dat grenzen open gaan en we een
toestroom van Roemenen en Bulgaren kunnen ver
wachten. Bijna dagelijks komen bij het eiland Lampe
dusa vluchtelingen aan uit landen die geteisterd wor
den door honger of conflicten. In de Oekraïne is een
hevige strijd gaande over de vraag of ze nu aansluiting
willen bij Rusland of bij Europa. We kunnen ons dus af
vragen waarom zoveel landen tot de EU willen beho
ren? Zo slecht doen we het als Europa blijkbaar niet.

Primary
Om de interesse te wekken voor de Europese verkie
zingen en de betrokkenheid van de burgers te vergro
ten is de primary een mooi instrument. De Europese
Groenen, de vierde partij in het Europees Parlement,
ziet dit in en pakt dit op. De EGP nodigt alle burgers in

de EU van 16 jaar en ouder uit om te stemmen voor de
kandidaten die het gezicht van de EGP gaan bepalen
bij de Europese verkiezingen in mei 2014. Dus geen
achterkamertjespolitiek maar een eerlijke keuze in alle
openheid.
De primary kandidaten zijn gekozen uit een eerder ge
houden voorronde waarbij alle leden van de EGP één
kandidaat konden voordragen. Om mee te kunnen
doen in de primary moest de kandidatuur door mini
maal 4 partijen worden ondersteunt. Ik was zelf als
kandidaat voorgedragen door mijn partij De Groenen,
maar heb helaas te weinig ondersteuningsverklaringen
behaald. De aldus geselecteerde vier primary kandida
ten José Bové uit Frankrijk, Monica Frasoni uit Italië,
Rebecca Harms uit Duitsland en Ska Keller van de
FYEG hebben allen reeds zitting in het Europees Parle
ment of hebben dat gehad, waardoor ze al een zekere
bekendheid genieten. Dat voorrecht heb ik nog niet
gehad dus moest ik in hun mijn meerdere erkennen.
Directe Democratie
Het fenomeen primary verkiezingen is over komen
waaien uit de Verenigde Staten en heeft als doel meer
zeggenschap neerleggen bij de burger. We zien de
laatste jaren steeds vaker interne verkiezingen voor het
boegbeeld van de partij, maar dan nog hebben alleen
de leden de mogelijkheid te stemmen. Dus deze Groe
ne Primary is een mooie gelegenheid om op een nieu
we manier politiek te bedrijven en het imago van de
Europese politiek op te vijzelen.
De roep om meer directe democratie wordt de laatste
jaren steeds luider. Een primary evenals referenda
helpt mee de kloof te dichten die bestaat tussen burger
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en politiek. Daarbij zijn ook interactie en het gebruik
van social media van groot belang. Daarom vinden tot
28 januari 2014, de sluitingsdatum van de primary,
door heel Europa live debatten en online internet chatt
sessies met de kandidaten plaats. Hierdoor is interactie
tussen de burger en de kandidaten mogelijk waardoor
niet alleen diverse onderwerpen worden uitgediept
maar ook de kennis over de kandidaten wordt ver
groot, waardoor een gefundeerde keuze kan plaatsvin
den.
Wil je ook meer zeggenschap in Europa doe dan mee
in de primary. Want jij kiest voor Europa!
Recapitulerend: Waarom deze Green Primary?
Om burgers actief te betrekken bij de komende verkie
zingen.
Om interactie tussen burgers en politici te vergroten.
Om de democratie een nieuwe impuls te geven.
Om een begin te maken met directe democratie.
Om andere politiek te voeren.
Om het groene geluid vooruitlopend op de verkiezin
gen extra te laten weerklinken.
Om de Groene Familie te versterken en de Groene
Droom te verwezenlijken.
Wil je meedebatteren kijk dan op de agenda: http://
greenprimary.europeangreens.eu/debate
Stem mee! Stemmen kan tot 28 januari 2014 via
https://www.greenprimary.eu/
Jolanda Verburg

