
Gras
Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

De Groenen neemt met een mooie kandidatenlijst deel
aan de verkiezing voor het Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht. Het congres van 24 maart zal een nieuw be
stuur kiezen en besluiten over deelname aan de Euro
pese verkiezingen.
Het partijbestuur adviseert om De Groenen verkiesbaar
te stellen voor het Europees Parlement. Zo kunnen we
ons partijprogramma onder de aandacht van alle Ne
derlanders brengen. Bovendien kan het helpen om ons
lidmaatschap van de Europese Groenen te herstellen.
 
Otto ter Haar

Agenda 74e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 73e congres
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Evaluatie campagne waterschap
5. 13:40 Jaarrekening 2018
6. 13:50 Décharge en terugtreden zittend partijbestuur
7. 14:00 Verkiezing nieuw partijbestuur
8. 14:15 Amendementen partijprogramma
9. 14:30 Europese verkiezingen besluit over deelname
14:45 pauze
10. 15:00 Vaststelling kandidatenlijst of stemadvies
11. 15:30 Partijkalender
12. 15:40 Rondvraag, verzoek aan bestuur uiterlijk 21
september een congres bijeen te roepen
13. 15:50 Sluiting

Lijst 6 De Groenen

Zie onze website (www.degroenen.nl) voor de profielen
van de kandidaten.
 
1. Schönberger R.A. (Ronald) (m) Amsterdam
2. Pontier M.A. (Matthijs) (m) Amsterdam
3. van Rijn M.P. (Mirjam) (v) Amsterdam
4. Oostveen C. (Charlotte) (v) Amsterdam Zuidoost
5. Haddouch K. (Kamal) (m) Hilversum
6. Feitsma T. (Tjerk) (m) Amstelveen
7. Werner-Wafelman L.S. (Leontien) (v) Amsterdam
8. de Jong J.T. (Joran) (m) Uithoorn
9. Vrielink-Ferwerda T.E. (Tamara) (v) Amsterdam
10. Berendsen P. (Paul) (m) Amsterdam
11. Zikking A.P.A. (Angela) (v) Amsterdam
12. el Hajoui N. (Nabille) (m) Amsterdam
13. Schadee A.L. (Janneke) (v) Amsterdam
14. Doting R. (Rijndert) (m) Amsterdam
15. Gomes Duarte Silva R.A. (Rui) (m) Amsterdam
16. Werkman H. (Hero) (m) Hilversum
17. Ben-David A. (Aharon) (m) Amsterdam
18. Bakkers T.F.M. (Tom) (m) Amsterdam
19. van Geffen C. (Christa) (v) Amsterdam
20. van Hagen T.G.H. (Theo) (m) Amsterdam
21. Matenko R.W.E. (Ryszard) (m) Amsterdam
22. Mijling H. (Rakesh) (m) Amsterdam

De Groenen in Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen is de oudste milieuvriendelijke partij van
Nederland. Wij doen mee in samenwerking met de Pi
ratenpartij en Code Oranje. Wij staan voor biodiversiteit
en klimaatbescherming. Een stabiel ecosysteem is
beter voor mens, dier en milieu.
Op ons initiatief heeft het waterschap zich uitgespro
ken tegen TTIP, waarmee waterzuivering onomkeer
baar geprivatiseerd zou kunnen worden.
Bedrijven hebben nu te veel invloed op beleid. Wij wil
len bewoners meer invloed geven en willen een belas
tingstelsel waarin vervuilende bedrijven een eerlijke bij
drage leveren.
Informatiebeveiliging moet prioriteit krijgen. Bruggen en
dijken mogen niet via internet bedienbaar zijn, vanwege
risico op hacks.
Stem De Groenen, voor vergroening en burgerzeggen
schap.
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Gras
Verslag 73e partijcongres

Zaterdag 19 januari 2019
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig vijf leden en één gast: Otto ter Haar (voorzit
ter), David Blik, Tom Bakkers (penningmeester), Paul
Berendsen, Adriaan Smeekes, Peter Kemmink (aspi
rant-lid).
Afwezig met kennisgeving: Arend Loomeijer, Reina
Van Zwoll (machtigt Paul), Rob Brockhus (machtigt
Otto), Pierre Schreuder, Rijndert Doting, Ryszard Ma
tenko, Angela Zikking.
 
