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Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Khaled
Sakhel en Jolanda Verburg vertegenwoordigen De
Groenen bij de Europese Groene Partij.

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 45
Lid met minimuminkomen € 20
Abonnement Gras € 15
 
U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Ronald Schönberger, ronald@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Hartstra
Geschillencommissie: Jacques de Coo, Rob Visser,
Lydia Geijtenbeek

Vacature kascommissie

De partij De Groenen zoekt een kascommissaris.
Samen met Jan Hartstra controleert u voor het congres
de jaarrekening die het partijbestuur heeft opgesteld.
De vereisten zijn:
- lidmaatschap van De Groenen
- cijfermatig inzicht
De benodigde tijdsbesteding is ongeveer een dagdeel
per jaar nodig voor het bestuderen van de electronisch
toegestuurde financiële gegevens en ongeveer een uur
overleg met de penningmeester voorafgaand aan het
congres waarbij de veranntwoording geagendeerd is.
De kascommissie rapporteert aan het congres.
Inlichtingen verkrijgbaar bij Jan Hartstra of Otto ter
Haar

EGP-delegatie De Groenen

 Otto ter Haar, Jolanda Verburg en Khaled Sakhel in
Athene. Foto: Barry Sandland (EGP)

kelijk om elkaar te versterken, zeker gezien de halve
ring van GroenLinks bij de laatste Tweede Kamerver
kiezingen. Dat geldt natuurlijk ook voor de onderlinge
samenwerking in Europa. Want samen staan we
sterker!
Jolanda Verburg, EGP-delegate
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Beste partijgenoten

Hierbij de laatste Gras van dit jaar. De Groenen zijn dit
jaar actief geweest in Europa bij de EGP, we hebben
bij RTL4 en OBA meegedaan aan de verkiezingscam
pagne. Groenen zijn politiek actief in Zevenaar en Am
sterdam West. Vaak is het nodig dat de partij voor
onze raadsleden opkomt. In Zevenaar presteerde bur
gemeester Jan de Ruiter het om raadslid Paul Freriks
te dreigen uit de gemeenteraad te ontslaan. Hij heeft
kennelijk niet begrepen dat de grondwet de gekozen
raad aan het hoofd van de gemeente stelt en niet de
benoemde burgemeester.
In stadsdeel West is het de griffier die de rollen pro
beert om te draaien. De griffie wil de baas spelen en
gemakzuchtige deelraadsleden gunnen de griffie een
deel van het budgetrecht om mee te manipuleren. De
Groenen schakelen zonodig de bestuursrechter in om
hier een stokje voor te steken.
Zoals u kunt volgen in Gras houden De Groenen de de
mocratie levend door voor onze democratische rechten
op te komen tegenover autocratische bureaucraten
waar de stadskantoren mee bevolkt zijn. In maart 2014
krijgen we de kans om ons werkterrein via de verkiezin
gen uit te breiden. Blijft u ons hierin steunen? Volgende
week krijgt u de contributiebrief voor 2013 en is de
keus aan u.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 54e partijcongres

Verslag 54e partijcongres
Zaterdag 22 september 2012
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60

Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Ronald Schönberger, Jan Hartstra, Mi
chiel van Hasselt, Judith Hendrickx (Bossche Groenen,
gast), Jolanda Verburg (gast).
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, Jacques de
Coo, David Blik, Janneke Tops.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:24. Otto
deelt de begroting voor 2013 uit. Deze begroting wordt
toegevoegd aan agendapunt 5.
2. Het verslag van het 53e congres van 30 juni 2012
wordt goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Otto heeft op de verkiezings
markt van OBA gesproken met Danny Palic, nummer
twee van de Piratenpartij, over samenwerking bij de
Europese verkiezingen van 2014. De Zweedse Piraten
partij maakt deel uit van de Groene fractie in het Euro
pees Parlement. Paul heeft goede mensen ontmoet bij
verschillende splinterpartijen die het niet gehaald heb
ben bij de Tweede Kamerverkiezing. Michiel vraagt hoe
het partijbestuur om ging met de Tweede Kamerverkie
zingen. Het partijbestuur kiest in zijn beleidsplan voor
gemeenteraads-, staten en Europese verkiezingen. We
hebben te weinig actieve leden om de benodigde
handtekeningen in alle twintig kieskringen binnen te
krijgen. We hebben de verkiezingscampagne aange
grepen om te netwerken met andere partijen en free
publicity te zoeken. De Groenen is te zien geweest op
RTL4 en we namen deel aan de verkiezingsmarkt van
de Centrale Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Jo
landa merkt op dat een kleine partij als de PvdT er wel
in geslaagd is in 19 kieskringen de ondersteuningsver
klaringen rond te krijgen.
Paul en Otto hebben goede gesprekken gevoerd met
Toine van de Ven en Niels Feis van GroenLinks. Daar
zijn concrete afspraken uit voortgekomen die we bij
punt 5 bespreken.
4. De amendementen op de statuten worden met in
stemming ontvangen. Bij het volgende congres nemen
we een besluit. Het amendement op het huishoudelijk
reglement wordt met 5 stemmen voor en één onthou
ding aangenomen.
5. Jan Breij treedt af als kascommissaris. We zetten
een oproep in Gras voor een opvolger. Op dit moment
bestaat de kascommissie alleen uit Jan Hartstra. De
begroting 2013 wordt met 5 stemmen voor en één ont
houding aangenomen.
Bij GroenLinks gaan we voorstellen om met De Groe
nen deel te nemen aan de werkgroep die de EGP
Council in Athene voorbespreekt.
6. De amendementen op het partijprogramma worden
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met 5 stemmen voor en één onthouding aangenomen.
Michiel merkt op dat een aantal politieke partijen ande
re plannen door het CPB liet doorrekenen dan ze in
hun verkiezingsprogramma hadden staan. Hij vindt dat
kiezersbedrog.
7. We vergelijken de budgets voor fractieondersteuning
in Amsterdam West, Zevenaar en Den Bosch. In de ge
meente Buren heeft de PvdD een gemeenteraadslid en
die zoekt een fractiemedewerker. Paul is in Zevenaar
een duoraadslid kwijtgeraakt aan de PvdA.
8. Michiel is teleurgesteld dat De Groenen niet deelnam
aan de Tweede Kamerverkiezing. Hij ziet nu weinig
perspectief voor de invoering van een basisinkomen
via De Groenen. Hij zegt daarom zijn lidmaatschap op.
Om die reden heeft hij zich van stemming onthouden
tijdens dit congres. Paul dankt Michiel voor zijn bijdra
gen aan de partij als kandidaat voor de gemeenteraad
van Utrecht, oorspronkelijke auteur van het hoofdstuk
basisinkomen in het partijprogramma en lid van de ge
schillencommissie.
9. Paul dankt alle aanwezigen en sluit het congres om
15:30. Het volgende congres is zaterdag 23 maart
2013.
 

Begroting De Groenen 2013

 Inkomsten      Bedrag  Uitgaven      Bedrag
Contributies  €   2.400,00 Contributiebrieven  €       30,00

Donaties  €      200,00 Congres 2x  €       60,00

    MCU begunstiger  €       40,00

Copy West  €      100,00 Gras 4x  €     600,00

Website West  €        60,00 Hosting Strato  €       85,00

    partijbestuur  €              -  

    KvK  €       25,00

Stichting Postbus  €      150,00 PostNL Postbus 1251  €     170,00

Rente  €        40,00 bankkosten  €       80,00

Schenking  € 1.000,00 EGP contributie  € 1.000,00

Reimbursement EGP  €      400,00 Council EGP 2x  € 1.000,00

    Sparen voor verkiezingen  € 1.100,00

Tekort  €     150,00 Onvoorzien  €    310,00

Totaal  € 4.500,00    € 4.500,00

 

