
Gras
van een spannende voetbalwedstrijd de kansloze deel
nemers die met 2- 0 achterstaan wellicht nog met 3- 2
kunnen winnen.
 
Aan de kandidaten van Lijst 28 zal het niet liggen. Wij
vormen de sterke voorhoede van een kampioensteam.
Hooligans als Van Kessel zijn gedoemd te verdwijnen.
Die gaan nu al gebukt onder de ondragelijke last van
hun mislukt zijn en zullen uiteindelijk zichzelf onder
ogen moeten zien.
 
Ik zie u in elk geval op het 69e partijcongres op zater
dag 24 maart.
 
met groene groet,
 
Rijndert Doting, partijvoorzitter

Agenda 69e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Rijndert
Doting
2. 13:05 Verslag van het 68e partijcongres van 20 janu
ari 2018
3. 13:10 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Personele wijzigingen
5. 13:40 Verkiezingscampagne Amsterdam
6. 14:00 Waterschaps- en Statenverkiezing 2019
7. 14:15 Ledenwerving
14:30 pauze
7. 14.45 Amendement partijprogramma
9. 15:00 Rondvraag
10. 15:10 Sluiting

Geachte leden en sympathisanten van De
Groenen

Voor u ligt de 73e editie van Gras. Het periodiek van
De Groenen boordevol infotainment seks spanning en
sensatie. Met in dit nummer: De trieste teloorgang van
de lijst Schönberger en Van Rijn.  De gemeenteraads
verkiezingen en natuurlijk het 69e partijcongres dat tra
ditiegetrouw zal worden gehouden in de Koperen
Knoop te Amsterdam.
 
Maar laat ik bij het begin aanvangen. De Groenen heb
ben zich kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsver
kiezingen en zijn in die hoedanigheid op no. 28 van de
kieslijst beland. Het circus dat wij mochten bijwonen in
de Boekmanzaal op vrijdag 9 februari kende enkele hi
larische hoogte en dieptepunten. Hier zag men de de
mocratie van dichtbij aan het werk.
 
Het was een schijnvertoning! De ambtenaren van het
stembureau waren allen zo te zien regelrecht uit café
de Blauwe Druif losgelaten en aan het onhandige ge
hannes met loterijnummertjes te oordelen kon een
laagste plaats op het stemformulier ons bijna niet ont
gaan. Daar kwam nog bij dat het beroep dat onze que
rulant van dienst de heer Jozef van Kessel bij de Kies
raad had aangespannen niet met spoed werd behan
deld door de Raad van State waardoor de naam De
Groenen niet geregistreerd kon worden op de kieslijst,
waarvoor onze hartelijke dank. Een staaltje obstructie
waarmee wij op korte termijn voorgoed zullen afreke
nen. Daar bovenop kwamen Ronald Schönberger en
Mirjam van Rijn met een eigen lijst  zonder dat wij daar
van als bestuur op de hoogte waren gesteld. Men ging
zelfs zover om leden van De Groenen te benaderen
hun lijst te ondersteunen. Het merendeel hield gelukkig
zijn rug recht. Op de verder ordelijk verlopen bijeen
komst werd geconstateerd dat de lijst Van Rijn op on
voldoende ondersteuningsverklaringen kon rekenen en
dus helaas niet mee kon doen aan de gemeenteraads
verkiezing. Een roemloos einde voor de vertegenwoor
diging van de lijst Van Rijn, die de deur van de Boek
manzaal die middag wel heel zacht achter zich dicht
trok. Al deze gebeurtenissen werden overigens volko
men onbelangrijk toen zich de kandidatenlijsten voor
stelden. Afgezien van de gebruikelijke politieke groot
grutters D66, PvdA, VVD en zelfs de SP waren er tal
van wonderlijke kandidaten present op dit kiezersfesti
val. Zo had je namens de straat De Stem van de Straat
lijst 12, De Anti-Scooterpartij lijst 22, Carry on the
move 23, Queer lijst 24 and last but not least De Groe
nen lijst 28. Zo hebben wij geen oppositie meer nodig
om ons te laten verdelen, dat doen we zelf veel beter!
 
Enfin, op 22 maart valt de ontknoping. Zullen De Groe
nen erin slagen een zetel te bemachtigen in de ge
meenteraad? Het zit er wel in, zoals in de laatste fase

Verslag 68e partijcongres

Zaterdag 20 januari 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Adriaan Smeekes (tot 12:30, machtigt Tom
Bakkers), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter), Ri
chard Visser, David Blik, Paul Berendsen, Angela Zik
king, Ronald Schönberger (gast), Reina van Zwoll
(gast).
Afwezig met kennisgeving: mevrouw Ter Haar-van
Oyen (machtigt Otto ter Haar), Rob Brockhus, Pierre
Schreuder, Elmar Otter.
 
1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:03
uur. Twee machtigingen worden goedgekeurd. Er kun
nen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De con
greswerkgroep heeft vier nieuwe agendapunten die
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pas na de publicatie van Gras 72 naar voren kwamen.
Twee daarvan betreffen de taak van het congres als
geschillencommissie.
3A Het partijbestuur heeft Gerben Uunk op 3 januari
geschorst wegens opruiing. Gerben heeft hiertegen 9
januari schriftelijk bezwaar gemaakt. Hij zou mogelijk
via Skype deelnemen aan dit agendapunt, maar was
niet online.
3B In het bestuur van de Stichting De Groenen Amster
dam in stadsdeel West bestaande uit Ronald Schön
berger en Otto ter Haar is onenigheid ontstaan die ge
leid heeft tot een bezwaarprocedure bij de Kamer van
Koophandel. Ronald heeft deze kwestie 19 januari
voorgelegd aan de geschillencommissie.
3C Het partijbestuur dient een aanvullende begroting in
ter dekking van de kosten van drie procedures waarin
de partij na het congres van 23 september betrokken is
geraakt. Jozef van Kessel heeft de partij op 22 novem
ber opgeroepen voor een procedure bij de rechtbank
te Utrecht. De EGP heeft het lidmaatschap van De
Groenen op 26 november opgezegd. De Triodos Bank
heeft op 29 december de relatie met De Groenen per 1
februari opgezegd.
3D Er hebben zich leden kandidaat gesteld voor partij
commissies.
2. Verslag 67e partijcongres van 23 september
2017. Het congres stelt het verslag ongewijzigd vast.
3. Verslag van het partijbestuur. Het partijbestuur
heeft een ledenwerfflyer gemaakt. Een flinke stapel
wordt onder de aanwezige leden uitgedeeld. Rijndert
doet verslag van de EGP Council in Zweden en de pro
blemen met de Triodos Bank.
3A. Schorsing Gerben Uunk. Het bestuur licht de
schorsing van Gerben toe en stelt voor de schorsing te
handhaven tot het volgende congres op 24 maart. Het
congres stemt hiermee in. Gerben kan dus bij het vol
gende congres weer stemmen.
3B. Stichting stadsdeel West. Ronald en Otto geven
uitleg over de situatie in de stichting. Otto is van me
ning dat de stichting dient te worden opgeheven
omdat het doel – ondersteunen van de fractie in de
stadsdeelraad – vanwege de opheffing van de stads
deelraden niet meer realiseerbaar is. Hij heeft bezwaar
gemaakt bij de Kamer van Koophandel tegen zijn uit
schrijving als bestuursvoorzitter en tegen de adreswij
ziging van de stichting. Het congres wil het besluit van
de Kamer op dit bezwaar afwachten en er bij het vol
gende congres op terugkomen.
3C. Aanvullende begroting 2018. Otto legt nut en
noodzaak van de aanvullende begroting toe. De aan
vullende begroting voor 2018 wordt met 7 stemmen
voor en twee onthoudingen (Tom en Paul) aangeno
men.
3D.Verkiezing partijfuncties. Het congres benoemt
Tom Bakkers en Adriaan Smeekes met algemene
stemmen tot lid van de programmacommissie. Het
congres benoemt met algemene stemmen Paul Be

