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Beste leden en sympathisanten
In deze Gras vindt u de agenda voor het congres van 1
en 8 december. We hebben amendementen waarin we
verdragen steunen die de door ons noodzakelijk ge
achte maatregelen tegen de klimaatontwrichting tot
een plicht maken voor de verdragspartijen.
Het bestuur heeft voor de verkiezing van de gemeente
raad van Amsterdam een coalitie gesloten met de Pira
tenpartij en de Basisinkomenpartij. We vragen alle
leden in Amsterdam om zich kandidaat te stellen.
Prettige kerstdagen en een gelukkig 2022!
Otto ter Haar

Agenda 81e partijcongres
Het 81e partijcongres wordt op twee dagen gehouden:
1 en 8 januari 2022. In de tussentijd is het geschorst.
Wegens beperkingen in de software kunnen we maar
één uur achtereen vergaderen. Op 8 januari schorsen
we daarom na een uur de vergadering voor een korte
pauze.
Zaterdag 1 januari 2022
Online congres met Microsoft Teams op het adres:
https://teams.live.com/meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.

10. 14:30 Partijkalender, verzoek aan bestuur uiterlijk
26 maart 2022 een congres bijeen te roepen bij voor
keur in Amsterdam.
11. 14:40 Verkiezing van de congreswerkgroep voor
het volgende congres
12. 14:50 Rondvraag
13. 15:00 Sluiting

Amendementen partijprogramma
Hoofdstuk A3 Energie en klimaat
Na paragraaf Brandstof een nieuwe paragraaf toevoe
gen:
Het Fossiele brandstof non-proliferatieverdrag
De Groenen steunt het initiatief voor een Fossiele
brandstof non-proliferatieverdrag (1). Dit is nodig om te
voorkomen dat nieuwe steenkool-, olie- en gasproduc
tielocaties in gebruik worden genomen en om bestaan
de productielocaties te sluiten.
Motivatie: het sluit goed aan met ons verbod op handel
in fossiele brandstof. De Europese Groene Partij onder
steunt het verdrag (2).
Na paragraaf Bodemgebruik en voeding een nieuwe
paragraaf toevoegen:

1. 13:00 Opening door congresvoorzitter
2. 13:05 Gemeenteraadsverkiezing 2022
3. 13:20 Kandidatenlijst gemeenteraad Amsterdam
4. 14:00 Schorsing congres tot 8 januari

Plant Based Treaty
De Groenen steunt het Plant Based Treaty (3). Dit ver
drag heeft tot doel de achteruitgang van ecosystemen
als gevolg van veehouderij een halt toe te roepen en
een verschuiving naar plantaardige voeding te bevor
deren.

Zaterdag 8 januari 2022

Hoofdstuk A8 Volksgezondheid

Online congres met Microsoft Teams op het adres:
https://teams.live.com/meet/94571882078055
De virtuele vergaderruimte is open vanaf 12:50 uur.

Vóór paragraaf Overgewicht een nieuwe paragraaf toe
voegen:

5. 13:00 Heropening door congresvoorzitter
6. 13:05 Verslag van het 80e congres.
7. 13:10 Verslag van het partijbestuur, inclusief actie
tegen de Kamer van Koophandel
8. 13:30 Amendementen partijprogramma.
9. 13:50 Update gemeenteraadsverkiezingen maart
2022
13:55 Pauze. De virtuele vergadering wordt 10 minuten
geschorst en om 14:05 heropend.

Europese gezondheidsunie
De Groenen steunt de plannen van de Europese Com
missie voor een Europese gezondheidsunie (4). We wil
len coördinatie met de andere lidstaten bij grensover
schrijdende gezondheidsbedreigingen en gezamenlijk
onderhandelen met de producenten van geneesmidde
len.
1 https://fossilfueltreaty.org/nld
2 https://europeangreens.eu/council34/adopted-docu
ments (R7)
3 https://plantbasedtreaty.org/
4 https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/
european-health-union_nl
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Gras intern

Verslag 80e partijcongres

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.

