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M et d ez e a a nv u l lin g wo r d e n d e not u le n
vastgeste ld .
2 & 3 & 4 & 5. P a rt ij b est u u r e n f in a n c i ë n . Jan
Hartstra en Otto ter Haar hebben een lopend mandaat.
Jan Hartstra heeft fysiek problemen. De continuïteit
van zijn penningmeesterschap is daar afhankelijk van.
De kascommissie,bestaande uit Ronald Schönberger
en Jaap de Jong, zal later dit jaar de afrekening voor
2006 controleren. De afrekening voor 2007 is nog niet
gereed.
Ja c qu es, Cor e n B e rt t r e d e n a f, omdat hun
zittingstermijn van twee jaar is verlopen. Jacques stelt
zich herkiesbaar, maar is niet langer beschikbaar als
waarnemend voorzitter. De functie van partijvoorzitter
is al enkele jaren vacant. Paul Freriks en Jan Breij
stellen zich staande de vergadering kandidaat voor het
partijvoorzitterschap. Paul Berendsen en Micha
Kuiper stellen zich kandidaat voor het partijbestuur.
Het bestuur controleert het stemrecht van de
aanwezige leden. Jacques schorst de vergadering van
12:52 tot 13:30. Een aantal leden betaalt ter plekke de
contributie voor 2008. Hierna hebben alle aanwezige
leden stemrecht.
Jacques heropent de vergadering om 13:38 uur. Cor
Loos en Huib Poortman vormen het stembureau. Het
congres stemt schriftelijk over het partijvoorzitterschap.
Er worden 21 stemmen uitgebracht: 1 blanco, 2 voor
Jan Breij en 18 voor Paul Freriks. H ie r me e b e no emt
het co ng r es P a u l F r e r iks tot pa r t ijvoo rzitte r.
H et co ng r es b e no e mt P a u l B e r e n ds e n,
Ja c qu es d e Coo en M i c ha K u i p e r b ij
a c c l a ma t ie in het pa r t ij b est u u r .
Hierna neemt Paul het voorzitterschap over van
Jacques. Het partijbestuur in nieuwe samenstelling zal
zich buigen over een jaarplan en begroting.
H et co ng r es b e no e mt Jan B r e i j tot lid v an d e
kas co mmissie t e r c ont ro le v a n d e bo ek j a r e n
2008 e n 2 009.
6. U it d e af d e l in g en : Paul verzoekt de afdelingen
van brieven die namens de afdeling naar de media
gaan een kopie aan het partijbestuur te sturen, zodat
deze op de hoogte zijn.
7. E G P: De Groenen blijven lid van de EGP. Het
bestuur neemt in overweging Els de Groen (ex-Europa
Transparant) te benaderen.
8. De to ekomst v an De G r o e n en : Uitgebreide
gedachtewisseling in twee termijnen op basis van de
Mindmap van Rob Visser.
9. Rondv r a a g : In november zijn er Waterschapsverkiezingen waarbij voor het eerst
politieke partijen
e
lijsten kunnen inleveren. Het 41 congres partijcongres
vindt plaats op zaterdag 27 september. H e t co ng r es
b e no e mt
Ro b
B ro ck hus
in
de
co ng r es w e r kg ro e p .
10. S lu it in g . Paul sluit de vergadering omstreeks
16:00 uur.

Beste partijgenoten!
Het is met veel genoegen dat ik in deze Gras het
voorwoord mag schrijven. Gekozen na ons vorig
congres ben ik met veel goede moed en vertrouwen
met het huidige bestuur aan de slag gegaan.
En dat vertrouwen –ook in de toekomst- mag er zijn
en blijven. De reden daarvan is dat wij beschikken
over het beste programma van alle partijen die in
Nederland actief zijn. Dat partijprogramma is onze
basis. Het wordt op dit moment niet gewijzigd maar
geactualiseerd. Otto heeft daar de coördinatie over
en jullie kunnen het volgende congres op 27
september wijzigingsvoorstellen tegemoet zien.
Schroom niet deze te amenderen en ook staan we
open voor algemene tekstaanpassingen.
Onze website is weer up to date aan het worden. Deze
kun u vinden op www.degroenen.info . Het bestuur
heeft onlangs besloten de bestaande pagina er naar
toe te linken.
Tijdens ons laatste congres hebben we besloten te
pogen mee te doen met de waterschapsverkiezingen.
Water, een item dat volledig past bij onze partij. In
de maanden juli en augustus zullen we contact
opnemen met onze leden met de vraag of zij op de
kandidatenlijst willen voorkomen. Zelf zal ik onze
campagne in de peiling houden.
Steeds zijn we op zoek naar samenwerking.
Verschillende organisaties hebben we al bezocht of
zijn we mee in gesprek. Maar de belangrijkste
samenwerking zal zijn tussen de geledingen in onze
eigen De Groenen. Daar gaan we voor. Noteer
derhalve al het volgende congres in uw agenda: 27
september!
Paul Freriks, partijvoorzitter

