
Gras
Beste leden en sympathisanten

Zaterdag 25 juni houden we ons 83e partijcongres. In
deze Gras vindt u de agenda en aantal amendementen
op het partijprogramma. Niels Moek zal namens Ex
tinction Rebellion een presentatie geven over de kli
maatcrisis. Verplichte kost voor wie het partijprogram
ma van De Groenen wil begrijpen.
 
Reina van Zwoll is goed van start gegaan als raadslid
in stadsdeel Nieuw-West met haar advies over het in
gezetene-criterium bij coffeeshops en de bestemming
van de Lutkemeerpolder.
 
U bent 25 juni allemaal welkom in De Schakel, De Wit
tenkade 109 in Amsterdam West.
 
Otto ter Haar
 

Agenda 83e partijcongres

De leden Bakkers, Berendsen, Van Zwoll, Smeekes en
Ter Haar hebben het bestuur verzocht een congres bij
een te roepen.
 
Het 83e partijcongres wordt gehouden op 25 juni 2022.
We vergaderen in De Schakel, het bijgebouw van de
Nassaukerk. Het adres is De Wittenkade 109 te Am
sterdam.
 
U kunt met Microsoft Teams online deelnemen aan het
congres op het adres: https://teams.live.com/
meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter
2. 13:05 Verslag van het 82e congres.
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:25 Verslag van de fracties in waterschap en
stadsdeelcommissies
5. 13:40 Amendementen partijprogramma.
 
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.
 
6. 14:05 Niels Mook van Extinction Rebellion geeft een
presentatie over de klimaatcrisis.
7. 14:50 Vragen en discussie n.a.v. de presentatie
8. 15:05 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk 24
september 2022 het 84e congres bijeen te roepen bij
voorkeur in Amsterdam.
9. 15:10 Verkiezing van de congreswerkgroep voor het
84e congres
10. 15:15 Rondvraag
11. 15:20 Sluiting

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk B2 Breekpunten
 
Toevoegen na het breekpunt over het gezag over de
krijgsmacht:
 
– De Groenen geeft geen parlementaire steun aan de
toetreding van een voormalige lidstaat van de Sovjet-
Unie tot de NAVO.
 
Toelichting: om een herhaling van de oorlog in Oekraï
ne te voorkomen.
 
Hoofdstuk C1 Europese Unie
 
In de paragraaf Europese veiligheidsstructuur vanaf
“Uitbreiding van de NAVO” vervangen door:
 
Toetreding van een voormalige lidstaat van de Sovjet-
Unie tot de NAVO gaat ten koste van de veiligheid van
andere landen. Toelating schendt daarmee artikel 8
van het Handvest voor Europese Veiligheid.1 De Groe
nen is daarom tegen uitbreiding van de NAVO met lan
den die bij de opheffing deel uitmaakten van de Sovjet-
Unie.
 
Toelichting:
OSCE Charter for European Security article 8 Each
participating State has an equal right to security. Each
participating State will respect the rights of all others in
these regards. They will not strengthen their security at
the expense of the security of other States.
 
De Sovjet-Unie erkende 6 september 1991 de onafhan
kelijkheid van Estland, Letland en Litouwen. Daarmee
veranderde de grens van de Sovjet-Unie. Dit bleef zo
tot de opheffing van de Sovjet-Unie op 26 december
1991.
 
Leestip: 20191022 Laurien Crump: https://spectator.
clingendael.org/nl/publicatie/europa-en-rusland-
na-1989-een-koude-oorlog-zonder-conclusie
 
1) 119991119 OSCE – Istanbul Document 1999 p.3
 
Hoofdstuk B10 Infrastructuur en mobiliteit
 
In de paragraaf Vliegverkeer als eerste voorstel om het
vliegverkeer te beperken toevoegen:
 
– voor het vertrek vanuit een Nederlandse luchthaven
met een vliegtuig dat koolstofhoudende brandstof ge
bruikt heeft een passagier die niet op doorreis is een
vergunning nodig. Die vergunning wordt alleen ver
strekt als de reis nodig is om dringende economische
of sociale redenen en er geen alternatief transport be
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schikbaar is;
 
Toelichting: Om de uitstoot van broeikasgas ten ge
volge van niet noodzakelijke consumptie te beperken.
 
