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November 2004 
 
Beste leden en sympathisanten van De Groenen, 
 
U ontvangt deze dunne editie van GRAS wat later dan gepland. 
Door diverse persoonlijke omstandigheden draait het Dagelijks 
Bestuur van De Groenen momenteel  niet op volle kracht. Zo moet 
onze voorzitter, Aart van Acquoij, om gezondheidsredenen rust 
houden. Jacques de Coo neemt tijdelijk het voorzitterschap waar.  
 
Het aanvankelijk op 9 oktober jl. geplande partijcongres is 
uitgesteld. Er is een nieuwe datum gevonden: zaterdag 20 
november a.s. Wij hopen u dan te zien! 
 
Namens het partijbestuur, 
Frank Plate 
 

 
Toespraak door  Igor Cornelissen op het partijcongres van 3 april 
jl. (foto Cor Loos) 

 
34e partijcongres De Groenen 
 
Datum: Zaterdag 20 november 2004 
Plaats: International Institute for Research and Education (IIRE), 
Willemsparkweg 202 te Amsterdam 
Bereikbaar met tram 2 vanaf station Amsterdam Centraal, 
uitstaphalte Emmastraat (daar circa 60 meter terug lopen) 
 
Congresvoorzitter: Bert Tiddens 
Notulist: Otto ter Haar 
 
Agenda: 
Zaal open om 10:00 uur  
 
10:30 Opening 
10:35 Notulen congres van 3 april jl. (zie vorige GRAS) 
10:45 Verslag partijbestuur over afgelopen periode 
11:00 Bestuurssamenstelling 2005/benoeming bestuursleden 
11:30 Plannen van het bestuur  
12:00 Begroting 2005 (zie deze GRAS) 
12:15 Opvolging Xandra Asselbergs als afgevaardigde Europese 
Groenen 

12:30 Benoeming congreswerkgroep 35e congres. 
12:45 Pauze 
13:30 Bespreking actuele politieke onderwerpen: 
• Weren terreinwagens uit binnensteden 
• Luchtverontreiniging 
• Casus Diamantbuurt 
• Genetisch gemodificeerde gewassen in Nederland 
• Transparantie 
16:00 Sluiting 
 
N.B. De onderwerpen voor het middagprogramma zijn nog onder 
voorbehoud.  
 

Begroting 2005  
 
Gebaseerd op de vorige jaren stelt het bestuur voor 2005 de 
volgende begroting voor. Ter vergelijk de begroting uit 2004 met 
daaronder een korte uitleg. 
 
Lasten  2005 2004 
Afdelingen 500,00 0,00 
Bestuur 125,00 500,00 
Congressen 250,00 250,00 
Contributie 125,00 125,00 
EFGP  1.000,00 1.000,00 
Website 160,00 180,00 
Gras  1.750,00 2.500,00 
Werving 500,00 1.250,00 
Onvoorzien 440,00 580,00 
Totaal  4.850,00 6.385,00 
   
Baten   
Contributies 4.350,00 5.000,00 
Donaties 200,00 400,00 
Rente  300,00 300,00 
Totaal  4.850,00 5.700,00 
Tekort  685,00 
 
Aan de lastenkant: 
In de aanloop naar de gemeenteverkiezingen 2006 hebben we € 

500 opgenomen als ondersteuning van de verschillende 
afdelingen. De grootste uitgaven zullen in 2006 te verwachten zijn. 
Gezien de geringe uitgaven van het bestuur hebben we deze post 
verminderd. Congressen zijn gehandhaafd, evenals de uitgaven 
voor contributie-inning (mailing) en het lidmaatschap van de 
Europese Federatie van Groene Partijen. De onderhoudskosten 
van de website zijn wat gedaald. Gezien het teruglopende 
ledenbestand zullen de kosten voor Gras ook teruglopen. Hoewel 
we vorig jaar grootse plannen hadden m.b.t. werving verwachten 
we minder wervingsactiviteiten in 2005. De post onvoorzien is ca. 
10% van de begroting. 
 
Aan de batenkant: 
Het reeds genoemde teruglopende ledenbestand leidt ons tot de 
conclusie dat we  minder contributies kunnen verwachten (ca. 175 
betalende leden). Ook donaties lopen terug. De rente op de 
spaarrekening zal ongeveer gelijk blijven.  
 
Andreas Ligtvoet, penningmeester 
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Afvaardiging Europese Groenen 
 
De Groenen zijn sinds het midden van de jaren ’80 lid van de 
Europese Federatie van Groene Partijen (EFGP) en zijn 
mede-ondertekenaar van de in 2004 opgerichte Europese Groene 
Partij.  
 
