
Gras
Agenda

24 september 2011 51e congres, Utrecht
11-13 november, 4e congres EGP, Parijs
31 maart-2 april 2012, 3e Global Green Congress,
Dakar
5 maart 2014 verkiezing gemeenteraden
juni 2014 verkiezing Europees Parlement
4 maart 2015 verkiezing Provinciale Staten
13 mei 2015 verkiezing Tweede Kamer

De barometer

De Groenen hebben nu 68 leden en Gras heeft 13
abonnees.

Landelijk secretariaat

Postbus 1251
3500 BG  UTRECHT
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in
de raad van stadsdeel West in Amsterdam. Otto ter
Haar vertegenwoordigt De Groenen bij de Europese
Groene Partij.

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter (wnd) Otto ter Haar, otto@degroenen.nl
Bestuurslid Paul Freriks, paul@degroenen.nl
Bestuurslid Ronald Schönberger, ronald@degroenen.nl
Bestuurslid-webmaster: Jan van Delden, vandelden@
degroenen.nl
Kascommissie: Jan Breij, Anton Korthouwer
Geschillencommissie: Jacques de Coo, Michiel van
Hasselt, Rob Visser, Lydia Geijtenbeek (plv)

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen. Het verschijnt onder verantwoor
delijkheid van het partijbestuur. Plaatsing van artikelen
betekent echter niet dat het partijbestuur instemt met
de inhoud. U kunt de redactie bereiken via het landelij
ke secretariaat.
 
Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Ilse Hobbelink, Otto ter Haar, Mi
chel van Hulten en Khaled Sakhel
Foto's van Ilse Hobbelink
ISSN 1572-1485

Lidmaatschap

Lidmaatschap € 35
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 19.85.28.051 ten name van De Groenen te
Utrecht.
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Corruptie, handel in macht en invloed

Op 20 juni verscheen bij Sdu Uitgevers Corruptie, han
del in macht en invloed van oud-staatssecretaris dr.
Michel van Hulten. Dit boek biedt inzicht in alle aspec
ten van het verschijnsel corruptie en biedt oplossingen
om corruptie te bestrijden.
 
Omkopen, het betalen van steekpenningen, machtheb
bers betalen voor het verkrijgen van gunsten, allemaal
geheime vormen van machtsmisbruik. Corruptie is het
misbruiken van toevertrouwde macht voor eigen profijt.
Omkopen is van alle tijden en plaatsen. Vormen van
corruptie variëren met tijd en plaats, daarom denken
sommigen dat corruptie cultuurgebonden is en bij ons
niet voorkomt. Wij staan daar boven!
 
Feiten en oplossingen
Dit boek gaat over feiten, niet over wat we vermoeden.
Hoe moeilijk het ook is om de feiten te kennen, omdat
omkoper en omgekochte geheimhouding van hun
transacties nastreven. Beiden hebben immers baat bij
geheimhouding van hun win-winrelatie. Ook de macht
hebber wil zijn profijtelijk handelen niet graag in de
krant of in dit boek zien staan.
Toch vindt iedereen dat betalen om een benoeming,
een behandeling, een vergunning te verkrij- gen, niet
mag. Verkopen van macht en invloed is corruptie. Het
schaadt onze democratie, het schaadt de markt. Alle
kosten van corruptie komen uiteindelijk terug in de prij
zen van producten waar consumenten voor betalen. Of
ze betalen in de vorm van belastingen voor de kosten
die bestuurders maken inclusief de steekpenningen.
Dit boek biedt een prachtig overzicht van alle aspecten
van het verschijnsel corruptie, zowel internationaal als
nationaal, en biedt oplossingen om corruptie te bestrij
den.
 
Corruptie, handel in macht en invloed - ISBN 978 90
1257323 8 Sdu €24,50
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Beste partijgenoten

In deze Gras vindt u een uitgebreid verslag van twee
actieve Groenen bij de Local Councillors' Meeting in
Berlijn. De foto's geven een beeld van wat het is om
deel te nemen aan het internationale groene netwerk.
 