Besluitenlijst
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Zaterdag 2 februari 2008
Milieucentrum Utrecht
A an w ez ig : Jacques de Coo (voorzitter ochtend), Cor
Loos, Rob Visser, Otto ter Haar, Jaap de Jong, Huib
Poortman, Sybrand Andringa, Job Jongkind, Ronald
Schönberger, Bert Tiddens, Rob Brockhus, Micha
Kuiper, Paul Freriks (voorzitter middag), Wim Sweers,
Wim Wolbrink, Jan Breij, Andreas Ligtvoet, Ad van
Rooij, Jan Hartstra, Paul Berendsen, Johan van der Mei,
Trudie van der Hoop (’s middags), W. v.d. Ende (gast).
Afw ez ig met ke n n isg ev ing : Frank Plate, Michiel
van Harten.

Van de pennin gmeeste r
Beste leden,
Uit de administratie is gebleken, dat een groot aantal
leden de contributie over 2008 nog niet heeft betaald.
Enigszins begrijpelijk is dit wel. Er was iets mis met de
acceptgirokaarten, zodat een groot aantal betalingen
De Groenen niet heeft bereikt. Onze excuses hiervoor.
Toch wilden wij u vragen de contributie alsnog over te
maken. Dit kan door €27 (of €20 bij minimuminkomen)
voor het lidmaatschap,
of €13 voor een
Grasabonnement
over
te
maken
naar
Postbanknummer 306434, ten name van De Groenen,
Postbus 1251, 3500 BG Utrecht

0. O pe n in g . Jacques
opent het congres om 10:31 uur.
e
1. Notu le n 39 co ng r es . Aan de notulen wordt
toegevoegd bij agendapunt 6: Het boek “Politiek als
evenwichtskunst” van prof. Andries Hoogerwerf is
gebruikt bij het programma van Lijst 14.

1

Gras

Nieuwsbrief van De Groenen nr.33, juni 2008

Alvast bedankt voor uw medewerking.

Zwolle stelt s tr u ctu u r pl an v as t

Jan Hartstra

De fractie van GroenLinks/De Groenen in Zwolle heeft
ingestemd met het nieuwe Structuurplan, met een
looptijd tot 2020. Het is het eindresultaat van een lange
weg, die op ons initiatief in 2002 is ingezet met het
houden van stadsdebatten. Sinds die is er met name
rond het thema groei van de stad doorlopend nogal wat
discussie geweest.
Wij zijn bijzonder tevreden over de beleidswijziging om
niet langer grote buitenwijken aan de stad toe te
voegen,maar maximaal in de bestaande stad te
bouwen. Dit zogeheten ‘inbreiden’ is moeilijk en
vereist een rechte rug van de gemeenteraad tegen
not-in-my-backyard-gedrag, maar is wel de enige
manier om de groene ruimte rond de stad te
behouden.