Hoofdstuk B4 Belastinghervorming
Als voorlaatste paragraaf toevoegen:
 
Vermogensaanwasbelasting
De Groenen wil het werkelijk behaalde rendement op
vermogen belasten met een vermogensaanwasbelas
ting.2
 
Toelichting: in het huidige stelsel wordt vermogenbe
lasting geheven op basis van een geschat rendement
dat soms veel afwijkt van het werkelijk behaalde rende
ment.
 
2) 20220415 Contourennota box 3-heffing op basis van
werkelijk rendement
 

De Groenen Basis Piraten is tegen het
voorgestelde i-criterium

De burgemeester van Amsterdam heeft in een raadsin
formatiebrief van 11 april 2022 meegedeeld dat zij in
overleg met “de Amsterdamse driehoek” heeft beslo
ten te werken aan maatregelen ter voorkoming van
overlast door cannabis-verkoop.
Eén van de voorstellen is het verbieden van toegang
tot en aankoop in coffeeshops door mensen die niet in
Nederland wonen. Het zogeheten i-criterium.
 
De Groenen Basis Piraten zijn tegen dit besluit. Ik
maak mij persoonlijk, maar ook vanuit mijn functie als
stadsdeelcommissielid van Nieuw-West, namens De
Groenen Basis Piraten grote zorgen wanneer door
B&W voor dit i-criterium gekozen zal worden.
Ik ben niet de enige.
 
Er is een expert-meeting i-criterium Amsterdam vanuit
de gemeente georganiseerd.
Hieraan deden onder andere mee, drugsonderzoeker
Ton Nabben, die er 40 jaar veldwerk op heeft zitten en
Floor Bakkum, hoofd preventie van de Jellinek-kliniek.
Zij constateerden dat wanneer het i-criterium inge
voerd gaat worden het aanbod van cannabis aan toe
risten zich zal verplaatsen naar de straat. Ton Nabben
heeft meegemaakt dat de Zeedijk er heel wat slechter
bijlag dan nu. Het was een gribus, junks en veel ellen
de, dealers, dat hebben we “gelukkig” achter de rug.
Met andere woorden, laten wij ons gelukkig prijzen.
Amsterdam heeft het goed gedaan.

 
De situatie na het invoeren van het i-criterium zal als
volgt zijn: Dealers komen van buitenaf op de nieuwe
markt af. Kwetsbare jeugd vanuit de buitenwijken van
Amsterdam zien mogelijkheden om snel en makkelijk
geld te verdienen.
Ook met het i-criterium blijven toeristen komen. Straat
handel gaat “gouden” tijden tegemoet. Waar vraag is,
is aanbod.
Invoeren van het i-criterium zal van Amsterdam een
dealersparadijs maken, wat andere criminaliteit en
overlast zal verergeren.
 
Kortom de misdaad in Amsterdam zal sterk toenemen.
Dit is problematisch, aangezien de handhavingscapaci
teit onder druk staat. De extra handhavingscapaciteit
die nodig is om het i-criterium te handhaven en de
extra overlast en criminaliteit die ontstaan aan te pak
ken, verergeren dit probleem.
 
Wij staan aan de vooravond van legalisering van can
nabis, maar met dit buitenlandersverbod in coffee
shops zouden we terug kunnen gaan naar de misère
van de jaren 80. Het wordt een “rampscenario”, ver
menging van cannabis met andere drugs, die schade
lijker en verslavender zijn. De scheiding der markten
gaat verloren.
 
Slimme inventieve dealers zullen snel de markt insprin
gen. Voor kwetsbare jongeren is het illegale straatver
bod aan toeristen een aantrekkelijke manier om snel
geld te verdienen. Zij stellen geen leeftijdsgrens en
controle op de kwaliteit van het product raakt kwijt.
Toeristen ontvangen geen voorlichting meer door ge
kwalificeerd  personeel. Dit zal leiden tot een toename
in drugsincidenten onder toeristen
 
Last but not least: kapotte gezinnen in de wijken buiten
het centrum om, waaronder Nieuw-West. Ouders,
broers, zussen die hun familieleden gaan verliezen aan
misdaad en drugsgebruik.
 