rendsen en Angela Zikking tot lid van de congreswerk
groep. Rijndert blijft lid van de congreswerkgroep en
Otto trekt zich terug zodat de meerderheid van de
leden van de congreswerkgroep geen bestuurslid is.
4. Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Paul deelt zijn
conceptverkiezingsprogramma voor de gemeenteraad
van Amsterdam uit. Het congres kiest met algemene
stemmen Paul Berendsen tot lijsttrekker, Angela Zik
king op plaats twee en Rijndert Doting op plaats drie.
Paul krijgt het mandaat om de lijst naar eigen inzicht
aan te vullen. Alle aanwezige leden zijn beschikbaar
voor de lijst. Sommigen zijn ook beschikbaar als kandi
daat voor de wijkcommissies. Otto ondersteunt Paul
met de administratieve werk voor de kandidaatstelling.
Hij vraagt Angela en Reina een kopie van een identi
teitsbewijs te mailen aan de partij (info@degroenen.nl)
5. Amendementen op het huishoudelijk reglement.
Beide amendementen worden met algemene stemmen
aangenomen.
6. Programmacommissie. Monica Soeting is wegens
een nieuwe baan in Duitsland uit de commissie getre
den. Gerben Uunk heeft niet gereageerd op Otto’s uit
nodiging een advies over de amendementen te geven.
Otto licht de amendementen op het partijprogramma
toe.
7. Amendementen partijprogramma. Alle drie amen
dementen worden met algemene stemmen aangeno
men.
8. Rondvraag. Richard vraagt hoe in contact te blijven
tussen de congressen in. De partijpagina op Facebook
wordt als geschikt medium genoemd.
9. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 16:25
uur.

Aanvullende begroting 2018

Beste leden op het 68e partijcongres,
 
1. De heer Van Kessel heeft de partij 22 november op
geroepen voor een procedure bij de rechtbank te
Utrecht waarin hij vordert dat de besluiten van de drie
congressen in 2017 worden vernietigd. Het bestuur
heeft hiertegen verweer gevoerd. Hierbij is procesver
tegenwoordiging door een advocaat verplicht.
 
2. De Council van de EGP heeft 26 november het lid
maatschap van De Groenen opgezegd. Het bestuur is
van mening dat we aan alle eisen van het lidmaatschap
voldoen en heeft een advocaat in Brussel gevonden
die bereid is onze uitsluiting te betwisten.
 
3. Tenslotte heeft de Triodos Bank 29 december de re
latie met de partij opgezegd. Ook deze opzegging is o.
i. onterecht en we betwisten deze stap bij de kanton
rechter te Utrecht. Deze procedure kunnen we wel zelf
voeren.
 
Deze procedures brengen kosten met zich mee. Deze
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Rekening Inkoms

ten
UitgavenToelichting

Van Kessel P.M. € 3630 Reeds betaald

EGP P.M. € 5000 Minimaal in eerste
aanleg

Triodos Bank P.M. € 119 Griffierechten bij on
bepaalde waarde

Schenking Ter
Haar

€ 5000   5 x € 1000/jaar kan
eerder

Raad voor
Rechtsbijstand

P.M.   Bestuur maakt
bezwaar

Totaal € 5000 € 8749  

kosten zijn niet begroot. Het bestuur dient daarom een
aanvullende begroting in:

 
De rekening voor de procedure Van Kessel is uit de re
serves betaald. We hopen in bezwaar alsnog een toe
voeging te krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand.
Daarnaast kan als we een zaak winnen de tegenpartij
in onze kosten worden veroordeeld.
 
Otto ter Haar, penningmeester

Jaarrekening De Groenen 2017

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.422,50  

2 - schenkingen € 1.012,00  

3 - reimbursements € 660,16  

4 - rente, dividend € 164,02  

5 - overig inkomen € 71,00  

11 - KvKoophandel   € 582,68

12 - bankkosten   € 109.08

13 - vergaderingen   € 197,82

14 - partijbestuur   € 889,23

15 - Gras   € 298,22

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 450,00

19 - campagnes   € 0,00

20 - EGP contributie   € 1.150,00

21 - EGP meetings   € 927,21

22 - Global Greens    € 619,20

23 - overige uitgaven   € 1.139,77

Totaal € 3.329,68 € 6.450,19

Toelichting bij de jaarrekening 2017

In het jaar 2017 was wegens een conflict binnen het bij
de Kamer van Koophandel ingeschreven bestuur de re
kening bij de Triodos Bank geblokkeerd voor betalings
opdrachten. Contributies zijn wel geïnd. Otto ter Haar
heeft lopende kosten aan de partij voorgeschoten. De
posten Kamer van Koophandel, Gras, partijbestuur,
EGP meetings en overige uitgaven zijn overschreden
wegens juridische procedures, meer bestuursvergade
ringen, meer EGP activiteiten in verband met de op
zegging, andere productie en verzending van Gras.

Amendement partijprogramma

Hoofdstuk 7. Internationaal beleid
Veiligheidsraad
We pleiten voor afschaffing van het vetorecht.
 
Toevoegen:
"en een vaste voorzitter"
 
Motivering:
Nu heeft de Veiligheidsraad een roulerend voorzitter
schap dat elke maand wisselt. De Europese Raad had
vroeger ook een roulerend voorzitterschap dat elke zes
maanden wisselde. Nu heeft de Europese Raad een
vaste voorzitter met een termijn van 2 ½ jaar. Dat heeft
het functioneren van de EU verbeterd. Een vaste voor
zitter kan helpen de Veiligheidsraad een beleid te laten
ontwikkelen voor de lange termijn. Deze voorzitter is
een VN-functionaris die zijn taak uitoefent in samen
werking met de secretaris-generaal van de VN, zoals
de president van de Europese Raad nauw samenwerkt
met de voorzitter van de Europese Commissie.