Na drie jaar met vijf verkiezingen is het nu een even
rust. Een goede tijd om naar ons partijprogramma te
kijken. Zijn onze opvattingen nog wel bij de tijd? 
 
Wij wensen u een prettige zomer en zien u zaterdag 24
september graag terug bij ons 51e partijcongres. 
 
Otto ter Haar
waarnemend partijvoorzitter

 

Functieprofiel partijvoorzitter

De functie van de partijvoorzitter is sinds het aftreden
van Paul Freriks vacant. Otto ter Haar is waarnemend
partijvoorzitter. Op zich is daar niets mis mee. Jacques
de Coo is jarenlang naar volle tevredenheid waarne
mend partijvoorzitter geweest. Niettemin moeten we
blijven zoeken naar politiek talent dat het gezicht van
onze partij kan vormen. Daartoe heeft het bestuur het
volgende functieprofiel opgesteld:
 
Vacature partijvoorzitter De Groenen (m/v)
 
Het bestuur van de politieke partij De Groenen zoekt
een partijvoorzitter. De taken zijn:
-        samen met het partijbestuur organisatorisch lei
ding geven aan de partij;
-        stimuleren van de participatie van de partij aan
verkiezingen;
-        stimuleren van de inhoudelijke ontwikkeling van
het partijprogramma;
-        vertegenwoordigen van De Groenen bij het party-
leaders overleg van de EGP.
 
We zoeken iemand met de volgende kwalificaties:
-        politieke affiniteit met groene politiek die blijkt uit
eerdere activiteiten;
-        ervaring met netwerken en representatie;
-        enkele jaren ervaring in het besturen van een ver
eniging;
-        bereidheid zich voor twee jaar aan de partij te
verbinden voor 4-8 uur per week;
-        beheersing van de Nederlandse en de Engelse
taal;
-        gezien de samenstelling van het bestuur gaat de
voorkeur uit naar een vrouw.
 
Het partijbestuur

Breekpunten en beginselprogramma

Het congres van januari heeft aangegeven het derde
door het bestuur voorgestelde breekpunt nog eens
tegen het licht te willen houden.
Het bestuur stelt een nieuwe tekst voor waarin de in
houd van de oorspronkelijke breekpunt is opgesplitst
in verschillende punten:
 
-        Het recht op inkomen van Nederlanders in Ne
derland mag er als gevolg van de uitvoering van het re
geerakkoord niet op achteruit gaan. 
-        Het regeerakkoord moet concrete beleidsvoorne
mens bevatten met betrekking tot de volgende onder
werpen:
o   vertraging van de klimaatverandering;
o   verduurzaming van de energieopwekking;
o   bescherming van de biodiversiteit.
 
Het partijbestuur
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Gras
5th European Local Councillors’ Meeting
2011

De top voor lokale politici van milieupartijen in steden
werd dit jaar weer goed bezocht. De Europese over
koepelende organisatie European Greens richtte zich
dit jaar op verdere ontwikkeling van het eigen netwerk.
Na het congres vorig jaar in Boedapest vond het con
gres dit jaar plaats in de thuisbasis van Die Grünen
ofwel Berlijn. Door het besef van het belang van Euro
pese samenwerking waren de European Greens de
eerste familie die jaren geleden contact met elkaar
zochten.

Bij het congres voor lokale politici in Berlijn waren dit

jaar naast Die Grünen en onze zusterpartij GroenLinks
ook De Groenen ruim vertegenwoordigd. Sinds het
eerste congres voor lokale politici in 2001 breidt de or
ganisatie - welke dit jaar in de handen lag van Barcelo
na, Helsinki, Wenen, Boedapest en Berlijn - zich verder
uit. Vrijdag 27 mei was een informele opening georga
niseerd. Middels een rondleiding door Berlijn waren
deelnemers in de gelegenheid om met elkaar kennis te
maken. Zaterdag 28 mei werden meerdere projecten
van Die Grünen bezocht zoals activiteiten in het onder
wijs en de aanpak van afvalverwerking. Later op de
dag vond kennisuitwisseling plaats middels diverse
workshops. Naast natuur en milieu kwamen ook het
voorkomen van discriminatie en het creëren van toe
gankelijkheid voor rolstoelgebruikers aan de orde. Ook
het belang van de inspraak door de burger middels re
ferendums kwam uitgebreid aan de orde.
 