Het is van belang dat de stadsdeelcommissies in alle
stadsdelen zich over dit onderwerp uitspreken. Gezien
het zogeheten “waterbedeffect", zal drugsverkoop/
straathandel zich verplaatsen naar de buitenwijken. Het
invoeren van een i-criterium voor coffeeshops zal grote
nadelige gevolgen hebben. Met name de aantrekkings
kracht van makkelijk geld verdienen met straathandel
op kwetsbare jongeren zal sterk spelen in de stadsde
len buiten het centrum.
 
Laten wij het massatoerisme op een wijze manier op
lossen, het i-criterium zal dit niet doen, maar een veel
ernstiger probleem “erbij” creëren. We zouden bidden
dat we het alleen nog maar hoefden te hebben over
massatoerisme. En dat, terwijl er wel andere goede
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mogelijkheden zijn.
 
Welke stad wil/creëert meer criminaliteit?
Criminaliteit dat weer onderdrukt moet worden met re
pressieve maatregelingen, zoals meer handhavers, die
door de noodsituatie na een cursusje van twee weken
klaargestoomd en in staat zouden moeten zijn om deze
ingewikkelde omstandigheden aan te pakken?
Nog meer camera’s?
Een stad vol camera’s?
 
De lieve stad, waar wijlen burgemeester Van der Laan
over sprak en die wij moesten beschermen, gaat na in
voering van het i-criterium veranderen in een stad
waarvoor hij zich in zijn graf zal omdraaien.
 
Dit is niet een kwestie van voor of tegen het gebruik
van cannabis zijn, maar een kwestie van voor of tegen
het toenemen van ernstige criminaliteit en onveiligheid
zijn.

 
Oplossingen:
Daarnaast is het goed om na te denken over andere
mogelijkheden om toerisme te spreiden:
Een keurmerk voor coffeeshops naar voorbeeld van
Haarlem.
Een pilot bezorgservice voor coffeeshops.
“Hotspots” aan de randen van Amsterdam creëren.
Door het  plaatsen van barretjes, een coffeeshop en
terrasjes, het plaatsen van musea dependances en ge
legenheden te scheppen voor musici en andere kun
stenaars om hun kunsten te laten zien en te laten
horen, kunnen deze plekken van grote culturele/kunst
zinnige waarde zijn.
Het worden nieuwe culturele attracties. Dit nieuwe be
grip zal Amsterdam aanzien geven.
 
Laat Amsterdam de bruisende, vriendelijke stad blijven,
die wij allemaal zo graag willen!
 
Reina van Zwoll
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Geef Amsterdam een voedselpark in de
Lutkemeer

De grond heeft een oppervlakte van 43m hectare, het
is de laatste vruchtbare bodem rondom de stad. Deze
uitzonderlijk vruchtbare grond wordt nu verwijderd,
zodat de grond klaargemaakt wordt voor een distribu
tiecentrum van Ahold.
 
Er zijn weinig biologische boeren die grond kunnen
kopen. Ze staan onder teveel druk op het land, on
danks dat er veel vraag is naar kostbare vruchtbare
grond.
Hoe moet het dan als er geen plek is om te werken?
De gemeente heeft namelijk besloten wat anders met
het gebied te doen.
Dit laatste stukje “kostbaar” land uitgeven aan een
distributiecentrum?
De grond moet niet langer aangemerkt worden als
bouwgrond, maar als landbouwgrond, daarmee wordt
de prijs van de grond reëel.

Stichting “Grond van bestaan”, met Natasha Hulst in
het bestuur, wil locale initiatieven ondersteunen om
grond uit de markt te halen en grond onder te brengen
in “commons”, zodat het volgens ecologische, sociale
waarde wordt beheerd.
Crowdfunding is gelanceerd. Er is vanuit 4000 mensen
voor 400.000 euro opgehaald. Dit is nog maar het
begin. Dit laat zien, dat mensen dit belangrijk vinden,
mensen daadwerkelijk iets willen bijdragen.
 
Vanwege de klimaatcrisis, de voedselvoorzieningscri
sis, is het bijna absurd dat er gebouwd wordt op deze
unieke grond.
Bijna alle grote steden hebben tuin en akkerbouwge
bieden rondom de stad. Steden zijn zich in toenemen
de mate gaan beseffen dat daar apart grond voor ge
vonden moet worden omdat het anders opgegeten
wordt door de stad. Milaan en Barcelona hebben bei
den circa 7000 hectare.