Crediteuren 31 december 2017

Crediteur 31 dec 2016 31 dec 2017
St. De Groenen
in West

€ 731,86 € 658,21

Otto ter Haar € 724,04 € 5340,17

Totaal € 1.455,90 € 5998,38

Schenkingen 2017

Schenker Oormerk Bedrag
Otto ter Haar cf. HR artikel 9 lid 2 €1000

 Balans 31 december 2017

Balansdatum 31 dec 2016 31 dec 2017
Betaalrekening € 533,79 € 1791,75

Spaarrekening € 0,01 € 0,00

Beleggersgiro € 4.486,55 € 4.650,57

Crediteuren -€ 1.455,90 -€ 5.998,38

Eigen vermogen € 3.564,45 € 443,94
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Gras

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 niet dat het partijbestuur instemt met de in
houd. U kunt de redactie bereiken via het landelijk se
cretariaat.
 
Eindredactie: Otto ter Haar
Met bijdragen van: Rijndert Doting, Tom Bakkers en
Otto ter Haar
 

Contactgegevens

Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

17 maart 2018, Gras 73
20 maart 2018, 11-12 uur, campagne Ten Katemarkt
21 maart 2018, verkiezing gemeenteraden en referen
dum Sleepwet
24 maart 2018, 69e partijcongres
22 september 2018, 70e partijcongres
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing

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/incasso.html 
 
De Belastingdienst heeft De Groenen aangemerkt als
een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Partijbestuur en partijcommissies

Partijvoorzitter: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl
Secretaris/penningmeester: Otto ter Haar, otto@de
groenen.nl
EGP-delegates: Otto ter Haar
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
Kascommissie: Tom Bakkers, Rob Brockhus
Congreswerkgroep: Rijndert Doting, Paul Berendsen,
Angela Zikking
Programmacommissie: Otto ter Haar, Tom Bakkers,
Adriaan Smeekes

Personele wijzigingen

Angela Zikking is kandidaat voor het partijbestuur
We bespreken de schorsing van Gerben Uunk, Mirjam
van Rijn en Sabine Wong. Gerben is lid van de kas
commissie en de programmacommissie. Als het con
gres zijn schorsing handhaaft stelt het bestuur voor
hem van zijn taken te ontheffen.
Mirjam is EGP-delegate. Het bestuur stelt voor haar te
vervangen door Angela.
Gerben is substitute-delegate. Het bestuur stelt voor
hem te vervangen door Rijndert.

Nieuwsbrief van De Groenen nr. 73, maart 2018

ISSN 2542-4661



Gras
Agenda 70e partijcongres

Zaterdag 14 juli 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door de eerste verzoeker van dit con
gres Tom Bakkers
2. 13:05 Vaststelling aantal stemgerechtigde leden
3. 13:10 Benoeming stembureau
4. 13:15 Verkiezing van de congresvoorzitter
5. 13:20 Benoeming notulist
6. 13:25 Verslag van het 69e partijcongres van 24
maart 2018
7. 13:30 Verslag van het partijbestuur
8. 13:45 Bespreking gevolgen van de uitspraak van de
rechtbank Midden-Nederland
9. 14:00 (Her-)benoemingen
 
14:15 pauze
 
10. 14:15 Ledenwerving
11. 14.45 Amendementen partijprogramma
12. 15:00 Rondvraag
13. 15:10 Sluiting

Geachte leden en sympathisanten van De
Groenen

Voor u ligt de 74e editie van Gras, het periodiek van De
Groenen tjokvol interessante politieke en juridische
ontwikkelingen. Met in dit nummer: het vonnis van 20
juni van de rechtbank Midden-Nederland, de zaak
tegen de EGP en natuurlijk de speciale ingelaste leden
vergadering op 14 juli die geheel op traditionele wijze
plaats zal vinden in De Koperen Knoop.
 
Welnu, het vonnis dat door de rechtbank Midden-Ne
derland is uitgedraaid op 20 juni heeft iedereen verrast.
Niemand was voorbereid op het scenario dat thans
voor ons ligt. Wij dachten namelijk dat de rechtspraak
in Nederland een kwestie zou zijn van gezond verstand
waarbij rekening wordt gehouden met de onmogelijke 
positie waarin De Groenen zich al geruime tijd bevindt.
Daarvan is in dit vonnis geen sprake. De boodschap
lijkt vooral  'Zoekt u het zelf maar uit'. 
 
Wij ontkomen niet aan de rechtsgevolgen van dit von
nis dat niet zou misstaan in het populaire tv-program
ma "Heel Holland bakt" en daarom hebben enkele
leden het initiatief genomen om een nieuwe ledenver
gadering bijeen te roepen en nu het huidige bestuur
buiten werking is gesteld een nieuw bestuur te laten
formeren door de leden. Wij roepen alle leden op om
hieraan gehoor te geven. Meer informatie hierover leest
u elders in dit blad.
 
In België is de advocatuur evenals het surrealisme een
levensbeschouwing. De EGP heeft zich verzekerd van
advocaat maître Renier die niet zou misstaan in een
stuk van Molière. De tactiek is om De Groenen volledig
te ridiculiseren en belachelijk te maken. Zo worden wij
afgeschilderd zijnde onbenullig, van bedenkelijk allooi,
utopisch en daarin herkennen wij ons uiteraard geheel
niet. Integendeel, wij beschouwen de EGP als dysto
pisch, het bestuur daarvan van onvoldoende niveau en
wij zijn van mening dat een dergelijke organisatie een
betere vertegenwoordiging verdient. Wij komen hier
later op terug. 
 
Goed nieuws is er ook. Wij beschikken sinds eind juni
weer over een eigen bankrekening. De SNS Bank heeft
ons geaccepteerd en daar zijn wij natuurlijk erg blij
mee. Met onze vorige bank was samenwerking helaas
niet meer mogelijk. Tot zover de ontwikkelingen tot nu
toe. 
 
Ik hoop u allen in goede gezondheid te begroeten op
zaterdag 14 juli 2018 in De Koperen Knoop aanvang
13.00 uur. Kom op tijd. Vol is vol!
 
Met vriendelijke groet, Rijndert Doting

Reden voor dit congres

Teleurgesteld door het vonnis van 20 juni 2018 van de
rechtbank Midden-Nederland leek het ons als partijle
den goed om zo spoedig mogelijk een ingelaste leden
vergadering te houden. Hiertoe hebben wij het bestuur
dan ook verzocht. Het vonnis verklaart namelijk een
reeks in het verleden genomen besluiten nietig en het
is ons inziens goed om gezamenlijk te bekijken wat
daarvan de consequenties zijn en of er nieuwe beslui
ten genomen moeten worden om weer op een rechts
geldige manier als politieke partij/vereniging (met een
voltallig bestuur, een kascommissie e.d.) te kunnen
functioneren in de toekomst.
 