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:15 uur.
2. Verslag van het 72e congres. Het verslag van het
72e congres wordt met algemene stemmen ongewij
zigd vastgesteld.
3. Verslag partijbestuur. Er is onenigheid met de ad
vocaat in Brussel over de laatste factuur. Deze heeft
veel werk gehad vanwege de pogingen van advocaat
Philippe Renier van de EGP om hem (en daarmee De
Groenen) de mond te snoeren. Mr. Renier heeft in au
gustus een klacht ingediend over onze advocaat bij de
stafhouder van de balie in Brussel. Hij verzocht de staf
houder onze advocaat te verbieden om De Groenen te
vertegenwoordigen. De stafhouder heeft dat geweigerd
en geantwoord dat het aan de rechtbank van eerste
aanleg is om te beslissen over de geldigheid van het
mandaat van onze raadsman. Dit heeft onze raadsman
uren werk gekost die hij op de factuur voor De Groe
nen heeft gezet.
4. Profiel lijsttrekker Waterschapsverkiezing. Het
profiel van de lijsttrekker waterschapsverkiezing wordt
met 6 stemmen voor en 1 tegen (David) aangenomen.
5. Kandidatenlijst Amstel, Gooi en Vecht. De door
Ronald Schönberger voorgestelde lijst (met Paul, An
gela en Tom op plaats 11, 12 en 19) wordt met alge
mene stemmen aangenomen. Tom belt dit staande de
vergadering door aan Ronald.
6. Amendementen partijprogramma. De amende
menten worden met algemene stemmen aangenomen.
7. Biotechnologie. Adriaan is geïnteresseerd om hier
over met de programmacommissie van gedachten te
wisselen.
8. Partijkalender. De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om op 23 maart een ledenver
gadering te houden.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Otto sluit het congres om 16:10 uur.

 Balans 31 december 2018

Balansdatum 31 dec 2017 31 dec 2018
Betaalrekening € 1.791,75 € 7,05

Spaarrekening € 0,00 € 0,00

Beleggersgiro € 4.650,57 € 0,00

Crediteuren -€ 5.477,54 -€ 16.289,66

Eigen vermogen € 964,78 € -16.282,61

Crediteuren 31 december 2018

Datum 31 dec 2017 31 dec 2018
Crediteur schuld/tegoed schuld/tegoed

Ronald Schönberger -€22,50 € 0,00

St. Groenen in West € 658,21 € 658,21

Otto ter Haar € 5.349,18 € 9.570,36

Rijndert Doting - € 5,00 - € 276,75

Jozef van Kessel -€ 503,35 - € 255,35

Triodos Bank € 0,00 - € 690,66

Buyle Legal € 0,00 € 7.764,97

KAeP Notaris € 0,00 € 468,88

SNS Bank € 0,00 - € 770,00

Overige debiteuren € 0,00 - € 180,00

Crediteuren € 5.477,54 € 16.289,66

Jaarrekening De Groenen 2018

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 2.395,00  

2 - schenkingen € 3.025,00  

3 - reimbursements € 0,00  

4 - rente, dividend € 3,00  

5 - overig inkomen € 4.938,43  

11 - KvKoophandel        € 585,88

12 - bankkosten   € 255,37

13 - vergaderingen   € 247,50

14 - partijbestuur   € 1.116,18

15 - Gras   € 235,08

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 225,00

19 - campagnes   € 232,40

20 - EGP contributie   € 0,00

21 - EGP meetings   € 19.648,02

22 - Global Greens    € 11,25

23 - overige uitgaven   € 4.965,16

Totaal € 10.361,43 € 27.608,82
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Gras

Amendementen partijprogramma

Amendement hoofdstuk 1 Breekpunten
 
Vervang:
- De Groenen geeft geen parlementaire steun aan een
regeerakkoord waarin het voornemen is opgenomen de
AOW-leeftijd verder te verhogen.”
 
Door:
- In het regeerakkoord moet het voornemen zijn opge
nomen om de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd te beperken tot niet meer dan twee maanden
per drie maanden toegenomen resterende levensver
wachting op 65-jarige leeftijd.

Kandidaten partijbestuur

De volgende leden hebben zich bij de congreswerk
groep kandidaat gesteld voor het partijbestuur:
 
Otto ter Haar, Tom Bakkers en Angela Zikking. Otto is
ook beschikbaar als partijvoorzitter.
 
Otto, Tom en Angela vormen samen sinds 1 september
het partijbestuur en zijn graag bereid hun werk voor de
partij voort te zetten.
 