Hoe gaan wij dit regelen?
De coöperatie “Land van ons” met als voorzitter Frank
van Remerie koopt land, laat dit niet alleen over aan
overheid en marktpartijen. Andere landen hebben wel
groene grond waarmee mensen gevoed kunnen wor
den, waarom Amsterdam niet?
Er is een campagne gestart, gericht op het voedsel
park. 300.000 euro is opgehaald en meer dan 5000
mensen hebben zich aangesloten bij dit plan, onder
tussen gaat de bouwmachine door en is er een bouw
vergunning afgegeven voor een distributiecentrum van
Ahold op 5,5 hectare grond.
 
Waarom is er bij B&W zoveel weerstand om dit dossier
weer te openen?

Zelfs SADC Schiphol heeft een opening om daar diver
ser naar te kijken. Er zijn logistieke mogelijkheden op
kleinere schaal, maar met duurzame inslag, er zit een
businesscase in.
De doelstellingen van het coalitieakkoord komen totaal
bijeen/overeen in wat een gemeenschap als de Lutke
meer neerzet. Pak die initiatieven, deze unieke kans, ze
worden kant en klaar aangereikt, zonder beleidsmakers
die hier op ingezet hoeven worden.

Wat de logistiek betreft: Globale voedselvoorziening
wordt/is onbetrouwbaar. Vertrouwen in het globale
voedselvoorziening systeem neemt terecht af. Moeten
we niet meer voor onszelf zorgen in tijden van nood?
Een tanker die twee maanden stil ligt in het Suez-ka
naal of een ICT-hack kan grote gevolgen voor de voed
selvoorziening hebben, door oorlog geen voedselvoor
zieningen meer.
Amsterdam moet zich voorbereiden op deze woelige
baren.
 
Alle forten aan de randen van Amsterdam die ons ver
dedigden tegen gevaar, worden nu gebruikt om ons te
beschermen tegen deze voedselverstoringen. Kunnen
wij niet een korte keten invoeren, waarin Amsterdam
mers samen met boeren en de dorpen en de steden in
de regio samenwerken? Zodat wij ons wel tot 25%
kunnen voeden.
 
Daar zou een voedselpark een heel mooie rol in kunnen
spelen.
 
Reina van Zwoll
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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.

Verslag 82e partijcongres

Zaterdag 26 maart 2022
Aanwezig: Otto ter Haar (voorzitter vanaf agendapunt
6, notulist), Tom Bakkers (wegens ziektesymptomen
via Teams), Paul Berendsen, Reina van Zwoll (vanaf
agendapunt 4), Rijndert Doting (voorzitter tot agenda
punt 6), Adriaan Smeekes, Matthijs Pontier (gast)
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ter Haar (mach
tigt Otto), Branislav Plesa (werk), Kirsten Zimmerman
(oververmoeid), Danny Werner (uitvaart), Ron Smit (kon
geen verbinding krijgen via Teams), Ronald Schönber
ger (was het ontschoten)
 
1. Opening Rijndert opent de vergadering om 13:03.
Hij keurt de machtiging van mevrouw Ter Haar voor
Otto goed. Aan de agenda wordt toegevoegd: 3a Ver
slag Commissie Oriëntatie op een Wetenschappelijk
Bureau.
2. Verslag 81e congres. Het verslag wordt ongewij
zigd vastgesteld met vijf stemmen voor.
13:40 Rijndert schorst de vergadering voor een thee
pauze.
13:50 Rijndert heropent de vergadering
3. Verslag partijbestuur. Rijndert, Tom en Otto doen
verslag. Tom heeft meegewerkt aan de campagne van
De Groenen Basis Piraten in Amsterdam. Otto stond
op de lijst van de Piratenpartij in Utrecht. Daar is helaas
geen zetel gehaald. We betwisten een deel van een
factuur van mr. Barou.
4. Herbenoeming Tom Bakkers. Rijndert vraagt om
een stemming. Het congres benoemt Reina en Paul tot
leden van het stembureau. Tom wordt herbenoemd
met zes stemmen voor en één tegen.
5. Terugblik gemeenteraadsverkiezing. De gezamen
lijke lijsten met de Piratenpartij en de Basisinkomen
partij waren een succes. We zijn trots op vier zetels in
de wijken Oost, Noord, West en Nieuw-West.
8. Partijkalender. We besluiten 25 juni het volgende
congres te houden.
9. Congreswerkgroep. Het congres benoemt Paul,
Reina en Tom in de congreswerkgroep.
6. Amendementen partijprogramma. Rijndert verlaat
de vergadering voor een reunie van zijn middelbare
school. Otto neemt het voorzitterschap over. Hij geeft
uitleg bij de amendementen. Het congres neemt alle
amendementen met algemene stemmen aan.