Het bestuur heeft aangegeven niet aan ons verzoek te
voldoen. Daarom roepen wij voor 14 juli een ledenver
gadering bijeen in De Koperen Knoop in Amsterdam.
Wij hopen op een hoge opkomst.
 
Tom Bakkers, Angela Zikking, Otto ter Haar, Paul Be
rendsen, Rijndert Doting
 
P.S. De rechtbank heeft het vonnis gepubliceerd op in
ternet. Het adres is http://deeplink.rechtspraak.nl/uit
spraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:2795
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Gras
Verslag 69e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter),
Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf 4A), Reina van
Zwoll, Maarten Leuw (gast), Penny Henshaw (gast),
Ryszard Matenko, Patricia Staring Lago Conrado (van
af 4A tot 6))
Afwezig met kennisgeving: David Blik (machtigt Otto
ter Haar)
1.Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:34
uur. De machtiging van David Blik wordt goedgekeurd.
Er kunnen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De
congreswerkgroep heeft één nieuw agendapunt dat
pas na de publicatie van Gras 73 naar voren kwamen.
4A.De Kamer van Koophandel heeft op 12 maart het
bezwaar van Otto tegen zijn uitschrijving als voorzitter
van de Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel
West op basis van de opgave van Ronald Schönberger
gegrond verklaard. Otto is weer voorzitter en de stich
ting is weer op zijn adres gevestigd.
2.Verslag 68e partijcongres van 20 januari 2018. Het
congres constateert een spelfout in de voorlaatste zin
van agendapunt 4 en stelt verder het verslag ongewij
zigd vast.
3.Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over het
beroep tegen de uitsluiting van De Groenen door de
EGP. Rijndert vertelt over de problemen met de Tri
odos Bank.
4A.Stichting stadsdeel West. Otto licht het besluit
van de KvK toe. Ronald en Mirjam zijn uitgenodigd
maar niet verschenen. Paul heeft tijdens de uitslagen
avond met Ronald gesproken. Hij vraagt uitstel tot na
de uitspraak in de bodemprocedure van Jozef tegen
De Groenen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Rijn
dert stelt voor de stichting meteen op te heffen. Dit
wordt verworpen met 2 voor, 5 tegen en 2 onthoudin
gen. Hierna brengt hij in stemming om de zaak aan te
houden tot na de uitspraak in de bodemprocedure. Dit
voorstel wordt aangenomen met 6 voor, 1 tegen en 2
onthoudingen.
4.Personele wijzigingen. We bespreken de schorsing
en de partijfuncties van Gerben. Gerben is niet aanwe
zig vanwege een gelijktijdige jaarvergadering van de
Ierse Groene Partij. Ryszard vertelt over zijn ervaringen
in de stadsdeelraad De Pijp waarin hij van 1990 tot
1994 met Gerben de fractie De Groenen vormde.
4.1 Het congres verlengt met algemene stemmen de
schorsing van Gerben tot en met het volgende congres
op 22 september.
4.2 Het congres ontslaat met 7 stemmen voor en 2
tegen Gerben uit de kascommissie en de programma
commissie en als substitute-delegate bij de EGP.

4.3 Het congres benoemt Rijndert met algemene stem
men tot substitute-delegate.
4.4 Het congres benoemt Angela bij acclamatie in het
partijbestuur.
4.5 Het congres ontslaat Mirjam met algemene stem
men uit de EGP-delegatie.
4.6 Het congres benoemt Angela bij acclamatie tot EG
P-delegate.
4.7 Het congres verlengt de schorsing van Mirjam en
Sabine met 8 stemmen voor en 1 onthouding tot en
met 22 september.
4.8 Het congres benoemd Ryszard bij acclamatie in de
congreswerkgroep.
Rijndert schorst de vergadering om 15:30 en heropent
haar om 15:55.
5.Verkiezingscampagne Amsterdam. Maarten Leuw
vertelt over de campagne van Amsterdam Anders/De
Groenen in 2006. Hij pleit voor opheffing van de partij.
Penny Henshaw wenst uitdrukkelijk dat De Groenen
door blijft gaan. Ze is Brits onderdaan, maar stemt bij
de gemeenteraad en Europese verkiezingen graag op
De Groenen. Ze vroeg aan het stembureau welke lijst
van De Groenen was maar de voorzitter weigerde haar
daarover te informeren. Hierover heeft ze schriftelijk
geklaagd. Vanwege het beroep van Jozef bij de Raad
van State tegen de registratie van De Groenen bij de
Kiesraad was de registratie op 27 december nog niet
onherroepelijk en heeft het centraal stembureau van de
gemeente de aanduiding geschrapt. We namen daar
door deel met een blanco lijst. Dit heeft veel kiezers die
op ons wilde stemmen in de problemen gebracht.
6.Waterschaps- en statenverkiezing 2019. Het be
stuur wil contact leggen met de Piratenpartij om te on
derzoeken of een gezamenlijke lijst bij de waterschaps-
of statenverkiezing mogelijk is. Ze wil graag weten of
dit plan de steun heeft van het congres. Het congres
neemt het plan met algemene stemmen over.
7.Ledenwerving. Angela vertelt over haar activiteiten
om leden te werven. Patricia is via Angela lid gewor
den.
8.Amendement partijprogramma. Het amendement
op de paragraaf Veiligheidsraad wordt gewijzigd om
ambiguïteit te voorkomen. Het aangepaste amende
ment luidt: wijzig “We pleiten voor afschaffing van het
vetorecht.” in “We pleiten voor een vaste voorzitter en
afschaffing van het vetorecht.”. Het congres neemt dit
amendement met algemene stemmen aan.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Rijndert sluit het congres om 17:20 uur.

Motie voor het congres

Het congres besluit om de huidige bestuurssamenstel
ling over te nemen. Dus Rijndert Doting voorzitter, Otto
ter Haar secretaris-penningmeester en Angela Zikking
lid.
 
Rijndert Doting
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Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 11 Duurzame economie en hoofdstuk 12
Milieubeleid
samenvoegen
onder de naam Economie en milieu: in grote stappen
naar een kringloopeconomie
Reden:
In beide hoofdstukken staat de omgang met grond
stoffen en het voorkomen of verwerken van afval cen
traal.
 
Hoofdstuk 11 Duurzame economie
Toevoegen na paragraaf Milieu-investeringen :
Plastic soep
De oceanen zitten vol met plastic. De weerzinwekken
de beelden van de maaginhoud van overleden zee
zoogdieren en zeevogels getuigen hiervan op indrin
gende wijze. Het is een ingrijpend mondiaal probleem
waarbij zowel de Europese Unie als Nederland voorop
moeten lopen om de schade te beperken.
 