Drugsregulering: hard- en softdrugs
De Stichting Drugsbeleid verzamelt handtekening voor
een verzoekschrift aan de Tweede Kamer om te be
raadslagen over regulering van hard- en softdrugs:
PETITIE
Wij, verontruste burgers,
constateren dat er een betere oplossing is: regulering.
dwz: het toestaan van productie, verkoop en bezit, met
strikte regels voor een zo gering en veilig mogelijk ge
bruik. Regulering maakt de gezondheidsrisico's be
heersbaar, dringt de criminaliteit met tientallen procen
ten terug en bespaart miljarden.
en verzoeken Kabinet en Parlement over te gaan tot re
gulering van hard- en softdrugs.
Zie voor toelichting: www.drugsbeleid.nl
Teken de petitie op http://drugsbeleid.petities.nl/
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Statuten vereniging De Groenen
Artikel 1. Naam en zetel
1. De naam van de partij is: De Groenen.
2. De partij heeft haar zetel te Utrecht.
Artikel 2. Uitgangspunten
De uitgangspunten van de partij zijn:
a. alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten als zodanig
worden behandeld;
b. de leefwijze van de mens mag natuur en milieu niet
bedreigen;
c. een mens kan zich slechts in onafhankelijkheid, ver
antwoordelijkheid en vrijheid wezenlijk ontplooien.
Artikel 3. Doel en middelen
Het doel van De Groenen is om maatschappelijk en
politiek vorm te geven aan haar uitgangspunten door:
a. het deelnemen aan maatschappelijke en politieke
discussie en acties;
b. samenwerken met andere organisaties en personen;
c. het doen van onderzoek en het ontwikkelen van
ideeën en theorieën;
d. publiceren;
e. het in rechte opkomen voor de belangen die wij ons
ten doel hebben gesteld te behartigen;
f. het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoor
digende en regelgevende organen. Het door de partij
voorgestane beleid maakt zij openbaar in het partijpro
gramma.
Artikel 4. Breekpunten
Het partijprogramma bevat een hoofdstuk genaamd
Breekpunten. Dit hoofdstuk bevat de minimumeisen
die de partij stelt aan een regeerakkoord. De Groenen
belooft de kiezer aan haar breekpunten vast te houden
en deze niet te amenderen tussen de dag van de ver
kiezing en de beëdiging van het daaropvolgende kabi
net.
Artikel 5. Lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de partij staat open voor ie
dereen die de uitgangspunten en breekpunten aan
vaardt. Wanneer toelating strijdig is met het belang van
de partij kan het partijbestuur toelating weigeren.
2. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor functies in
en namens de partij. Alleen leden kunnen deze functies
vervullen.
3. Een lid betaalt de door het congres vastgestelde
contributie aan de partij.
4. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door de dood van het lid;
c. door opzegging door de partij;
d. door royement.
5. De partij kan het lidmaatschap opzeggen indien het
lid, na daartoe behoorlijk te zijn aangemaand, in gebre