 
Door ervoor te zorgen dat inwoners van steden meer
mee krijgen van de voedselvoorziening, natuurbescher
ming en duurzame energie willen de Europese Groenen
het besef van het belang ervan versterken. Het is daar
naast de bedoeling dat de politiek dichter bij de burger
staat waardoor deze meer inspraak krijgt in zijn of haar
woon- en leefomgeving. Informatie over het succes van
milieupartijen in steden is terug te vinden op www.

greensuccesses.eu. De website bedoeld als kennisnet
werk is openbaar voor iedereen. Na een gezamenlijk
diner op zaterdagavond waren ook zondag workshops
georganiseerd.

 

Door de uitwisseling van informatie en versterken van
de banden hopen De Groenen een stap verder te heb
ben gezet op weg naar een duurzame toekomst.
 
Ilse Hobbelink
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Eurogreens

In het weekeinde van 27-29 mei vond de “5th Euro
pean Local Councillors' Meeting” plaats in Berlijn. Als
afgevaardigde van De Groenen heb ik deze bijeen
komst bijgewoond. Het waren drie intensieve maar
leerzame dagen.

 

Op vrijdag was er een gezamenlijke bijeenkomst waar
werd besproken hoe lokale politici van groene partijen
hun steentje kunnen bijdragen aan een groene wereld.
Op de tweede dag werd het interessant met als thema
lokale democratie, waarbij ik opmerkte dat het van be
lang is dat we van ons democratische stelsel zou moe
ten evolueren van een representatieve naar een partici
perende democratie. Voor burgers is het van belang
dat zij niet alleen politieke invloed hebben maar ook
mogen meebeslissen over voor hen relevante onder
werpen. Veel genodigden waren het met mij eens en
na de sessie heb ik veel contacten kunnen leggen en
interessante mensen ontmoet.
 
Ik heb ‘s avonds tijdens het diner hier uitgebreid met
verschillende mensen over gesproken. Wat mij opviel is
de eensgezindheid over het ideaal en het doel van de
verschillende Europese Groene partijen. Ik hoop van
harte dat wij als Nederlandse Groenen snel Europees

een zetel mogen behalen zodat we nog meer toegang
hebben tot het Europese netwerk met zijn interessan
te mogelijkheden. Al met al een goede bijeenkomst
waarbij het nuttig en leerzaam is om mensen vanuit
heel Europa te ontmoeten die allemaal min of meer het
zelfde doel nastreven: “een groen, duurzaam en soci
aal Europa”.

 
Khaled Sakhel

Correctie op de jaarrekening 2009

In de jaarrekening 2009 zoals gepubliceerd in Gras 41
van maart 2010 staat een fout.
Er is €121,87 euro die op 4 januari 2010 is ontvangen
op de Rentemeerrekening toegerekend aan de inkom
sten van 2009. Deze rente valt echter onder de inkom
sten van 2010.
 
De cijfers van 2009 veranderen daardoor. Samengevat
luidden die nu:
 
Vermogen 31 december 2008
Rentemeerrekening €8000
Zakelijke rekening  €9,23
Kapitaalrekening €0
Kas €27
Eigen vermogen €8036,23
 
Mutaties Rentemeerrekening
1. van zakelijke rekening €7500
2. naar zakelijke rekening €13101
3. Rente €101 (i.p.v. €222,87)
Eindsaldo 8000+7500-13101+101=€2500
 
Vermogen 31 december 2009
Rentemeerrekening €2500
Zakelijke rekening €1368
Kapitaalrekening opgeheven
Kas opgeheven
Eigen vermogen €3868
 
Zo sluiten de eindsaldo's van de jaarrekening 2009 aan
op de beginsaldo's van de jaarrekening 2010.
 
Otto ter Haar
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