Hoofdstuk 12 Milieubeleid
Statiegeldsysteem
Wijzig: “Winkels en bedrijven krijgen de wettelijke
plicht om het verpakkingsmateriaal van hun producten
in ontvangst te nemen.”
In: “Producenten van verpakkingen zijn wettelijk ver
antwoordelijk voor het verduurzamen van hun verpak
kingen, voor het zodanig ontwerpen van verpakkingen
dat het ontstaan van zwerfafval wordt voorkomen, en
voor het inzamelen en recyclen van verpakkingsafval.
Hiertoe dragen zij ook de kosten.”
Reden: dit blijkt uit de brief van 18 maart 2018 van de
staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat aan
de Tweede Kamer (p.3).
Deze paragraaf verplaatsen naar tussen Plastic soep 
en Afvalverbranding

 
Hoofdstuk 13 Infrastructuur en mobiliteit
Vergunningenstelsel
Verwijderen:
“Omdat het beleid van De Groenen gericht zal zijn op
autocontingentering kunnen maatregelen als elektroni
sche tolheffing en accijnsverhogingen (voor zover niet
in overeenstemming met het buitenland) achterwege
blijven.”
Reden:
Het 67e congres van 23 september 2017 heeft bij Fis
cale maatregelen toegevoegd dat we tolwegen en een
kilometerheffing geschikte instrumenten vinden.

Kennismaking Ökologisch-Demokratische
Partei (ÖDP) en De Groenen

De ÖDP is een Duitse groene “Kleinpartei”, de luis in
de pels van Bündnis 90/Die Grünen. Het is te vergelij
ken met de verhouding tussen De Groenen en Groen
Links. Op initiatief van Herbert Einsiedler, ÖDP-be
stuurder in Noordrijn-Westfalen, spraken we elkaar in
de marge van de EGP Council in Antwerpen. Op de
reis daarheen troffen Herbert en ik elkaar op het perron
van station Breda. We reisden samen naar Antwerpen.
Daar zagen we Klaus Buchner, lid van het Europees
Parlement voor de ÖDP en lid van de Groene fractie,
met zijn medewerker Tim-Oliver Kray. Angela kwam er
later bij. We bespraken mogelijkheden voor politieke
samenwerking. Omdat de actieve kern van De Groenen
in de randstad woont en niet in de provincies die gren
zen aan Duitsland is dat moeilijk vorm te geven. Wij
hebben onze breekpunten uitgelegd en we informeer
den elkaar over de politieke situatie in ons land. Het
gesprek was de reis waard en de sfeer was goed.
 
Angela, Otto, Klaus en Herbert op het terras van Kapi
tein Zeppos in Antwerpen (foto Tim-Oliver)
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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 niet dat het partijbestuur instemt met de in
houd. U kunt de redactie bereiken via het landelijk se
cretariaat.
 
Eindredactie: Otto ter Haar
Met bijdragen van Rijndert Doting, Tom Bakkers, Tim-
Oliver Kray, Rob Visser en Otto ter Haar
 

Kalender

14 juli 2018, 70e partijcongres
22 september 2018, 71e partijcongres
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Transparantie

Een belangrijke steunpilaar van democratie is transpa
rantie.Transparant bestuur maakt het de burgers mo
gelijk de vorming en de uitvoering van het beleid van
het bestuur te beoordelen. Individuele keuzes vallen
meestal binnen de persoonlijke levenssfeer. In sommi
ge gevallen kan echter m.i. een zekere mate van trans
parantie ook daar wenselijk zijn. Om dat in de praktijk
te brengen wil ik de leden van De Groenen vertellen
over een aantal gesprekken waar ik in het verleden aan
heb deelgenomen. Voor ik dit publiceer in Gras overleg
ik daarover in het partijbestuur.
 
De deelnemers
 
Van maart tot juli 1981 nam ik deel aan een aantal ge
sprekken in een supermarkt in Amsterdam. Deze su
permarkt heette toen Simon en ligt aan de Nieuwmarkt.
Deelnemers aan deze gesprekken waren naast mijzelf,
Maurits de Vries, Dirk van Dalen, Hans van Himbergen,
een lid van de fractie van de VVD in de Tweede Kamer,
Ben Asscher en een rechercheur van de Amsterdamse
gemeentepolitie.
 
Maurits de Vries was de eigenaar van Casa Rosso, een
theater aan de Oudezijds Achterburgwal. Hij is in 1986
overleden. Dirk van Dalen was hoogleraar in de filosofie
van de wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Hans
van Himbergen was docent theoretische natuurkunde
aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Ben Asscher was
rechter bij de rechtbank Amsterdam. Hij is overleden in
2008. In de volgende Gras, van september, zal ik hier
meer over vertellen.
 
Otto ter Haar

In memoriam Huib Poortman (1937 - 2018)

Zondag 10 juni overleed Huib Poortman na een kort
ziekbed. Huib was van december 2001 tot april 2005
lid van het partijbestuur. In 2005 en 2006 heeft hij De
Groenen vertegenwoordigd in de Council van de EGP.
 
Huib Poortman was niet onomstreden, hij was eenmaal
partij in een uitspraak van de geschillencommissie.
Desondanks kunnen zijn verdiensten voor de partij en
voor het milieu groot worden genoemd. Zo was hij bij
de provinciale statencampagne in Zuid-Holland van
2003 de meest actieve kandidaat, ook al stond hij op
plek 2. Behalve door zijn enthousiasme kreeg hij ook
respect door zijn feitenkennis en langdurige ervaring.
 
Huib werd in 1998 lid van De Groenen. Eerder was hij
namens de VVD twaalf jaar lid van de Rijnmondraad en
daarna twaalf jaar raadslid in Barendrecht. Gaandeweg
ontdekte hij het belang van een leefbare aarde en ging
hij zich daar steeds meer voor inzetten. Hiervoor ont
ving hij in december 2017 van het Milieucentrum Rot
terdam een prijs die eenmalig werd uitgereikt: De
Groenste Vogel.
 
Met dank aan Rob Visser

Kandidaatstelling

Beste leden, hierbij stel ik me kandidaat voor de functie
van partijvoorzitter of bestuurslid en voor de program
macommissie.
 
Otto

Contactgegevens

Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen
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Agenda 71e partijcongres

Zaterdag 1 september 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter pro tempore
Otto ter Haar
2. 13:05 Benoeming notulist
3. 13:10 Vaststelling aantal stemgerechtigde leden
4. 13:15 Benoeming stembureau
5. 13:20 Verkiezing van de congresvoorzitter
6. 13:30 Verslagen van het 69e en 70e congres
7. 13:45 Uitleg van de noodzaak van dit congres door
de verzoekers
8. 14:00 Jaarrekening 2017
9. 14:15 Décharge partijbestuur ten einde de situatie in
overeenstemming te brengen met de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel
10. 14:20 Verkiezing nieuwe bestuursleden
 
14:30 pauze
 
11. 14:45 Amendementen huishoudelijk reglement
12. 15.00 Amendement partijprogramma
13. 15:10 Partijkalender
14. 15:15 Rondvraag
15. 15:30 Sluiting

Beste leden van De Groenen

Nu gebleken is dat de Kamer van Koophandel om for
mele redenen wederom heeft geweigerd de bestuurs-
benoemingen in te schrijven, ziet een aantal betrokken
leden zich genoodzaakt om voor de tweede keer in
korte tijd het bestuur te verzoeken een ledenvergade
ring bijeen te roepen. Nu de termijn waarin het bestuur
aan onze wens tegemoet kon komen is verstreken, 
roepen wij u allen zelf bijeen voor een congres op za
terdag 1 september in de Koperen Knoop in Amster
dam. 
 
