
Gras

Beste leden en sympathisanten van De
Groenen

In deze Gras nodigen zes actieve leden u uit voor het
75e congres op 21 september. Verder praten we u bij
over de werkzaamheden van het partijbestuur. Het be
stuur heeft een beleidsplan geschreven voor de ko
mende drie jaar waarin we aangeven aan welke verkie
zingen we deel willen nemen. De Tweede Kamerverkie
zing van 17 maart 2021 is hierbij de grootste uitdaging.
Ter voorbereiding daarop willen we een goed campag
nespotje maken. Hiervoor stellen we een budget voor
in de begroting voor volgend jaar.
 
Otto ter Haar

Oproep voor het 75e partijcongres

Ondergetekenden hebben op 23 maart het partijbe
stuur verzocht om uiterlijk 21 september een congres
bijeen te roepen. Omdat de Kamer geweigerd heeft het
op 23 maart benoemde bestuur in te schrijven heeft
het bestuur er van af gezien om zelf een congres bijeen
te roepen. Daarom roepen wij als verzoekers nu zelf
alle leden op om 21 september bijeen te komen in de
Koperen Knoop te Amsterdam, We roepen met name
de nieuwe leden die sinds 1 augustus 2018 lid zijn ge
worden op om het congres bij te wonen, zodat het
congres tot hun toelating kan besluiten. Verder staat
de (her)benoeming van het bestuur op de agenda.
Leden kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuur
bij de congreswerkgroep.
 
Tom Bakkers, David Blik, Reina van Zwoll, Paul Berend
sen, Angela Zikking, Otto ter Haar
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Gras
Gras intern

De rest van Gras is primair bedoeld voor leden en do
nateurs of wie dat wil worden. Het postadres van de
vereniging en de congreswerkgroep is Joke Smitplein
62 NL-3581 PZ Utrecht.

Agenda 75e partijcongres

Zaterdag 21 september 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 74e congres
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Toelating nieuwe leden
5. 13:40 Beleidsplan 2020-2023
6. 13:50 Begroting 2020
6. 14:00 Décharge partijbestuur
7. 14:05 Verkiezing partijbestuur
 
14:15 pauze
 
8. 14:30 Amendementen partijprogramma
9. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 21
maart 2020 een congres bijeen te roepen
10. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
11. 15:20 Rondvraag
12. 15:30 Sluiting

Toelating nieuwe leden

Normaal beslist het partijbestuur over toelating van
nieuwe leden. Bij niet-toelating kan het congres tot
toelating besluiten. Omdat de Kamer van Koophandel
op 1 augustus 2018 al onze bestuurders heeft uitge
schreven willen we het congres nu voorstellen om de
personen die sinds die datum zich hebben aangemeld
en de contributie hebben voldaan toe te laten als partij
lid. Dit betreft zeven personen die we hiertoe individu
eel uitnodigen het congres bij te wonen.
 
Het partijbestuur

Beleidsplan De Groenen 2020 – 2023

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.
 
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 2020 – 2023 zijn om deel
te nemen aan de Tweede Kamerverkiezing van 17
maart 2021, de gemeenteraadsverkiezingen van 16
maart 2022 en de Provinciale Staten- en waterschaps
verkiezingen van maart 2023. We willen het partijbe
stuur opnieuw in laten schrijven in het handelsregister
en het lidmaatschap van de Europese Groene Partij
herstellen.
 
De inkomsten bestaan uit jaarlijkse contributies van de
leden, abonnementsgelden van de nieuwsbrief Gras en
schenkingen waaronder periodieke schenkingen op
basis van een onderhandse akte.
 
Het congres bepaalt de besteding van de fondsen door
middel van het vaststellen van de begroting. Het partij
bestuur beheert de middelen van de partij. We beste
den de middelen aan de organisatorische kosten van
de partij, de nieuwsbrief, de kosten van de waarborg
sommen en de campagne voor verkiezingen en aan
procedures tegen de Kamer van Koophandel en de Eu
ropese Groene Partij.
 
Het partijbestuur

Amendementen partijprogramma

We behandelen de amendementen op de hoofdstuk
ken Breekpunten en Dierenrechten zoals gepubliceerd
in Gras 79, mei 2019 en het amendement op het
hoofdstuk Internationaal beleid zoals gepubliceerd in
Gras 80, juli 2019.
 
De programmacommissie

Toelichting bij de begroting voor 2020

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Hoorzitting bij de Kamer van Koophandel

 
Op 25 juli zijn Tom Bakkers, Otto ter Haar en ik te gast
geweest bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
De Kamer had geweigerd om de op het congres van
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Gras
Begroting De Groenen 2020

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Campagne  €  1000,00 2

Overige inkomsten  €      50,00      

Rente, dividend  €        -,- Bankkosten  €   120,00 1

Schenkingen  € 4.000,00      

    Juridische kosten  €  5.000,00  3

    Waarborgsom  €        0,00  2

Tekort  € 1.855,00 Onvoorzien  €     500,00 1-3

Totaal  € 7.405,00 Totaal  € 7.405,00  

Bericht van Angela aan de leden

Voor deze editie van Gras schrijf ik een stukje van per
soonlijke aard in plaats van over mijn activiteiten voor
De Groenen, alhoewel het één zeker van invloed is op
het ander. Mijn taken voor De Groenen hebben moeten
lijden van de ongemakken als gevolg van een stunteli
ge val.
 