ke is met de betaling van de contributie of met het vol
doen aan andere financiële verplichtingen jegens de
partij.
6. Het partijbestuur is bevoegd een lid te royeren, wan
neer het in ernstige mate in strijd met de statuten of het
huishoudelijk reglement handelt,
7. Het partijbestuur is bevoegd een lid te schorsen.
Hiermee schort het alle rechten van het lidmaatschap
op.
8. Het partijbestuur deelt het besluit om een lid te wei
geren, te schorsen of te royeren met redenen omkleed
schriftelijk mee aan de betrokkene. Binnen zes weken
nadat deze hiervan kennis heeft kunnen nemen staat
tegen dit besluit beroep open bij de geschillencommis
sie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
Artikel 6. Afdelingen
1. Een afdeling omvat de leden uit één of meer ge
meenten. Ieder lid van de partij ressorteert op grond
van zijn woonplaats onder de afdeling waartoe zijn
woonplaats behoort, tenzij een lid er uitdrukkelijk voor
kiest om zich in een andere afdeling in te schrijven. Af
delingen overschrijden provinciegrenzen niet.
2. Afdelingen zijn niet bevoegd om een aanvullende
contributie aan hun leden op te leggen.
3. Afdelingen hebben recht op een geldelijke bijdrage
uit de landelijke kas, zoals bepaald in het huishoudelijk
reglement.
4. Afdelingen voeren een eigen financieel beleid. De
partij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor door hen
aangegane verplichtingen.
5. Het huishoudelijk reglement regelt minimum leden
tal, erkenning, opheffing, bevoegdheden en werkwijze
van een afdeling.
6. In iedere provincie waar de partij aan verkiezingen
deelneemt vormen de betrokken afdelingen een pro
vinciaal bestuur. Dit is belast met de voorbereiding van
de verkiezing en houdt toezicht op het werk van de ge
kozen vertegenwoordigers.
Artikel 7. Congres
1. Het hoogste gezag van De Groenen berust bij de al
gemene ledenvergadering, genaamd: het congres.
2. Ieder lid heeft stemrecht op het congres.
3. Een lid dat niet aanwezig kan zijn, kan schriftelijk een
mandaat tot stemmen geven aan een ander lid. Dit
dient het mandaat vóór de vergadering aan de voorzit
ter te tonen. Een lid kan op een congres maar één
mandaat voeren.
4. Het partijbestuur roept het congres ten minste één
keer per jaar bijeen door een oproep in het partijor
gaan.
5. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze waarop
leden een congres bijeen kunnen roepen en de wijze
waarop zij stemmen.
6. Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling,
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benoeming, taak en werkwijze van de congreswerk
groep.
7. Het huishoudelijk reglement regelt de taken en be
voegdheden van het congres.
Artikel 8. Partijbestuur
1. Het congres kiest een partijbestuur van ten minste
drie personen en kiest de voorzitter in functie.
2. Het huishoudelijk reglement regelt de wijze van kan
didaatstelling, de verkiezing en de zittingstermijn van
de leden van het bestuur.
3. Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar
plenair.
4. Het huishoudelijk reglement regelt de taken en be
voegdheden van het bestuur.
5. Drie leden van het partijbestuur gezamenlijk of de
partijvoorzitter samen met een ander lid van het partij
bestuur vertegenwoordigen de partij in en buiten rech
te.
6. Het bestuur heeft de toestemming van het congres
nodig voor het aangaan van overeenkomsten die voor
de partij een verplichting van meer dan vijf duizend
euro (€ 5.000,00) op jaarbasis betekenen. Het bestuur
heeft de toestemming van het congres nodig voor het
aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver
vreemding en bezwaring van registergoederen. Andere
overeenkomsten waarbij de partij financieel risico loopt
mag bet bestuur niet aangaan.
7. Het bestuur maakt bij elke schenking aan de partij
welke ten minste vijf duizend euro (€ 5.000,00) be
draagt het bedrag en de naam van de schenker open
baar.
Artikel 9. Directe besluitvorming
Een lid kan verzoeken om een besluit van een leden
vergadering aan een correctief referendum te onder
werpen. Het huishoudelijk reglement stelt nadere re
gels omtrent het referendum.
Artikel 10. Kascommissie
De kascommissie onderzoekt de balans en de staat
van baten en lasten, die het partijbestuur heeft opge
steld, en brengt hiervan verslag uit aan het congres. De
commissie telt ten minste twee leden.
Artikel 11. Geschillencommissie
1. De geschillencommissie telt drie leden en een
plaatsvervanger.
2. Een belanghebbende kan de commissie schriftelijk
verzoeken een geschil binnen de partij te toetsen aan
statuten, huishoudelijk reglement en eventuele andere
reglementen en aan de eis van billijkheid.
3. De commissie doet schriftelijk uitspraak. In spoedei
sende gevallen kan zij een voorlopige voorziening tref
fen. Een uitspraak van de commissie is bindend.
4. Als de geschillencommissie minder dan drie leden
telt neemt het congres haar taken waar.

Artikel 12. Onverenigbare functies
Onverenigbaar zijn de volgende functies:
a. partijbestuurder en geschillencommissaris;
b. partijbestuurder en kascommissaris;
c. partijbestuurder en lid van Eerste of Tweede Kamer
of Europees Parlement;
d. de lidmaatschappen van vertegenwoordigende or
ganen onderling.
Artikel 13. Ontbinding van de partij
Voor het ontbinden van de partij moeten alle leden
schriftelijk geraadpleegd worden. Indien de leden met
ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte
stemmen tot opheffing besluiten. komt binnen vier
weken een congres bijeen. Dit congres regelt alle res
terende zaken. Bij een batig saldo kiest het congres
een Algemeen Nut Beogende Instelling waarvan het
doel overeenstemt met het doel van de partij als be
stemming van het saldo.
Aldus laatst gewijzigd door het 56e congres van De
Groenen op 28 september 2013 te Utrecht.
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Lidmaatschap

Agenda

Lidmaatschap € 50
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15

tot 28 januari voorverkiezing Europees Parlement, de
batten tussen kandidaten
25 januari 2014, 57e partijcongres, De Horizon
Amsterdam
3 februari 2014, kandidaatstelling gemeenteraden
21-23 februari 2014, verkiezingscongres EGP
19 maart 2014, verkiezing gemeenteraden
29 maart 2014, 58e partijcongres
9 april 2014, kandidaatstelling Europees Parlement
22 mei 2014, verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015, verkiezing Provinciale Staten
8 maart 2017, Tweede Kamerverkiezing

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Landelijk secretariaat
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Khaled
Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen De
Groenen bij de Europese Groene Partij.

Partijbestuur en partijcommissies
Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Jolanda Verburg, jolanda@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Ronald Schönberger, Theo van Hagen
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