Water scha p s ve r kiezingen 2 0 0 8
Binnen Nederland zijn de waterschappen, net als
provincies
en
gemeentes,
gedecentraliseerde
overheidslichamen. Zij zijn tevens de oudste instituties
binnen ons staatsbestel, vaak gesticht lang voor steden
en de huidige provincies. Zo wordt de stichtingsdatum
voor het waterschap waar ondergetekende woont
(Rijnland) gesteld op 1251. De grenzen werden bepaald
door de stroomgebieden in een bepaalde regio. En die
stroomgebieden houden niet op bij provincie- en
gemeentegrenzen. Rijnland loopt vanaf de noordgrens
van Den Haag tot aan het Noordzeekanaal en vanaf de
zee tot aan Zwammerdam. Inclusief Leiden, Haarlem,
Gouda en een stuk Amsterdam en het tussenliggende
gebied. Het algemene doel van het waterschap is de
regeling van de waterhuishouding en omvat de
waterkeringszorg,
waterkwantiteitsbeheersing
en
waterkwaliteitsbeheer. Van oudsher werd het bestuur
(en daarmee de financiën) vastgesteld door de mate
waarin men belang had bij het water. Daarbij werd
onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën.
De verschillende categorieën zijn de ingezetenen (de
mensen die in het schap wonen dus), ongebouwd
(eigenaren en pachters van de grond, meestal voor
agrarische doeleinden), bedrijven en anderen (dit
kunnen b.v. natuurgebieden zijn).
De verkiezingen van de besturen vond tot nu toe niet
geheel volgens de huidige democratische opvattingen
plaats. De groep stemgerechtigde ingezetenen
bijvoorbeeld was tot 1992 beperkt tot huiseigenaren,
het aloude huismannenkiesrecht. Na invoering van het
algemeen stemrecht was er alleen stemming op
personen. Die stonden alfabetisch op een kieslijst. De
wet op dit punt is nu veranderd en dat houdt in dat er,
net als bij de andere verkiezingen, kieslijsten op naam
worden geïntroduceerd. Om een naam boven een lijst
te krijgen moet een belangengroepering met
rechtspersoonlijkheid zich daartoe laten registreren.
Dan kan een kandidatenlijst worden ingediend.
Dat opent de mogelijkheid voor politieke partijen, zoals
De Groenen, om voor het eerst deel te nemen aan de
waterschapsverkiezingen!
Er zijn op dit moment 26 waterschappen en die
houden gezamenlijk in de periode tussen 13 en 25
november 2008 verkiezingen in de categorie
ingezetenen. De verkiezing voor de overige categorieën
vindt op andere wijze plaats. Voor de stemming wordt
niet gebruik gemaakt van stembureaus, maar dat
gebeurt schriftelijk en voor een deel ook per internet.
Van oudsher is de publieke belangstelling nogal matig
en de opkomst navenant. Gezien het belang van water
in het algemeen nogal onbegrijpelijk overigens.
Het zal duidelijk zijn dat De Groenen grote
belangstelling heeft voor het wel en wee van ons water.
De intentie is dan ook om waar dat mogelijk is deel te
nemen aan de verkiezingen. Het bestuur is op dit
moment bezig met een inventarisatie daarvoor. Naast
kandidaten zijn er ook lijstondersteuners nodig.
Daarom een oproep aan de leden om bij interesse
contact op te nemen.
Wij rekenen op succes bij deze verkiezingen!

S c h e ll e r d r i e ho ek b l ij ft g ro e n
Inbreiden is in onze visie echter niet hetzelfde als het
volbouwen van plekken die nu groen zijn. Groen in de
stad moet juist verder versterkt worden. Inbreiden
willen wij op versteende plekken in de stad. Dat
betekent
bijvoorbeeld
concreet
dat
de
Schellerdriehoek (een groene zone in Zwolle Zuid) niet
volgebouwd zal worden. De raad heeft een
amendement van ons daarover gelukkig aangenomen.
Wel vinden wij dat de Schellerdriehoek een impuls
moet krijgen. Er ligt al 11 jaren een plan van de
omwonenden om van de Schellerdriehoek een
buurtweide te maken. Andere groene invullingen
vinden wij ook prima, maar zo afgesloten als het nu is
moet het niet lang meer blijven.
Nie u w e wo n ing bo u w lo c at ies a a n d e r a n d v a n
d e st a d
In het structuurplan wordt geen beslissing genomen
over concrete bebouwing, er worden alleen locaties
aangewezen die verder onderzocht kunnen worden op
haalbaarheid als woningbouwlocatie. Dit is voor enkele
locaties de uitkomst van collegeonderhandelingen in
2006. Een compromis waarmee de kans op bebouwing
verkleind werd. (Sinds 2002 zijn we collegefractie) Wij
zijn van mening dat de waardevolle groengebieden
IJsselvizier, Stadsbroek en de Dijklanden dan alsnog
zullen afvallen, vanwege natuur- en belevingswaarde
en omdat we zo slim gaan inbreiden dat dat voldoende
blijkt te zijn voor het soort en het aantal woningen dat
we willen bouwen. Maar niet iedereen in de raad is
daarvan nu al overtuigd. Wij hopen dat de toegezegde
onderzoeken ons de argumenten geven om een
raadsmeerderheid te overtuigen.
H o e t e bo u w e n?
Een element dat we graag willen inbrengen is dat
Zwolle vroeg of laat alle andere gemeentes in het land
zal volgen in de bevolkingsdaling. Het lijkt ons
verstandig om bij het bouwen in de nabije toekomst al
rekening te
houden
met
een
toekomstige
bevolkingsdaling. Voor ons betekent dit flexibel
bouwen en het behoud van groene ruimte. Het kan
betekenen dat we bijvoorbeeld op korte termijn wat
kleinere woningen moeten bouwen die bij de
aankomende bevolkingsdaling eenvoudig aan elkaar
gekoppeld kunnen worden tot grotere woningen.