Taalmenu: inburgeren kan ook goedkoop

Bij de financiële beschouwingen 2013 van stadsdeel
West diende de fractie De Groenen de volgende motie
in:
 
De deelraad van stadsdeel Amsterdam West bijeen in
vergadering op 4 december 2012
Overwegende dat
- de subsidieaanvraag van € 29.500,- voor Taalmenu
niet in de huidige begroting is opgenomen
- dit terwijl zoals het DB zelf aangeeft taalbeheersing
een belangrijke voorwaarde is om mee te kunnen doen
in de samenleving
- 13 deskundige vrijwilligers met verschillende experti
sen zich succesvol inzetten onder meer op het gebied
van van taal- en computervaardigheden
- middels een website zelfstandig leren (24 uur per
dag, 7 dagen per week) met deskundige hulp en coa
ching wordt gecombineerd
- bewoners onder anderen in Bos en Lommer en
Spaarndammerbuurt massaal het Taalcentrum steunen
- de diensten van Taalmenu laagdrempelig en gratis
zijn
- de kosten van Taalmenu in vergelijking met officiële
inburgeringstrajecten heel laag zijn
besluit: 
het DB te verzoeken om €29.500 vrij te maken in het
programma Welzijn voor Taalmenu (OpenLeercentrum).
 
Ronald Schönberger
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Samenwerken is het probleem

Hoe wij zaken aanpakken en samenwerken hangt
voor een groot gedeelte af van de cultuur waarin
wij zijn opgegroeid. Dat heeft ook gevolgen voor
hoe wij anticiperen op de crisis. Door mijn reis naar
Griekenland heb ik daar weer meer inzicht in gekre
gen.

Van 8 – 11 november vond in Athene de 17e council
meeting plaats van de European Green
Party (EGP). Ik was mee als lid van de
delegatie van De Groenen. De timing
kon niet beter. Een groene partij op be
zoek in een land in diepe crisis. Het
congres begon toen de felle stakingen

als gevolg van de strenge bezuinigingen in Griekenland
weer wat geluwd waren. Net voordat de stakingen in
de andere zuidelijke landen losbarsten met gevolgen
voor het Europese vliegverkeer, waren we gelukkig
weer thuis.

Bij aankomst in Griekenland lagen de straten nog vol
afval en kwam het openbaar vervoer langzaam weer op
gang. De stemming onder de bevolking is gelaten. Een
hoge werkloosheid maakt dat veel Grieken somber zijn
over de toekomst. Bij alle gesprekken die ik met Grie
ken heb gevoerd voelde ik de wanhoop, ook al spraken
de meesten het niet uit.

Zelfvoorzienende samenleving
Tijdens het congres werd flink aandacht besteed aan
de crisis in het algemeen en in het bijzonder de situatie
in Griekenland. Wat kan de EGP doen om een groene
en sociale economie te bevorderen zodat we uit de cri
sis geraken? Zo was er aandacht voor Transition
Towns, een fenomeen ontstaan in Engeland, waarbij
een groep mensen samenwerkt aan de realisatie van
een zelfvoorzienende gemeenschap. Een docent van
de Universiteit van Athene presenteerde een aantal lo
kale voorbeelden die hoop op de toekomst bieden. De
projecten lopen verre van vlekkeloos. Of er is gebrek
aan kennis, of aan grond, of er zijn ondanks de enorme
werkloosheid geen mensen beschikbaar die voor de
projecten willen werken!
  
De problemen waar Griekenland mee kampt hebben
vooral een culturele oorsprong. Dat werd mij steeds
duidelijker uit de verschillende gesprekken. “Samen
werken is het probleem”, vertelden een aantal vrouwe
lijke initiatiefnemers van Transition projecten. Grieken
doen namelijk alles binnen de familie, iets zelf oppak
ken buiten de familie om komt bijna niet voor. Eigen
initiatief is voor Grieken daarom uitermate lastig. Het is
zelfs zo erg dat de meeste Grieken hun buren niet eens
kennen, daar willen ze niets mee van doen hebben, laat
staan mee samenwerken.