Ryszard Matenko, Paul Berendsen, Angela Zikking,
Rijndert Doting, Otto ter Haar, Tom Bakkers 

Verslag 69e partijcongres

Zaterdag 24 maart 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig acht leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), Tom Bakkers, Rijndert Doting (voorzitter),
Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf 4A), Reina van
Zwoll, Maarten Leuw (gast), Penny Henshaw (gast),
Ryszard Matenko, Patricia Staring Lago Conrado (van
af 4A tot 6))
Afwezig met kennisgeving: David Blik (machtigt Otto
ter Haar)
 
1. Opening. Rijndert opent de vergadering om 13:34
uur. De machtiging van David Blik wordt goedgekeurd.
Er kunnen totaal 9 stemmen worden uitgebracht. De
congreswerkgroep heeft één nieuw agendapunt dat
pas na de publicatie van Gras 73 naar voren kwamen.
4A De Kamer van Koophandel heeft op 12 maart het
bezwaar van Otto tegen zijn uitschrijving als voorzitter
van de Stichting De Groenen Amsterdam in stadsdeel
West op basis van de opgave van Ronald Schönberger
gegrond verklaard. Otto is weer voorzitter en de stich
ting is weer op zijn adres gevestigd.
2. Verslag 68e partijcongres van 20 januari 2018.
Het congres constateert een spelfout in de voorlaatste
zin van agendapunt 4 en stelt verder het verslag onge
wijzigd vast.
3. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over het
beroep tegen de uitsluiting van De Groenen door de
EGP. Rijndert vertelt over de problemen met de Tri
odos Bank.
4A. Stichting stadsdeel West. Otto licht het besluit
van de KvK toe. Ronald en Mirjam zijn uitgenodigd
maar niet verschenen. Paul heeft tijdens de uitslagen
avond met Ronald gesproken. Hij vraagt uitstel tot na
de uitspraak in de bodemprocedure van Jozef tegen
De Groenen. Hierover zijn de meningen verdeeld. Rijn
dert stelt voor de stichting meteen op te heffen. Dit
wordt verworpen met 2 voor, 5 tegen en 2 onthoudin
gen. Hierna brengt hij in stemming om de zaak aan te
houden tot na de uitspraak in de bodemprocedure. Dit
voorstel wordt aangenomen met 6 voor, 1 tegen en 2
onthoudingen.
4. Personele wijzigingen. We bespreken de schorsing
en de partijfuncties van Gerben. Gerben is niet aanwe
zig vanwege een gelijktijdige jaarvergadering van de
Ierse Groene Partij. Ryszard vertelt over zijn ervaringen
in de stadsdeelraad De Pijp waarin hij van 1990 tot
1994 met Gerben de fractie De Groenen vormde.
4.1. Het congres verlengt met algemene stemmen de
schorsing van Gerben tot en met het volgende congres
op 22 september.
4.2. Het congres ontslaat met 7 stemmen voor en 2
tegen Gerben uit de kascommissie en de programma
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commissie en als substitute-delegate bij de EGP.
4.3. Het congres benoemt Rijndert met algemene
stemmen tot substitute-delegate.
4.4. Het congres benoemt Angela bij acclamatie in het
partijbestuur.
4.5. Het congres ontslaat Mirjam met algemene stem
men uit de EGP-delegatie.
4.6. Het congres benoemt Angela bij acclamatie tot
EGP-delegate.
4.7. Het congres verlengt de schorsing van Mirjam en
Sabine met 8 stemmen voor en 1 onthouding tot en
met 22 september.
4.8. Het congres benoemd Ryszard bij acclamatie in de
congreswerkgroep.
Rijndert schorst de vergadering om 15:30 en heropent
haar om 15:55.
5. Verkiezingscampagne Amsterdam. Maarten Leuw
vertelt over de campagne van Amsterdam Anders/De
Groenen in 2006. Hij pleit voor opheffing van de partij.
Penny Henshaw wenst uitdrukkelijk dat De Groenen
door blijft gaan. Ze is Brits onderdaan, maar stemt bij
de gemeenteraad en Europese verkiezingen graag op
De Groenen. Ze vroeg aan het stembureau welke lijst
van De Groenen was maar de voorzitter weigerde haar
daarover te informeren. Hierover heeft ze schriftelijk
geklaagd. Vanwege het beroep van Jozef bij de Raad
van State tegen de registratie van De Groenen bij de
Kiesraad was de registratie op 27 december nog niet
onherroepelijk en heeft het centraal stembureau van de
gemeente de aanduiding geschrapt. We namen daar
door deel met een blanco lijst. Dit heeft veel kiezers die
op ons wilde stemmen in de problemen gebracht.
6. Waterschaps- en statenverkiezing 2019. Het be
stuur wil contact leggen met de Piratenpartij om te on
derzoeken of een gezamenlijke lijst bij de waterschaps-
of statenverkiezing mogelijk is. Ze wil graag weten of
dit plan de steun heeft van het congres. Het congres
neemt het plan met algemene stemmen over.
7. Ledenwerving. Angela vertelt over haar activiteiten
om leden te werven. Patricia is via Angela lid gewor
den.
8. Amendement partijprogramma. Het amendement
op de paragraaf Veiligheidsraad wordt gewijzigd om
ambiguïteit te voorkomen. Het aangepaste amende
ment luidt: wijzig “We pleiten voor afschaffing van het
vetorecht.” in “We pleiten voor een vaste voorzitter en
afschaffing van het vetorecht.”. Het congres neemt dit
amendement met algemene stemmen aan.
9. Rondvraag. Geen vragen.
10. Sluiting. Rijndert sluit het congres om 17:20 uur.