Op 27 juni heb ik thuis een crurisfractuur opgelopen,
dat is een botbreuk van het onderbeen waarbij zowel
het scheen- als kuitbeen gebroken zijn. Een zachtaar
dige ambulancemedewerker heeft de instabiele breuk
gezet (gelukkig zonder vooraf te waarschuwen), de vol
gende dag ben ik in het VU ziekenhuis geopereerd aan
mijn rechterbeen. Er is een titanium pin door het merg
van mijn scheenbeen gezet en het is gefixeerd met een
aantal schroeven.
Na zes dagen ben ik uit het ziekenhuis ontslagen. Mo
menteel logeer ik bij mijn ouders aangezien zij op de
begane grond wonen en de combinatie trappenhuis en
rolstoel ongetwijfeld tot nog meer anatomisch onver
antwoorde stunts zou kunnen leiden.
 
Sinds twee weken ben ik onder behandeling bij een fy
siotherapeut nadat de chirurg akkoord heeft gegeven
dat de belastbaarheid geleidelijk aan opgeschroefd
mag worden.
 
Helaas heb ik veel pijn moeten incasseren en is dit een
les in geduld geweest. Gelukkig ben ik met behulp van
krukken weer uit de lappenmand opgestaan en pak ik
mijn gebruikelijke activiteiten weer op. Ik sta te popelen
voor onze komende activiteiten.
 
Tot ziens op de congres van 21 september,
 
Angela Zikking

23 maart gekozen bestuurders in te schrijven in het
handelsregister. Tom, ik en zes andere leden hadden
bezwaar gemaakt tegen dit besluit. De Kamer had Tom
en Otto daarom uitgenodigd voor een hoorzitting waar
in zij ons standpunt hierover konden inbrengen tegen
over een jurist, mr. Van der Ende, van de Kamer. Ik
was ook aanwezig maar de heer Van der Ende weiger
de mij het woord te geven, omdat ik als lid van De
Groenen volgens hem geen direct belanghebbende
zou zijn. Naar aanleiding daarvan heb ik een klacht in
gediend. Hierin bracht ik het volgende naar voren:
 
Deze hoorzitting betrof mijn bezwaar van 27 mei 2019
tegen de weigering van de Kamer van 23 april 2019 om
de opgave door Tom Bakkers van een nieuw bestuur
van de vereniging De Groenen in te schrijven.
Het betrof de bestuursleden benoemd op de mede
door mij bijeengeroepen ledenvergadering van 23
maart 2019 te Amsterdam. Samen met andere leden
heb ik deze vergadering bijeengeroepen nadat wij op
19 januari 2019 het bestuur tevergeefs verzocht had
den een ledenvergadering bijeen te roepen. Vanwege
de weigering van de Kamer het nieuw gekozen bestuur
in te schrijven zit de vereniging nog steeds zonder be
stuur. Ik neem het de heer Van der Ende kwalijk dat hij
mij niet toestond mijn stem hierover te laten horen.
De heer Van der Ende stond mij op deze hoorzitting
niet toe mijn zienswijze te uiten, naar hij stelde omdat
ik geen belanghebbende zou zijn. Dit bestrijd ik. Als ac
tief lid van De Groenen voel ik mij in mijn rechten aan
getast door de weigering van de Kamer om de nieuw
benoemde bestuursleden in  te schrijven. Hierdoor kan
onze vereniging niet goed functioneren.
 
Paul Berendsen
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Gras
Het feuilleton (8)

Sinds juli 2018 doe ik in Gras verslag aan de leden van
gesprekken die ik in het voorjaar van 1981 gevoerd
heb. Dit is de achtste aflevering.
 
De gemeentepolitie Amsterdam
 
Sinds de zomer van 1976 woonde ik in Amsterdam. In
die vijf jaar was ik enkele keren lastig gevallen. Ik had
daarvan geprobeerd aangifte te doen maar dat was
steeds op niets uitgelopen.
 
Bij Simon besprak ik deze zaken met de heer De Vries
en de andere deelnemers. De Vries vertelde zelf over
zijn ervaringen met de recherche, die bij het opsporen
van ernstige delicten soms de grenzen van de wet
overschreed. De rechercheur die hier bij aanwezig was
kreeg het soms hard te verduren.
 
Ik vroeg hem op een gegeven moment hoe een en
ander op zijn bureau Warmoesstraat werd opgenomen.
Hij antwoordde dat sommige van zijn collega's minder
gematigd in hun optreden waren dan hijzelf. Sommige
van hen waren bereid mij van het leven te beroven. Hij
probeerde bij zijn collega's de emoties te beteugelen
maar kreeg daar geen vat op. Ik verzocht hem de
hoofdofficier, Cees van Steenderen, te vragen hoe hij
zijn verantwoordelijkheid hierin zag. Het antwoord
kwam enkele dagen later en luidde "Als u wordt dood
geschoten dan is het de politie die dat doet." Vervol
gens was er nog wat gekissebis tussen het Kamerlid
en Van Steenderen wat eindigde met de conclusie van
het Kamerlid dat de regering de baas is want die kan
de officier ontslaan en wat gemor van Van Steenderen
in de geest van "jullie doen maar wat je niet laten kan".
 
In de volgende aflevering zal ik wat vertellen over de rol
van mr. Asscher en over communicatie met de recht
sprekende macht.
 
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).

Partijbestuur

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

Partijkalender

21 september 2019, 75e partijcongres
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

Colofon

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

Contactgegevens

Het postadres van van vereniging en congreswerk
groep vindt u bovenaan bij Gras intern. De overige
contactgegevens zijn:
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl (vereniging)
congreswerkgroep@degroenen.nl (congreswerkgroep)
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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