Jacques de Coo
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So c ia a l v e il ig e f iets ro ut es

Inmiddels is uit het raadsonderzoek wel gebleken dat
ook bij de andere grote projecten wij het goed hadden
gezien.
Jammer is het hoe het is gegaan, maar het succes is er
niet minder om.

Veel Zwollenaren fietsen niet in het donker omdat zij
veel plekken als onveilig ervaren. Gevolg is dat zij ’s
avonds altijd met de auto op pad gaan (of maar thuis
blijven). Er is dus alle reden om aandacht aan sociaal
veilige fietsroutes te besteden, helemaal nu het in een
vroeg stadium van stadsplanning kan. Wij pleiten voor
een twee-sporen beleid: groene rustige fietsroutes naar
elke wijk en een meer sociaal veilige route langs
bebouwing of eventueel ander verkeer. Ieder kan dan
fietsen waar hij of zij wil. Met name in het onderzoek
naar de ontsluiting van de nieuwbouwwijk waar wij wel
voor zijn indien nodig, Vechtpoort, moet dit aspect
worden meegewogen, maar het geldt net zo goed voor
elke
andere
wijk.
Sowieso vinden wij fiets en openbaar vervoer een
belangrijke inrichtingsvoorwaarde voor nieuw te
bouwen en her in te richten wijken, ook al om de
milieubelasting terug te dringen.

Jacques de Coo.

B asi si nkomen
De Groenen zijn voorstanders van de invoering van het
basisinkomen. Wij hebben onlangs een uitgebreid
kennismakingsgesprek gevoerd met de vereniging
Basisinkomen.
We
hebben
besloten
onze
achterbannen te informeren over het idee om samen
iets te ondernemen. Dat zal op ons komend congres
besproken worden. Hierbij de basisgedachte alvast
toegevoegd.
Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen, dat de
overheid aan iedere burger verstrekt of garandeert
zonder daar voorwaarden bij te stellen. Het heet
basisinkomen omdat het net genoeg is om van rond te
komen. Wie een hoger inkomen wil blijft aangewezen
op andere bronnen zoals inkomsten uit arbeid.

Bet rokken h e i d v a n d e r a a d b i j d e u it w e r k in g
De betrokkenheid van de raad bij de verdere invulling
van de stad vinden wij van groot belang. Met het
aannemen van het structuurplan heeft BenW niet de
handen vrij voor allerlei ontwikkelingen zonder overleg
met de raad. De doorslaggevende invloed van partners
als projectontwikkelaars maakt het toch al steeds
moeilijker om het democratische proces rond de
stadsinrichting inhoud te geven. Wij beschouwen het
structuurplan dan ook niet als gedetailleerde invulling
voor de toekomst van de stad. We zullen ook bij de
uitwerking actief met onze ideeen komen.
Wie benieuwd is naar hoe het Structuurplan van
Zwolle er uit ziet en hoe het tot stand is gekomen kan
kijken op www.detoekomstvanzwolle.nl

Het basisinkomen kent in alle landen en politieke
stromingen aanhangers en er is veel onderzoek naar
gedaan, maar een toereikend basisinkomen is tot nu
toe in geen enkel land gerealiseerd.
Wel is er in Alaska een gedeeltelijk basisinkomen (het
bedrag is te laag om van te leven). Elke burger ontvangt
daar dividend uit een fonds dat is voortgekomen uit de
staatsoliemaatschappij.
Ook zijn er in sommige steden in de Verenigde Staten
en Canada experimenten geweest met een
basisinkomen. Nederland heeft een klein beginnetje
gemaakt via de algemene heffingskorting in het
herziene belastingstelsel.