Verslag 70e partijcongres

Zaterdag 14 juli 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig negen leden en twee gasten: Otto ter Haar
(verslag), David Blik, Tom Bakkers (voorzitter agenda
punt 1 tot en met 5), Rijndert Doting (voorzitter vanaf
agendapunt 6), Paul Berendsen, Angela Zikking (vanaf
13:30), Ryszard Matenko (vanaf 13:15), Patricia Staring
Lago Conrado (vanaf 13:30 tot 15:00 agendapunt
9.4.5), Jochem Rood, Ronald Schönberger (gast van
13:30 tot 13:50), Mirjam van Rijn (gast van 13:30 tot
13:50)
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (machtigt
Tom Bakkers), Rob Brockhus (machtigt Otto ter Haar),
Reina van Zwoll (machtigt Paul Berendsen), Jozef van
Kessel.
1. Opening. Tom opent de vergadering om 13:07 uur.
2. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden. De
machtigingen van Adriaan, Rob en Reina worden
goedgekeurd. Er zijn bij aanvang van de vergadering 6
stemgerechtigde leden met 9 stemmen.
3. Benoeming notulist. De aanwezige leden stemmen
er mee in dat Otto notuleert.
4. Benoeming stembureau. Tom en Paul worden bij
acclamatie benoemd tot leden van het stembureau.
5. Benoeming congresvoorzitter. Rijndert wordt bij
acclamatie benoemd tot congresvoorzitter. Hij neemt
de leiding van de vergadering over van Tom. Ryszard
arriveert. Er zijn nu 7 leden met 10 stemmen.
6. Herbenoeming kascommissie. Tom (herbenoe
ming) en Paul (nieuwe benoeming) worden bij acclama
tie benoemd in de kascommissie.
7. Verslag van het partijbestuur. Otto vertelt over de
financiële stand van zaken. De procedure om de op
zegging van de EGP ongedaan gemaakt te krijgen is
duur. De afspraak met de advocaat is maximaal 10.000
euro in eerste aanleg. Dat bedrag is al grotendeels be
steed. Otto heeft dit geleend aan de vereniging. De
kosten van de procedure van Jozef tegen De Groenen
zijn voor een groot deel gesubsidieerd door de Raad
voor Rechtsbijstand. In Nederland kan ook een vereni
ging hier beroep op doen. In België kan dat niet. Nu we
weer een bankrekening hebben kunnen we weer con
tributies innen. Aan de leden die de partij niet gemach
tigd hebben is een factuur gezonden voor de contribu
tie voor 2018. We zijn bezig een incassocontract te
sluiten met de SNS Bank. Als dat geregeld is kunnen
we de contributies innen van de nieuwe leden. Het be
stuur heeft de Kamer van Koophandel in gebreke ge
steld voor de vertraging in de behandeling van het be
zwaar van Jozef tegen zijn uitschrijving als bestuurslid
en de vertraging van de inschrijving van Angela als
nieuw bestuurslid. Dat heeft De Groenen 980 euro
dwangsom opgeleverd wegens overschrijding van de
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wettelijke beslistermijn.
8. Inspreken Ronald Schönberger en Mirjam van
Rijn. Angela, Mirjam, Ronald en even later Patricia arri
veren. Er zijn nu negen leden met 12 stemmen. Ronald
stelt dat hij bestuurslid is van De Groenen omdat een
vergadering van 21 januari 2017 in Utrecht dat beslo
ten zou hebben. Mirjam steunt hem in die opvatting.
Ronald wil een ledenvergadering organiseren op 29
september. Na enig aandringen neemt hij plaats in een
van de vrije stoelen aan de vergadertafel. Mirjam
spreekt vanuit de vensterbank. Ronald stelt dat uit het
vonnis van de rechtbank blijkt dat de besluiten van de
congressen van 20 januari en 24 maart niet geldig zijn.
Otto merkt op dat het vonnis niets over deze vergade
ringen zegt. Ronald en Mirjam willen dat Mirjam redac
tierechten krijgt op de Facebookpagina De Groenen
Nederland. Rijndert merkt op dat Mirjam geschorst is.
Otto verzoekt Mirjam om aan tafel te gaan zitten. Mir
jam weigert dit waarna zij en Ronald de vergadering
verlaten.
9. Bespreking gevolgen van de uitspraak van de
rechtbank Midden-Nederland. De rechtbank heeft
twee besluiten van het partijbestuur uit december 2016
en een aantal besluiten van de ledenvergaderingen in
Amsterdam van 21 januari, 4 maart en 23 september
2017 nietig verklaard. We lopen al deze besluiten in
chronologische volgorde na en bespreken wat de ge
volgen zijn en hoe we daar mee omgaan:
9.1. De schorsing op 17 december 2016 van Jozef van
Kessel tot 4 maart 2017. Niet meer van belang.
9.2. De opzegging op 28 december 2016 van het lid
maatschap van Jozef. Hij is weer ingeschreven als lid.
9.3. Besluiten genomen in de vergadering 21 januari
2017 te Amsterdam
9.3.1. Bevestiging schorsing per 17 december 2016 J.
M. van Kessel als bestuurslid. Zie 9.1
9.3.2. Ontslag J.M. van Kessel als bestuurslid met on
middellijke ingang. Niet meer van belang. Jozef is per
15 oktober 2017 uitgeschreven als bestuurslid.
9.3.3. Benoeming Rijndert Doting tot bestuurslid. Deze
benoeming is nooit ingeschreven. Zie verder agenda
punt 10.
9.3.4. Benoeming Gerben Uunk, Rob Brockhus en Tom
Bakkers tot leden kascommissie. Gerben is ontslagen,
Rob is teruggetreden, Tom en Paul zijn bij agendapunt
6 in de kascommissie benoemd.
9.3.5. Benoeming Otto ter Haar, Rijndert Doting en
Joanda van den Heuvel tot leden congreswerkgroep
voor congres 4 maart 2017. Niet meer van belang.
9.3.6. Amendementen op partijprogramma. Het con
gres besluit met algemene stemmen alle amendemen
ten met terugwerkende kracht opnieuw aan te nemen.
9.4. Besluiten genomen in de vergadering 4 maart 2017
te Amsterdam
9.4.1. Goedkeuring gewijzigd verslag congres 24 sep
tember 2016 te Utrecht. Het congres keurt het verslag
alsnog goed.