7. Situatie in Oekraïne. Matthijs wijst op Russische
oorlogsmisdaden. Oekraïne verdient militaire en huma
nitaire steun. Volgens Matthijs kan een “golden bullet”
voor Poetin helpen de oorlog te beëindigen. Adriaan
merkt op dat als Oekraïne neutraal was gebleven er
geen oorlog geweest was.
10. Rondvraag. Adriaan merkt op dat agendapunt 3a
nog open staat.
3a. Verslag Commissie oriëntatie op een Weten
schappelijk Bureau. Adriaan heeft hierover contact
opgenomen met Rijndert, maar dat heeft nergens toe
geleid.
11. Sluiting. Otto sluit het congres om 15h30.
 

Inschrijving bestuur in handelsregister (7)

We hebben afscheid genomen van mr. Barou. De
druppel die de emmer deed overlopen was het ant
woord van de Kamer van Koophandel gedateerd 3 fe
bruari op de sommatie van 16 december die we op 13
mei van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
ontvingen. Onze advocaat weigert het antwoord van de
Kamer met ons te delen!
 
Het antwoord van de Kamer op onze sommatie luidt
dat volgens haar "het beheer van het handelsregister
volledig onder bestuursrechtelijke regiem is gebracht"
en dat "derhalve dagvaarding van de Kamer zonder re
delijk haalbaar doel" zou zijn.
 
Hier zijn we het uiteraard niet mee eens. We zoeken
daarom een nieuwe advocaat en wel voor Tom en op
toevoeging, desnoods op aanwijzing van de deken, om
de Kamer te dagvaarden.
 
Tom Bakkers en Otto ter Haar
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Gecorrigeerde jaarrekening 2017