Michiel van Harten (gemeenteraadslid)

Aanhangers in Nederland zijn verenigd in de
Vereniging Basisinkomen (VBi), die deel uitmaakt van
het Basic Income Earth Network (BIEN). Leden en
geïnteresseerden ontmoeten elkaar en bespreken
uiteenlopende
verschijningsvormen
van
het
basisinkomen,
maatschappelijke
gevolgen,
argumenten, strategie en actuele ontwikkelingen.

Succes met ter u gwer kende kr acht
Het was natuurlijk teleurstellend dat De Groenen, in
samenwerking met de lokale partij LWG, na een
periode van 16 jaar in 2006 niet de kiesdeler haalde en
noodgedwongen de Leidse Raad moest verlaten. Een
vraag op zo’n moment is wat er mis is gegaan en of er in
het verleden wel goed is gehandeld.
In het afgelopen periode werd de raad van Leiden bij
herhaling
geconfronteerd
met
behoorlijke
budgetoverschrijdingen en dat is inleiding geworden
om nu een raadsonderzoek in te stellen.
En dat gaf mij de kans om nog maar eens publiekelijk
er op te wijzen dat onze fractie altijd al gewezen had op
de megalomane plannen van het college met
onvoldoende dekking en groot risico en dat wij die dus
ook niet steunen. Berucht was een plan voor
ontwikkeling van een groot stuk binnenstad waarvoor
een overeenkomst met een particuliere ontwikkelaar
werd aangegaan. Het financiële risico lag echter
grotendeels bij de gemeente. Dat was in 2002! Wij
waren als enige tegen en dat leverde nogal wat hoon op
van de anderen.
Inmiddels is een stukje voor rekening van de gemeente
in ontwikkeling genomen en de kosten zijn uit de hand
gelopen. Aanleiding om de overige risico’s nog maar
eens te bezien. En zie, de overeenkomst met de
particuliere partij gaat niet door.
Schoorvoetend moeten her en der voormalige collega’s
erkennen dat wij het toch wel goed hadden gezien.

De invoering van een basisinkomen werkt bevrijdend.
Omdat je altijd kunt terugvallen op het basisinkomen,
hoef je niet alles meer zomaar te slikken. Bovendien
kan het niet meer voorkomen dat mensen tussen wal en
schip vallen, omdat bijvoorbeeld hun medische
beperkingen verkeerd worden ingeschat of omdat hun
ex-partner de alimentatie niet betaalt.
Met de steun van een basisinkomen in de rug kunnen
mensen allerlei kleinschalige maar o zo nuttige
activiteiten verrichten, die nu niet (of stiekem) worden
gedaan omdat de inkomsten moeten worden
ingeleverd, omdat ze eenvoudig vanwege uitkeringsregels niet mogen, of omdat de ondoorzichtigheid van
het stelsel en de bureaucratie elk eigen initiatief in de
kiem smoren. En voor wie nu veel uren maakt wordt het
juist een stuk aantrekkelijker om het wat rustiger aan te
doen.
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In de huidige maatschappij is het vaak van tweeën een:
je hebt veel tijd maar weinig geld, of je hebt veel geld
maar weinig tijd. Met een basisinkomen wordt het veel
gemakkelijker om voor meer evenwicht te kiezen.
Tegelijk wordt er met het verdwijnen van veel controles,
formulieren en verplichtingen een hoop irritatie
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opgeruimd. Zoals de Vereniging Basisinkomen zegt:
“Zekerheid zonder gezeur”.