Zaterdag 25 september 2021
De Schakel, De Wittenkade 109, Amsterdam

De Groenen zoekt kandidaten voor de ge
meenteraad van Amsterdam

De Groenen gaat voor de verkiezing van de gemeente
raad van Amsterdam een gezamenlijke lijst vormen met
de Piratenpartij en de Basisinkomenpartij. De Piraten
partij levert de lijsttrekker. Dat wordt waarschijnlijk
Matthijs Pontier, fractievoorzitter in het waterschap
Amstel, Gooi en Vecht. De Basisinkomenpartij krijgt
plaats drie en vier: Susan Delsing en Ron Smit. De
Groenen krijgt de plaatsen twee, vijf, acht, twaalf, 16,
20, 24 en 28. Het partijbestuur heeft Reina van Zwoll
gevraagd te kandideren voor plaats twee. We bevelen
haar aan bij het congres. Voor de plaatsen vijf tot en
met 28 (zeven plaatsen) vragen we al onze leden om
zich verkiesbaar te stellen. Zaterdag 1 januari houden
we een congres waarin we de lijst samenstellen.
Kandidaten meldt u aan bij de congreswerkgroep (e-
mail: congreswerkgroep@degroenen.nl) of op het
partijadres
Het partijbestuur

Aanwezig: Rijndert Doting (voorzitter), Otto ter Haar
(notulist), Tom Bakkers, Paul Berendsen, Reina van
Zwoll, Ryszard Matenko en Ronald Schönberger (frac
tie Waterschap Amstel, Gooi en Vecht tot agendapunt
3)
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (mach
tigt Tom), mevrouw Ter Haar (machtigt Otto)
1. Opening Rijndert opent de vergadering om 13:01.
Hij keurt de machtigingen van Paul Berendsen, Adriaan
Smeekes en mevrouw Ter Haar goed. Na enkele minu
ten verschijnt Paul zelf op de vergadering waarmee zijn
machtiging vervalt. Op verzoek van Ronald komt zijn
verslag na agendapunt 2 aan de orde.
2.Verslag van het 79e congres Bij punt 3 Verslag
partijbestuur staat dat tijdens de campagne drie nieu
we leden zich hebben aangemeld. Dat waren er vier
waarvan er slechts één de contributie voor 2021 heeft
betaald. Dit nieuwe lid uit Arnhem heeft echter op 10
juli zijn lidmaatschap weer opgezegd. Met die aanvul
ling stelt het congres het verslag van het 79e congres
bij acclamatie vast.
6. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Ronald doet
verslag van het werk van de fractie. Mirjam was ziek en
Matthijs was verhinderd. Ronald vertelt over een
grondruil tussen het waterschap en de gemeente Am
sterdam. De fractie kwam daarbij op voor de bewoners
van het ADM-terrein. De fractie heeft n.a.v. een publi
catie van het onderzoeksplatform Follow The Money
werk gemaakt van de digitale veiligheid van Waternet.
Waternet is een stichting opgericht door het water
schap AGV en de gemeente Amsterdam voor drinkwa
tervoorziening, riolering en waterbeheer. Otto vraagt
naar het klimaatbeleid van het waterschap en vraagt of
er risico is op overstromingen door heftige regenval
zoals in Limburg. Volgens Ronald is dat risico voor Am
sterdam niet groot. Voor noodgevallen is de polder de
Rondehoep aangewezen als overloopgebied voor de
Amstel. Ronald toont interesse een stukje voor Gras te
schrijven. Hierna verlaat hij de vergadering.
3. Verslag partijbestuur Tom en Otto doen verslag.
De bestuurstermijn van Angela is verstreken. We zijn
blij met de kandidatuur van Reina en Rijndert. Wat de
Kamer van Koophandel betreft willen we het hernieuw
de verzoek tot inschrijving per 23 maart 2019 van Tom
en Otto in het handelsregister van mr. Barou wijzigen in
een sommatie aan de KVK tot inschrijving bij gebreke
waarvan dagvaarding volgt bij de civiele rechter.
4. Begroting 2022 Er staat een fout in de begroting
zoals gepubliceerd in Gras. Bij Totaal ontbreken de uit
gaven aan de KVK. De uitgaven aan KVK worden op
basis van de uitgaven in de laatste twee jaar verlaagd
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naar 3000€. Het Tekort wordt 1055€ en het Totaal 6655
€. Het congres neemt de gecorrigeerde begroting aan.
Het bestuur publiceert deze in de Gras van december.
5. Verkiezing bestuursleden Het congres benoemt
Reina en Rijndert bij acclamatie in het partijbestuur.
Rijndert heeft stemrecht in het bestuur maar niet op het
congres zolang er geen akkoord is over een betalings
regeling.
7. Amendementen partijprogramma In de paragraaf
Brandstof wordt “brandstof brandstof” gewijzigd in “
brandstof”. In de paragraaf Bodemgebruik en voeding
wordt de laatste zin gewijzigd in “Het land waar nu
diervoeding wordt verbouwd komt daardoor vrij.”. Alle
paragrafen worden met algemene stemmen aangeno
men behalve de paragraaf Klimaatengineering. Deze
wordt aangenomen met zes stemmen voor (Otto, Tom,
Reina, Richard + 2 machtigingen) en één tegen (Paul).
8. Gemeenteraadsverkiezingen 2022 We willen in elk
geval deelnemen in Amsterdam en misschien in
Utrecht. Ryszard wil wel kandideren in Amsterdam.
Otto neemt contact op met Bandi Zsiros voor Utrecht.
9. Partijkalender De aanwezige leden tekenen een
verzoek aan het bestuur om uiterlijk 8 januari 2022 een
congres bijeen te roepen.
10. Congreswerkgroep Het congres benoemt Paul,
Rijndert en Reina in de congreswerkgroep.
11. Rondvraag Geen vragen.
12. Sluiting Rijndert sluit de vergadering omstreeks
15:30.