De congreswerkgroep

Toelichting bij de jaarrekening 2018

• Rijndert en Jozef zijn per aangetekende post aange
schreven. Rijndert heeft de brief aangenomen, Jozef
heeft dat geweigerd.
• Otto ter Haar heeft zijn periodieke schenking ver
hoogd van €1050 naar €3050 per jaar.
• De vordering op de Triodos Bank is ontstaan door de
onvrijwillige verkoop van onze certificaten van aande
len Triodos Bank. Wij willen dat de Triodos Bank de
certificaten (met opgelopen dividend) teruglevert.
• Buyle Legal is het advocatenkantoor dat De Groenen
vertegenwoordigt in de procedure tegen de EGP. De
openstaande factuur van Buyle Legal is 8 februari 2019
gecrediteerd.
• Het tegoed bij SNS Bank ligt aan valutadagen bij een
overschrijving rond de jaarwisseling.

 
Toelichting:
Artikel 7a lid 2 van de huidige Algemene Ouderdoms
wet (https://wetten.overheid.nl/BW
BR0002221/2019-01-01#HoofdstukIII ) luidt:
 
De verdere verhoging van de pensioengerechtigde leef
tijd en de aanvangsleeftijd wordt jaarlijks, voor de eer
ste maal uiterlijk op 1 januari 2017 voor het jaar 2022,
vastgesteld volgens de volgende formule:
V = (L – 18,26) – (P – 65)
waarbij:
V staat voor de periode waarmee de pensioengerech
tigde leeftijd respectievelijk aanvangsleeftijd wordt ver
hoogd, uitgedrukt in perioden van een jaar;
L staat voor de geraamde macro gemiddelde resteren
de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in het kalen
derjaar van verhoging;
P staat voor de pensioengerechtigde leeftijd in het ka
lenderjaar voorafgaande aan het kalenderjaar van ver
hoging.
Indien V negatief is of minder dan 0,25 bedraagt, wordt
deze gesteld op 0. Indien V 0,25 of meer bedraagt,
wordt deze gesteld op drie maanden.
 
Het amendement beoogt om het als een voorwaarde
voor deelname van De Groenen aan een nieuw te vor
men regering te stellen om in deze wet de laatste twee
woorden te wijzigen in twee maanden (minder mag
ook).
 
Motivering:
Met dit breekpunt zetten we kracht bij aan ons pleidooi
voor een basisinkomen. Het is ook redelijk dat als de
totale levensverwachting stijgt een evenredig deel van
die stijging toebedeeld wordt aan de niet-productieve
jaren.
 
Amendement hoofdstuk 2 Basisinkomen
 
Vervang:
“goedkoop geld” is al bijna 80 jaar gemeengoed
 
Door:
“goedkoop geld” is al ruim 80 jaar gemeengoed
 
Motivering:
Dit verwijst naar het conjunctuurbeleid van de eco
noom J.M. Keynes (1936)
 
De programmacommissie
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Gras

Contactgegevens

Correspondentieadres van vereniging en congreswerk
groep:
De Groenen
Joke Smitplein 62
3581 PZ  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 maart 2019, 74e partijcongres, De Koperen Knoop
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Angela Zikking, secretaris, angela@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
 
Met bijdragen van Ronald Schönberger, Tom Bakkers,
Paul Berendsen, Angela Zikking, Otto ter Haar en
Reina van Zwoll.
 

Lady Diana Spencer

De huisvrouwen
 
Een belangrijk deel van de klanten in Simon bestond
uit huisvrouwen. Toen de gesprekken een regelmatig
terugkerend patroon bleken te krijgen werd de winkel
gesloten als ik aanwezig was. een handvol huisvrou
wen maakte echter vanaf het begin deel uit van het ge
zelschap. Ze gaven soms commentaar of stelden vra
gen.
 
De uitnodiging
 
Vanuit de huisvrouwen werd mij de vraag voorgelegd
voor welke prinses ik zou kiezen. Ik antwoordde dat ik
erover na zou denken. Nu was de Britse kroonprins
eerder dat jaar verloofd met een meisje waar bijgevolg
de kranten vol van stonden. Ik vond haar leuk, vertelde
de huisvrouwen over mijn bevindingen en merkte op
dat ze geen prinses was, maar dat waarschijnlijk wel
zou worden.
 
Het Kamerlid kreeg weer de rol van tussenpersoon.
Diana en ik spraken onder meer over de autobiografie
van Bertrand Russell, Winnie de Poeh, de film Les Uns
et les Autres en de namen van haar eventuele kinderen.
Charles en Diana nodigden me uit voor hun huwelijk. Ik
ben niet naar Londen gegaan. Ronald Reagan had ook
afgezegd ("my first visit to Europe should n't be for a
social event").
 
In de volgende Gras zal ik in gaan op de rol van Mau
rits de Vries.
 
Otto ter Haar

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/lid_worden2.html
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
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