Onze huidige afgevaardigde bij de Europese Groenen, Xandra 
Asselbergs, stelt wegens tijdgebrek haar functie beschikbaar. Wij 
zijn dringend op zoek naar een gemotiveerde opvolg(st)er. 
Reiskosten kunnen in overleg met het Dagelijks Bestuur worden 
gedeclareerd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 
 
Frank Plate, lid van het Dagelijks Bestuur 
 

Politie Rotterdam gaat het goede 
voorbeeld geven 
 
In GRAS nummer 22 werd in het verslag van de 33e partijcongres 
van De Groenen op bladzijde 5 gemeld dat ik succes had met 
foto’s van standbeelden met paardenpoep. Omdat ik zelf wegens 
ziekte niet op het congres aanwezig was weet ik niet wat hier 
precies over is gezegd. In ieder geval is de gepubliceerde tekst erg 
onduidelijk. Waar ging het om? In 2003 ging de gemeente van 
Rotterdam van start met een campagne Rotterdam Centrum Veilig. 
Ik heb tegen deze slogan  geprotesteerd omdat deze slogan 
impliciet zegt dat Rotterdam onveilig is. Bovendien beperkte men 
zich in deze slogan tot het centrum waarmee het egoïsme van deze 
maatschappij – ikke…ikke de rest kan stikken – werd versterkt en 
aangewakkerd. In de eerste nieuwsbrief publiceerde de gemeente 
onder het kopje ‘Personen die aanhoudend overlast geven horen 
niet in het centrum’: ‘Verbetering van het straatbeeld door aanpak 
van bedelaars en andere overlastgevers(…)’ Alsof bedelaars en 
daklozen Rotterdam onveilig maken. Ik heb betoogd dat – het 
gevoel van – onveiligheid en onbehagen van de samenleving in 
belangrijke mate wordt veroorzaakt door slechte voorbeelden van 
overheden, bestuurders en politici etc. Zo had ik ook in het 
Rotterdams Dagblad en op een bijeenkomst betoogd dat 
Rotterdam de smerigste stad van Europa was en dat de 
Rotterdamse politie hier mede debet aan was. Als voorbeeld 
verwees ik,  met door mij gemaakte foto’s, naar de culturele as in 
het centrum van Rotterdam waar diverse kunstwerken staan die 
aantrekkelijk zijn voor toeristen en andere bezoekers, en 
bovendien de stad een cultureel tintje geven. Niet alleen toeristen, 
ook honden komen er graag op bezoek en leggen, zoals in de hele 
stad, hun behoefte neer. Een uiterst smerige vervuiling, waartegen 
als het aan mij lag onmiddellijk actie ondernomen zou moeten 
worden. Maar wat kan je van hondenbezitters verwachten als de 
politie van Rotterdam het voorbeeld geeft door de paardenvijgen 
van hun paarden overal in de stad te laten liggen? Goed voorbeeld 
doet goed volgen, slecht voorbeeld doet slecht volgen. Gelukkig 
heeft de politie in Rotterdam dit na mijn betoog ingezien en 
toegezegd in het vervolg hun paardenvijgen op te ruimen.  
 
Robert A. Verlinden, lid van het Dagelijks Bestuur 
 
 

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 
automatisch dat het partijbestuur instemt met de inhoud. U kunt de 
redactie bereiken via het landelijke secretariaat of via het 
e-mailadres: TITASH@hetnet.nl 
 
Eindredactie en opmaak: Frank Plate  
 
Drukkerij: GSB Heijt BV, Amsterdam 
Met bijdragen van: Andreas Ligtvoet, Huib Poortman, Rob 
Verlinden, Otto ter Haar en Frank Plate 
 
ISSN 1572-1485 
 

Landelijk secretariaat De Groenen 
 
Postbus 1251 
3500 BG  UTRECHT 
Tel. 071 - 576 2027 
info@degroenen.nl 
www.degroenen.nl 
 
De Groenen zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraden van 
Amsterdam, Leiden, Zwolle en Valkenswaard. De Groenen zijn 
lid van de Europese Federatie van Groene Partijen. 
 

Partijbestuur 
 
Waarnemend voorzitter Jacques de Coo, 071-5762027, 
jdecoo@noknok.nl 
Lid DB Aart van Acquoij, 040-2043413, 
groenegrens@hotmail.com 
Lid DB Andreas Ligtvoet, 030-2515450, 
nooneisthisimaginative@yahoo.com 
Lid DB Frank Plate, 0252-517504,  f.plate@leiden.nl 
Lid DB Huib Poortman, 010-2135315, hh.poortman@wanadoo.nl 
Lid DB Rob Verlinden, 010-4363641, rverlinden@vomigen.nl 
 
Vertegenwoordigers afdelingen: 
Amsterdam, Paul Berendsen, 020-4704680, paulbe@xs4all.nl 
Amsterdam, Bert Tiddens, 020-4904421, bert.tiddens@planet.nl 
Haarlem, Job Jongkind, 023-5374340, jobjongkind@yahoo.com 
 

Lidmaatschap 
 
Lidmaatschap € 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. 