Power tot the people
Ondanks de vele aanbevelingen van de EGP om de cri
sis te bezweren door te investeren in een groen en so
ciale economie zodat de burgers weer zicht krijgen op
een toekomst, lijkt de oplossing verder weg dan ooit.
De focus ligt daarbij vooral op de beschikbaarheid van
geld. Maar vooral Griekenland laat zien dat de inzet
van mensen waarschijnlijk vele malen belangrijker is
dan het geld. “It’s about the people” is het motto van
deze 17e council en juist daar ligt de oplossing.

Hoe ironisch dat uitgerekend in Griekenland, de baker
mat van onze huidige staatsvorm, het falen van de de
mocratie het grootst is. Dat juist de cultuur in dit land
het zelfbestuur van het volk - “power to the people” -
niet goed af gaat. En niet alleen de Grieken hebben
daar moeite mee, de meeste zuidelijke landen hebben
een overeenkomstige cultuur en uitgerekend daar zijn
de problemen het grootst.

Samenwerken is de uitdaging
De grote uitdaging ligt daarom bij de samenwerking en
hoe de gemeenschap in beweging kan komen. Hope
loos is het niet, want samenwerken is aan te leren. Het
betekent echter wel dat een hele samenleving uit zijn ‘
comfortzone’ moet treden. De noordelijke landen zijn
daar sterker in dus kunnen daar een belangrijke rol in
spelen. Ook in de noordelijke landen ligt de uitdaging
bij de samenwerking. We mogen niet denken dat we er
al zijn. De verschillende landen kunnen nog veel van el
kaar leren en elkaar versterken.
 
Alleen al de samenwerking tussen politieke partijen on
derling is een kunst op zich. Zo hebben we in Neder
land twee partijen die lid zijn van EGP: GroenLinks en
De Groenen. De bereidwilligheid tot samenwerken is
niet groot. Willen we het groene geluid goed laten
doorklinken in de Nederlandse politiek is het noodza

Demonstratie tegen de bezuinigingen

 Het spandoek steunt Syriza. Foto: Otto ter Haar
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U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie naar de Triodos Bank
rekening NL24TRIO0198528051 ten name van De
Groenen te Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Ronald Schönberger, ronald@degroenen.nl
Bestuurslid Khaled Sakhel, khaled@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Hartstra
Geschillencommissie: Jacques de Coo, Rob Visser,
Lydia Geijtenbeek

Vacature kascommissie

De partij De Groenen zoekt een kascommissaris.
Samen met Jan Hartstra controleert u voor het congres
de jaarrekening die het partijbestuur heeft opgesteld.
De vereisten zijn:
- lidmaatschap van De Groenen
- cijfermatig inzicht
De benodigde tijdsbesteding is ongeveer een dagdeel
per jaar nodig voor het bestuderen van de electronisch
toegestuurde financiële gegevens en ongeveer een uur
overleg met de penningmeester voorafgaand aan het
congres waarbij de veranntwoording geagendeerd is.
De kascommissie rapporteert aan het congres.
Inlichtingen verkrijgbaar bij Jan Hartstra of Otto ter
Haar

EGP-delegatie De Groenen

 Otto ter Haar, Jolanda Verburg en Khaled Sakhel in
Athene. Foto: Barry Sandland (EGP)

kelijk om elkaar te versterken, zeker gezien de halve
ring van GroenLinks bij de laatste Tweede Kamerver
kiezingen. Dat geldt natuurlijk ook voor de onderlinge
samenwerking in Europa. Want samen staan we
sterker!
Jolanda Verburg, EGP-delegate
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Beste partijgenoten

