
Gras
Beste leden en sympathisanten

In deze Gras vindt u een verslag van onze kennisma
king met Sebastiaan Wolswinkel. Hij was vorig jaar
korte tijd partijvoorzitter van de Partij voor de Dieren.
Het partijbestuur heeft hem gevraagd zich beschikbaar
te stellen voor het lijsttrekkerschap bij de komende
Tweede Kamerverkiezingen.
 
Otto ter Haar

Agenda 77e partijcongres

Zaterdag 19 september 2020
Nassaukerk (wijkzaal), De Wittenstraat 114 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 76e congres, gepubliceerd in
Gras 85, juni 2020.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:20 Toelating nieuwe leden
5. 13:30 Tweede Kamerverkiezingen. Stand van zaken.
6. 13:50 Begroting 2021. Zie Gras intern.
7. 14:00 Décharge aftredende bestuursleden. Otto
treedt tussentijds af om zich weer verkiesbaar te kun
nen stellen in verband met het slepende conflict met
de Kamer van Koophandel.
8. 14:05 Verkiezing partijbestuursleden en lid program
macommissie. Paul Berendsen neemt voor dit agenda
punt het congresvoorzitterschap over van Otto. Otto
stelt zich weer kandidaat voor zowel partijbestuur als
partijvoorzitter. Adriaan Smeekes stelt zich kandidaat
voor de programmacommissie.
 
14:15 pauze
 
9. 14:30 Amendementen partijprogramma.
10. 15:00 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
16 januari 2021 een congres bijeen te roepen
11. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
12. 15:20 Rondvraag
13. 15:30 Sluiting

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 7 Internationaal beleid
Veiligheidraad
Verwijder in de eerste zin: "tot 21".
Motivatie: Onnodig specifiek.
 
Hoofdstuk 12 Infrastructuur en mobiliteit
Vliegverkeer
Verwijder "- de overheid zal zich sterk maken voor de
herintroductie van luchtschepen." tot en met "de Ka
naaltunnel;"
Motivatie: beide plannen staan al sinds 1998, de laat
ste keer dat we aan de Tweede Kamerverkiezingen
deelnamen, in het partijprogramma. Er komen geen
nieuwe zeppelins en er komt zeker geen nieuwe lucht
haven bij de Kanaaltunnel.
 
Hoofdstuk 13 Landbouw
Deltaplan Biodiversiteitsplan
Toevoegen: Verwijzing naar het Deltaplan in een voet
noot.
 
Hoofdstuk 23 Criminaliteitsbestrijding
Verantwoord politiegeweld
Verwijderen: "in rapport 2013/055"
Toevoegen: Verwijzing naar het rapport in een
voetnoot
 
Wijziging van het amendement "De wetenschap als
leidraad" zoals gepubliceerd in Gras nr. 85.
Toevoegen aan het einde van het hoofdstuk: De bron
nen waarnaar wij in de voetnoten verwijzen kunt u
raadplegen op onze website: www.degroenen.nl/partij
programma.html
In hele programma worden de voetnoten
aangepast: de voetnoten verwijzen nu naar een bron
op internet, dat wordt gewijzigd in een verwijzing naar
de hierboven genoemde pagina op onze website.
Motivatie: Zo zijn we niet afhankelijk van bronnen op
webadressen die door anderen kunnen worden gewij
zigd of verwijderd.
 
Otto ter Haar 
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Gras
Kennismaking met Sebastiaan Wolswinkel

Maandagmiddag 31 augustus was het partijbestuur te
gast bij Reina van Zwoll. Naast Angela Zikking en ik
zelf waren ook Paul Berendsen, Adriaan Smeekes en
Johan Lammering van de partij. Tom Bakkers had he
laas af moeten zeggen wegens eerder aangegane ver
plichtingen.
 
Het belangrijkste onderwerp was de kennismaking met
Sebastiaan Wolswinkel. Sebastiaan was een aantal
jaren voorzitter van de politieke jongerenorganisatie
PINK!. Op 31 maart 2019 won hij op het congres van
de Partij voor de Dieren (PvdD) de verkiezing voor het
partijvoorzitterschap van de door het partijbestuur
voorgedragen kandidaat. Het partijbestuur van de
PvdD royeerde hem op 15 oktober 2019. Het congres
van de PvdD van 26 januari verwierp een motie van af
keuring tegen het bestuur met driekwart van de stem
men. Sindsdien is hij partijloos.
 
Het partijbestuur heeft hem benaderd met de vraag of
hij zich kandidaat zou willen stellen voor het lijsttrek
kerschap van De Groenen voor de Tweede Kamerver
kiezing. Hij gaf desgevraagd aan daar belangstelling
voor te hebben waarop het bestuur hem uitnodigde
voor de bestuursvergadering bij Reina.
 
We hebben uitgebreid met elkaar gesproken met name
over ons partijprogramma. Hij kan zich daar in grote lij
nen in vinden maar heeft ook kritiek op sommige pun
ten of juist op het ontbreken van bepaalde onderwer
pen. Zijn constructieve kritiek heeft een rol gespeeld bij
de amendementen die het komende congres op de
agenda staan.
 
Bij de aanwezige zes partijleden was brede overeen
stemming over de geschiktheid van Sebastiaan voor
het lijsttrekkerschap. Hijzelf is er nog niet helemaal uit.
 
Otto ter Haar
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Gras

Inschrijving bestuur in handelsregister (2)

In de procedure van Angela, Tom en mij tegen de
Kamer van Koophandel heeft de rechtbank Midden-
Nederland 26 augustus vonnis gewezen. Ze heeft onze
vordering van een verklaring van recht dat wij tijdens
het congres van 23 maart 2019 rechtsgeldig tot be
stuurders van De Groenen zijn gekozen niet-ontvanke
lijk verklaard. De Kamer van Koophandel had in haar
conclusie van antwoord hierom gevraagd. Volgens de
Kamer moeten wij niet de Kamer dagvaarden maar de
vereniging De Groenen.
 
Het partijbestuur heeft dit op haar vergadering van 31
augustus besproken. Het plan is nu dat ik samen met
andere leden, die deel hebben genomen aan één van
de vele congressen die sinds maart 2018 bestuurders
hebben gekozen, De Groenen ga dagvaarden. Tijdens
het congres komt dit natuurlijk aan de orde.
 
Otto ter Haar

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.

Begroting De Groenen 2021

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Bankkosten  €   120,00 1

Schenkingen  € 4.000,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

Rente, dividend  €        -,- Gras  €   200,00 1

Overige inkomsten  €    100,00 Website  €     85,00 1

    Waarborgsom  € 11.250,00 2

    Campagne  €  1.000,00 2

    Juridische kosten €  5.000,00  3

Tekort  € 14.555,00 Onvoorzien  € 2.000,00 1-3

Totaal  € 20.155,00 Totaal  € 20.155,00  

Toelichting bij de begroting voor 2021

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
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Gras

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Sebastiaan Wolswinkel en Otto ter
Haar.
ISSN 1572-1485

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

Fracties De Groenen

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid
 
Gemeenteraad Noardeast-Fryslân
Johan Lammering, fractievoorzitter
johan@degroenen.nl

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

19 september 2020, 77e partijcongres, Amsterdam
16 januari 2021, 78e partijcongres
18 januari- 3 februari 2021 periode voor
ondersteuningsverklaringen
1 februari 2021, inlevering kandidatenlijst Tweede
Kamerverkiezing
17 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement
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