Agenda
4 augustus sluiting registratie Waterschapsverkiezing
16 september kandidaatstelling
voor Waterschap
e
27 september 41 partijcongres
De
Groenen
e
10-12 oktober 2008, 9 Council EGP, Parijs
11 juni 2009, verkiezing Europees Parlement
3 maart 2010, verkiezing gemeenteraden
11 mei 2011, verkiezing Tweede Kamer

Paul Freriks
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Cou ncil EGP

Van 11 tot en met 13 april vertegenwoordigde ik de
partij bij de Council van de Europese Groenen in
Ljubljana. Ik heb een resolutie ingediend om de
plaatsing van radar van het Amerikaanse leger op
Tsjechish grondgebied tegen te gaan. Deze resolutie
had ik in overleg met de Tsjechische Groenen
opgesteld. Bij de vorige Council in Wenen had ik er
met Ondrej Liska over gesproken en met hem had ik
vervolgens gecorrespondeerd. Tijdens de Council in
Ljubljana was Ondrej er niet, maar waren Martin
Bursik en Katerina Jacques de afgevaardigden. Martin
wenste weer een aantal wijzigingen waar ik mee
akkoord ben gegaan en de resolutie is aangenomen.
Kort samengevat eist de resolutie dat een
antiraketsysteem in Oost-Europa geïntegreerd is in de
NAVO
(voor
de
volledige
tekst
zie
http://www.europeangreens.org/cms/default/dokbin/2
30/230082.anti_missile_declaration@en.pdf ).
De
Amerikanen willen dat echter niet. Zij willen een
antiraketsysteem onder eigen beheer in Oost-Europa.
Een bilaterale overeenkomst tussen de VS en Tsjechië
is in de eindfase. Mogelijk wordt het begin juli
getekend. De Tsjechische regering heeft er mee
ingestemd. In de wandelgangen wordt gezegd dat
Ondrej (Minister van Onderwijs) zich van stemming
onthouden heeft. De fractie is verdeeld. De partijraad
en het congres zijn tegen. Het is onduidelijk of de
regering een bilaterale overeenkomst goedgekeurd
krijgt door het parlement.
De VS wil de bij de radar horende afweerraketten in
Polen plaatsen. Polen wil daar patriotraketten voor
terug krijgen. De VS vindt dat te duur en heeft bij
Litouwen geïnformeerd of ze de rol van Polen willen
overnemen.
Tot mijn teleurstelling zijn in Ljubljana de Deense
Groenen geroyeerd.

Landelijk secretari aat De Groenen
Postbus 1251
3500 BG UTRECHT
Tel. 071 - 576 2027
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad
van Zwolle en in deelraden van Amsterdam. De
Groenen is lid van de Europese Groene Partij.

Par tijbes tu u r
Voorzitter
Paul
Freriks,
06-10897675
p.freriks@chello.nl
Penningmeester Jan Hartstra, JanHr@xs4all.nl
Secretaris Otto ter Haar, degroenen@planet.nl
Lid Jacques de Coo, 071-5762027, jdecoo@noknok.nl
Lid Paul Berendsen
Lid Micha Kuiper

Lidmaats chap
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€ 27 (via machtiging € 25)

Lid met minimuminkomen

€ 20 (via machtiging € 18)

Grasabonnement

€ 13 (via machtiging € 12)

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras door
overmaking van uw contributie op Postbanknummer
306434 ten name van De Groenen, Utrecht.

Otto ter Haar
EGP-delegate De Groenen
nd

Lidmaatschap

Colofon
Gras is een landelijk mededelingenblad van de
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken via
het landelijke secretariaat of via het e-mailadres:
degroenen@planet.nl

Glob al Green Conference

Ine april 2001 heb ik de partij vertegenwoordigd bij de
1 Global Green Conference in Canberra. Toen is er
een
charter
(een
soort
beginselprogramma)
aangenomen en zijn een Global Green Coördination en
een Global Green Network opgericht. Van 1 tot en met 4
mei vond de tweede Global Green Conference plaats in
Sao Paolo. Hier zijn weer verschillende documenten
aangenomen en is besloten een secretariaat op te
richten. De conferentie was goed georganiseerd en is in
goede sfeer verlopen. Wel waren er wat demonstraties
van dissidente Braziliaanse Groenen. Er liep ook altijd
veel beveiligingspersoneel rond. Soms kon je daardoor
de zaal niet in terwijl de aanvangstijd van een
bijeenkomst al was gepasseerd.
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