Contributie 2022
Vrijdag 31 december 2021 incasseert De Groenen uw
contributie voor 2022. De leden en abonnees die de
partij niet gemachtigd hebben ontvangen in december
een factuur.
Het partijbestuur

Inschrijving bestuur in handelsregister (5)
We hebben mr. Barou van InHouse Law Firm bereid
gevonden namens ons de Kamer van Koophandel te
dagvaarden om onze inschrijving in het handelsregister
te vorderen.
Mr. Barou geeft de Kamer nog een laatste kans om dit
uit eigen beweging te doen. Deze sommatiebrief heeft
zij 16 december verzonden aan de voorzitter van de
Raad van Bestuur van de Kamer van Koophandel.
We verwijten de Kamer dat de gegevens in het han
delsregister met betrekking tot het bestuur van De
Groenen sinds 1 augustus 2018, in elk geval sinds 23
maart 2019, onjuist zijn.
Acht leden van De Groenen hebben in overeenstem
ming met Burgerlijk Wetboek Boek 2 artikel 41 lid 2 op
23 maart 2019 het 74e congres bijeengeroepen en een
nieuw bestuur gekozen. De Kamer heeft Tom's opgave
om drogredenen geweigerd in te schrijven
De Kamer heeft in strijd met het Handelsregisterbesluit
2008 geweigerd de stemgerechtigheid te onderzoeken
van de acht leden die het 74e congres bijeen hebben
geroepen. De Kamer heeft in strijd met de Algemene
wet bestuursrecht Tom niet de gelegenheid gegeven
om zijn opgave van onze verkiezing te documenteren.
De Kamer heeft in strijd met de Algemene wet be
stuursrecht het bezwaar van vijf van de acht bijeenroe
pende leden niet behandeld.
Bij de behandeling van het bezwaar heeft de Kamer
wederom geweigerd de rechtsgeldigheid van het con
gres te onderzoeken en zich leugenachtig opgesteld
door drogredenen aan te voeren.
Tom Bakkers en Otto ter Haar

Begroting De Groenen 2022
Inkomsten
Contributies
Schenkingen

Bedrag
€ 1.500,00
€ 4.000,00

Rente, dividend
Overige inkomsten

€
€

Tekort
Totaal

€ 1.055,00
€ 6.655,00

-,100,00

Uitgaven
Kamer van Koophandel
Bankkosten
Vergaderingen
Partijbestuur
Gras
Website
Waarborgsom
Campagnes

Bedrag
€ 3.000,00
€ 120,00
€ 200,00
€ 600,00
€ 200,00
€
85,00
€ 450,00
€ 1.000,00

Prio
3
1
1
3
1
1
2
3

Onvoorzien
Totaal

€ 1.000,00
€ 6.655,00

1-3
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Fracties De Groenen

Partijkalender

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
amstelgooivecht@degroenen.nl
Matthijs Pontier, fractievoorzitter
Ronald Schönberger, fractielid
Mirjam van Rijn, commissielid
Lot Oostveen, commissielid

1 januari 2022, 81e partijcongres - kandidatenlijst,
online
8 januari 2022, 81e partijcongres - andere zaken,
online
31 januari 2022 kandidaatstelling gemeenteraad
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden
15 maart 2023, verkiezing provinciale staten en
waterschappen
23 mei 2024, verkiezing Europees Parlement

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

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).

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

Colofon
Gras is het partijorgaan van de politieke partij De Groe
nen.
Met bijdragen van de Piratenpartij, de Basisinkomen
partij, mr. Barou, Tom Bakkers en Otto ter Haar.
XXXXXXX 2542-4661
ISSN 1572-1485