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.445,00  

2 - schenkingen € 1.017,00  

3 - reimbursements € 660,16  

4 - rente, dividend € 164,02  

5 - overig inkomen € 573,35  

11 - KvKoophandel   € 582,68

12 - bankkosten   € 109,08

13 - vergaderingen   € 199,96

14 - partijbestuur   € 895,13

15 - Gras   € 294,19

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 450,00

19 - campagnes   € 0,00

20 - EGP contributie   € 1.150,00

21 - EGP meetings   € 932,21

22 - Global Greens    € 619,20

23 - overige uitgaven  € 1.139,77

Totaal € 3.859,53 € 6.459,20

Gecorrigeerde balans 31 december 2017

Balansdatum 31 dec 2016 31 dec 2017
Betaalrekening € 533,79 € 1.791,75

Spaarrekening € 0,01 € 0,00

Beleggersgiro € 4.486,55 € 4.650,57

Crediteuren €-1.455,90 €-5.477,54

Eigen vermogen€ 3.564,45 € 964,78

Jaarrekening De Groenen 2021

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 487,00  

2 - schenkingen € 4.000,00  

3 - reimbursements € 450,00  

4 - rente, dividend € 0,00  

5 - overig inkomen € 77,00  

11 - KvKoophandel   € 2.521,42

12 - bankkosten   € 147,62

13 - vergaderingen   € 101,89

14 - partijbestuur   € 663,82

15 - Gras   € 143,93

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 11.250,00

19 - campagnes   € 557,28

20 - EGP contributie   € 0,00

21 - EGP meetings   € 0,00

22 - Global Greens    € 0,00

23 - overige uitgaven   € 556,19

Totaal € 5.014,00 € 16.029,13

 Balans 31 december 2021

Balansdatum 31 dec 2020 31 dec 2021
Betaalrekening    € 2.531,83     €2.818,21

Crediteuren -€ 27.681,40 -€ 38.982,91

Eigen vermogen -€ 25.149,57 -€ 36.164,70

Crediteuren 31 december 2021

Datum 31 dec 2020 31 dec 2021
Crediteur schuld/tegoed schuld/tegoed

St. Groenen in West€ 585,14 € 528,14

Otto ter Haar € 28.118,82 € 39.246,77

Rijndert Doting - € 291,99 - € 251,43

Jozef van Kessel - € 306,35 - € 326,35

Triodos Bank - € 690,66 - € 690,66

dm advocatuur € 476,44 € 476,44

Overige debiteuren - € 210,00  € 0,00

Crediteuren € 27.681,40 € 38.982,91

Toelichting bij de jaarrekeningen

Bij het opstellen van de jaarrekening voor 2021 ontdek
te ik een fout in de, reeds goedgekeurde, jaarrekening
2017. De kascommissie bestaande uit Adriaan Smeek
es en Paul Berendsen heeft beide jaarrekeningen ge
controleerd en goedgekeurd.
 
Otto ter Haar
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De Kleine Partij

Amsterdam, 19 mei 2022
 
Twee jaar geleden heb ik de Partij voor Conservatisme
(www.gebintal.com) opgericht. Doel: behoud van plan
tensoorten, behoud van diersoorten, behoud van alle
mensenrassen. Het was de bedoeling deel te nemen
aan de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021.
Door corona en andere oorzaken is dit niet gelukt.
 
In 1976 heb ik samen met een kennis de Kleine Partij
(KP) opgericht. Doel: het bevorderen van het van kleine
schaal zijn van de onderdelen van onze samenleving;
de bescherming van de in de landschappen en wate
ren voorkomende diersoorten en plantensoorten.
 
De KP had geen leden. De KP heeft deelgenomen aan
de Tweede Kamerverkiezingen van 26 mei 1981 en 8
september 1982. De partij deed alleen mee in kieskring
Haarlem. Er waren toen 18 kieskringen. Voor elke kies
kring moest men 1000 gulden betalen. In mei 1981
haalde de KP 186 stemmen. Dat was veel te weinig
voor een zetel. Ik deed bijna alles alleen. Het schrijven
van teksten voor de partijpropaganda. Ik ontwierp de
verkiezingsaffiches en plaatste ze in Haarlem, Zand
voort en Beverwijk. Ik heb twee keer achter een kraam
pje gestaan in Haarlem om propaganda te maken.
 
Er kwam een journalist van het Algemeen Dagblad
langs voor een artikel over de partij. Veronica belde op.
Een cameraploeg maakte opnames voor een televisie
uitzending. Daarna ben ik naar Den Haag gereisd, waar
Veronica bij de Kiesraad filmde. De VPRO belde op. Na
een gesprek liep ik een dag mee met hun camera
ploeg. Er werden opnamen gemaakt in Amsterdam en
Hilversum.
 
Bij de verkiezingen van september 1982 haalde de KP,
weer alleen in kieskring Haarlem, 127 stemmen. Hier
door en door tijdgebrek heb ik niet meer aan verdere
verkiezingen meegedaan.
 
De Kleine Partij behoorde tot een van de eerste milieu
partijen. GroenLinks bestond nog niet. Bij mijn weten is
de Kleine Partij de enige extinctiepartij. Ook de enige
partij, die aan de Tweede Kamerverkieingen deelnam,
waarvan de doelstelling gebaseerd was op kleinscha
ligheid. Bij de Kleine Partij stond kleinschaligheid op de
voorgrond. Natuurbehoud kwam op de tweede plaats.
 
Hoogachtend, H. Spelten
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Colofon

Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen. Met bijdragen van Reina van Zwoll, Tom Bakkers,
Stadsdeel Nieuw-West, H. Spelten 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
 
De Groenen Basis Piratenpartij
Stadsdeelcommissies Amsterdam
Nieuw-West: Reina van Zwoll
Noord: Kirsten Zimmerman
Oost: Ron Smit
West: Ronald Schönberger

Partijbestuur

Otto ter Haar, partijvoorzitter, otto@degroenen.nl
Tom Bakkers, penningmeester, tom@degroenen.nl
Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Reina van Zwoll, reina@degroenen.nl

Partijkalender

25 juni 2022, 83e partijcongres, De Schakel,
Amsterdam
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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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