Hierbij de laatste Gras van dit jaar. De Groenen zijn dit
jaar actief geweest in Europa bij de EGP, we hebben
bij RTL4 en OBA meegedaan aan de verkiezingscam
pagne. Groenen zijn politiek actief in Zevenaar en Am
sterdam West. Vaak is het nodig dat de partij voor
onze raadsleden opkomt. In Zevenaar presteerde bur
gemeester Jan de Ruiter het om raadslid Paul Freriks
te dreigen uit de gemeenteraad te ontslaan. Hij heeft
kennelijk niet begrepen dat de grondwet de gekozen
raad aan het hoofd van de gemeente stelt en niet de
benoemde burgemeester.
In stadsdeel West is het de griffier die de rollen pro
beert om te draaien. De griffie wil de baas spelen en
gemakzuchtige deelraadsleden gunnen de griffie een
deel van het budgetrecht om mee te manipuleren. De
Groenen schakelen zonodig de bestuursrechter in om
hier een stokje voor te steken.
Zoals u kunt volgen in Gras houden De Groenen de de
mocratie levend door voor onze democratische rechten
op te komen tegenover autocratische bureaucraten
waar de stadskantoren mee bevolkt zijn. In maart 2014
krijgen we de kans om ons werkterrein via de verkiezin
gen uit te breiden. Blijft u ons hierin steunen? Volgende
week krijgt u de contributiebrief voor 2013 en is de
keus aan u.
 
Otto ter Haar, partijvoorzitter

Verslag 54e partijcongres

Verslag 54e partijcongres
Zaterdag 22 september 2012
Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60

Aanwezig: Paul Freriks (voorzitter), Jan van Delden,
Otto ter Haar, Ronald Schönberger, Jan Hartstra, Mi
chiel van Hasselt, Judith Hendrickx (Bossche Groenen,
gast), Jolanda Verburg (gast).
Afwezig met kennisgeving: Khaled Sakhel, Jacques de
Coo, David Blik, Janneke Tops.
 
1. Opening. Paul opent de vergadering om 13:24. Otto
deelt de begroting voor 2013 uit. Deze begroting wordt
toegevoegd aan agendapunt 5.
2. Het verslag van het 53e congres van 30 juni 2012
wordt goedgekeurd.
3. Verslag partijbestuur. Otto heeft op de verkiezings
markt van OBA gesproken met Danny Palic, nummer
twee van de Piratenpartij, over samenwerking bij de
Europese verkiezingen van 2014. De Zweedse Piraten
partij maakt deel uit van de Groene fractie in het Euro
pees Parlement. Paul heeft goede mensen ontmoet bij
verschillende splinterpartijen die het niet gehaald heb
ben bij de Tweede Kamerverkiezing. Michiel vraagt hoe
het partijbestuur om ging met de Tweede Kamerverkie
zingen. Het partijbestuur kiest in zijn beleidsplan voor
gemeenteraads-, staten en Europese verkiezingen. We
hebben te weinig actieve leden om de benodigde
handtekeningen in alle twintig kieskringen binnen te
krijgen. We hebben de verkiezingscampagne aange
grepen om te netwerken met andere partijen en free
publicity te zoeken. De Groenen is te zien geweest op
RTL4 en we namen deel aan de verkiezingsmarkt van
de Centrale Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Jo
landa merkt op dat een kleine partij als de PvdT er wel
in geslaagd is in 19 kieskringen de ondersteuningsver
klaringen rond te krijgen.
Paul en Otto hebben goede gesprekken gevoerd met
Toine van de Ven en Niels Feis van GroenLinks. Daar
zijn concrete afspraken uit voortgekomen die we bij
punt 5 bespreken.
4. De amendementen op de statuten worden met in
stemming ontvangen. Bij het volgende congres nemen
we een besluit. Het amendement op het huishoudelijk
reglement wordt met 5 stemmen voor en één onthou
ding aangenomen.
5. Jan Breij treedt af als kascommissaris. We zetten
een oproep in Gras voor een opvolger. Op dit moment
bestaat de kascommissie alleen uit Jan Hartstra. De
begroting 2013 wordt met 5 stemmen voor en één ont
houding aangenomen.
Bij GroenLinks gaan we voorstellen om met De Groe
nen deel te nemen aan de werkgroep die de EGP
Council in Athene voorbespreekt.
6. De amendementen op het partijprogramma worden
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