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Verslag 59e partijcongres 

Zaterdag 27 september 2014 

Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60 te Utrecht 

 

Aanwezig zes leden: Paul Freriks (voorzitter), Otto ter Haar, Jolanda Verburg, Ronald Schönberger, 

Thijs van Lindenhuizen, Rob Brekel. 

Afwezig met kennisgeving: Jozef van Kessel, Gerero van der Heijden, Rijndert Doting, Tom 

Bakkers, Lydia Geijtenbeek en Mirjam van Rijn. 

 

1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:20. We heten de nieuwe leden Robert uit Limburg en 

Thijs uit Amsterdam welkom. 

2. Het verslag van het 58e congres van 29 maart 2014 wordt ongewijzigd goedgekeurd. 

3. Verslag partijbestuur. Het partijbestuur heeft contact opgenomen met alle leden met 

contributieachterstand. Zo zijn leden die dreigden af te vallen voor de partij behouden. Otto heeft 

voor de Vereniging Basisinkomen een presentatie gegeven over hoe De Groenen een 

onvoorwaardelijk basisinkomen wil verwezenlijken. Jolanda heeft deelgenomen aan een forum 

(meet-up) van het VPRO-programma Tegenlicht over het basisinkomen. 

4. Begroting 2015. Otto licht de begroting toe. De uitgaven voor Gras zullen waarschijnlijk lager 

uitvallen nu we Gras aan de meeste leden alleen per e-mail zullen toesturen. Porto vormen de 

grootste post binnen Gras. Er zijn vragen over het tekort. Als er geen extra inkomsten komen dan 

worden de uitgaven van categorie 2 en 3 niet gedaan. Deelname aan een statenverkiezing is daarom 

niet zeker. Met deze toelichting wordt de begroting met 6 stemmen voor en geen tegen aangenomen. 

5. Huishoudelijk reglement. Het amendement op het huishoudelijk reglement wordt met 6 stemmen 

voor en geen tegen aangenomen. 

6. Partijprogramma. Otto licht de amendementen toe. Het amendement Uniform btw-tarief wordt 

met 4 stemmen voor en 2 onthoudingen aangenomen. Het amendement op hoofdstuk 2 wordt met 6 

stemmen voor en geen tegen aangenomen. De amendementen op hoofdstuk 5 wordt aangenomen met 

5 stemmen voor en één tegen. Het amendement op hoofdstuk 6 wordt met 5 stemmen voor en één 

onthouding aangenomen. De amendementen op hoofdstuk 14 en 15 worden met 6 stemmen voor en 

geen tegen aangenomen. 

7. Afdelingen. Rob pleit er voor dat de webpagina voor aanmelding lidmaatschap in meerdere talen 

beschikbaar komt. Hij hoopt dat er zo afdelingen ontstaan in andere Europese landen. Paul wijst er 

op dat een afdeling een minimum aantal leden moet hebben. 

8. Provinciale Statenverkiezing. We bespreken de mogelijkheden voor deelname aan de verkiezing 

van Provinciale Staten en met name naar de kansen in Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant. 

9. Rondvraag: Rob deelt een folder uit over volkstribunalen en Jolanda geeft de folder van de 

Vereniging Basisinkomen. 

10. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om 15:40. 
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