9.4.2. Goedkeuring verslag vergadering 21 januari 2017
te Amsterdam. Het congres neemt het verslag ter ken
nisgeving aan.
9.4.3. Bevestiging besluiten 21 januari 2017 te Amster
dam over bestuurssamenstelling. Niet meer van belang.
9.4.4. Wijzigingen huishoudelijk reglement. Het congres
besluit met algemene stemmen alle wijzigingen met te
rugwerkende kracht opnieuw aan te nemen.
9.4.5. Benoeming Gerben Uunk en Otto ter Haar tot
leden programmacommissie. Het congres van 24
maart heeft Gerben ontslagen uit de programmacom
missie. Het congres (her)benoemt Patricia, Otto en
Rijndert bij acclamatie in de programmacommissie.
Patricia verlaat hierna de vergadering.
9.5. Besluiten genomen in de vergadering 23 septem
ber 2017 te Amsterdam
9.5.1. Vaststelling verslag vergadering 4 maart 2017 te
Amsterdam. Het congres neemt het verslag ter kennis
geving aan.
9.5.2. Besluit begroting 2018. Niet meer van belang.
Het congres van 20 januari 2018 heeft de begroting ge
wijzigd.
9.5.3. Benoeming Rijndert Doting tot voorzitter, benoe
ming Otto ter Haar als bestuurslid. Otto heeft na intern
overleg opgave gedaan bij de Kamer van Koophandel
van het uittreden van Rijndert en hemzelf uit het partij
bestuur per 20 juni 2018. Zie verder agendapunt 10.
9.5.4. Amendementen huishoudelijk reglement. Zie
9.4.4.
9.5.5 Benoeming Mirjam van Rijn tot delegate EGP
Council Karlstad. Niet meer van belang.
9.5.6. Benoeming Monica Soeting tot lid
programmacommissie. Monica heeft zich 2 januari te
ruggetrokken uit de commissie.
9.5.7. Wijziging partijprogramma. Zie 9.3.6.
10. Herbenoemingen bestuursleden. De motie van
Rijndert wordt na overleg ingetrokken. Otto en Rijndert
zijn beide kandidaat voor het partijvoorzitterschap en
houden een pitch. Er volgt een schriftelijke stemming.
Na telling van de stembriefjes maakt het stembureau
bekend dat er vijf stemmen zijn uitgebracht op Rijndert
en zes op Otto, waarmee de laatste gekozen is tot par
tijvoorzitter. Het congres benoemt vervolgens Rijndert
bij acclamatie in het bestuur en bekrachtigd bij accla
matie de benoeming op 24 maart van Angela in het be
stuur.
11. Amendementen partijprogramma. Het congres
neemt alle amendementen met algemene stemmen
aan.
12. Rondvraag. Otto vraagt en krijgt steun van het
congres om mr. Kleijwegt te vragen De Groenen te ver
tegenwoordigen in hoger beroep tegen het vonnis van
de rechtbank op basis van een toevoeging.
13. Sluiting. Rijndert sluit het congres omstreeks 16:32
uur.
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 Balans 31 december 2017

Balansdatum 31 dec 2016 31 dec 2017
Betaalrekening € 533,79 € 1791,75

Spaarrekening € 0,01 € 0,00

Beleggersgiro € 4.486,55 € 4.650,57

Crediteuren -€ 1.450,90 -€ 5.477,54

Eigen vermogen € 3.569,45 € 964,78

Jaarrekening De Groenen 2017

ResultatenrekeningenInkomsten Uitgaven
1 - contributies € 1.422,50  

2 - schenkingen € 1.012,00  

3 - reimbursements € 660,16  

4 - rente, dividend € 164,02  

5 - overig inkomen € 573,55  

11 - KvKoophandel   € 582,68

12 - bankkosten   € 109.08

13 - vergaderingen   € 199,96

14 - partijbestuur   € 895,13

15 - Gras   € 294,19

16 - postbus   € 0,00

17 - website   € 86,98

18 - waarborgsom   € 450,00

19 - campagnes   € 0,00

20 - EGP contributie   € 1.150,00

21 - EGP meetings   € 932,21

22 - Global Greens    € 619,20

23 - overige uitgaven   € 1.139,77

Totaal € 3.854,53 € 6.459,20

Crediteuren 31 december 2017

Crediteur 31 dec 2016 31 dec 2017
Ronald
Schönberger

€ 0,00 -€ 22,50

St. De Groenen in
West

€ 731,86 € 658,21

Otto ter Haar € 724,04 € 5.349,18

Rijndert Doting -€ 5,00 -€ 5,00

Jozef van Kessel € 0,00 -€ 502,35

Crediteuren € 1.450,90 € 5.477,54

Amendementen op het huishoudelijk
reglement

HR Artikel 1. Lidmaatschap
Invoegen in lid 3 in de laatste zin tussen "dan" en
"kan":
"wordt het stemrecht van het lid opgeschort en"
 
Motivering:
Vastleggen van de huidige praktijk
 
Toevoegen aan het einde van het artikel een nieuw lid:
Lid 9. De schorsing van een lid dat tevens bestuurslid
is duurt uiterlijk tot het volgende congres.
 
Motivering:
Vanwege het vonnis van de rechtbank benadrukt dit
dat het partijbestuur ook bestuursleden kan schorsen.
Redelijk is dan wel dat dit getoetst wordt door het
eerstvolgende congres.
 
Artikel 3. Congres
Vervang het huidige lid 2 door:
Ter voorbereiding van een congres geldt het volgende
tijdschema:
1. het adres van de congreswerkgroep is gelijk aan het
partijadres;
2. vier weken voor het congres dienen voorstellen voor
de congresagenda bij de congreswerkgroep te zijn in
gediend;
3. tot twee weken voor het congres kunnen congres
stukken aan de congreswerkgroep worden aangebo
den;
4. uiterlijk een week weken voor het congres worden
de congresstukken aan de leden toegezonden;
5. tot vier dagen voor het congres kunnen amende
menten bij de congreswerkgroep worden ingediend;
6. eventuele overige voor het congres van belang zijn
de stukken worden bij aanvang van het congres aan de
leden uitgereikt.
 
Vervang in Artikel 3 lid 8 "vier dagen" door "drie
dagen"
 
Motivatie: in overeenstemming met de gangbare prak
tijk worden de termijnen ingekort. De voorbereidingstijd
wordt daardoor de helft korter.
 
Wijzig in Artikel 3 lid 4 "vijf leden" in "drie leden".
 
Motivatie: vijf handtekeningen voor een motie is bij de
huidige opkomst op een congres te veel.
 
Hernummer het huidige Artikel 3 Lid 6 in Lid 7.
Splits Artikel 3 Lid 5 in Lid 5 (eerste zin) en Lid 6 (twee
de zin)
 

Toelichting bij de gewijzigde jaarrekening
2017

Vergeleken met de jaarrekening in Gras 73 zijn er een
paar debiteuren toegevoegd. Deze vorderingen, die
deels in 2018 geïnd zijn, geven een lichte verbetering
van de balans.
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Motivering: Dit is een correctie van de onjuiste verwer
king van de wijziging van het HR op 4 maart 2017.
 
Wijzig Artikel 3 lid 12 onder m in:
m. het wijzigen van statuten, huishoudelijk reglement
en uitspraken van de geschillencommissie zoals be
paald bij artikel 11 van het huishoudelijk reglement.
 
Motivering: om met twee derden meerderheid een
appel op een besluit van de geschillencommissie te
kunnen honoreren.
 
Artikel 5 Partijbestuur
Wijzig lid 5 in:
De vergaderingen van het partijbestuur zijn toegankelijk
voor leden. Zij mogen verzoeken het woord te voeren.
 
Motivering: we maken geen onderscheid tussen ple
naire of niet-plenaire bestuursvergaderingen, bestuurs
vergaderingen zijn niet openbaar, maar wel toeganke
lijk voor leden.
 
Artikel 9 Vergoedingen
Toevoegen aan het einde van het artikel een nieuw lid:
Lid 6. De partij vergoedt leden aan wie zij op 31 de
cember meer dan €1000 schuldig is een tegemoetko
ming van 1% rente over het gehele bedrag.
 
Motivering: Om tegemoet te komen aan eventuele ver
mogensbelasting die het lid moet betalen over zijn le
ning aan De Groenen. Ligt het vermogen van het lid dat
de lening verschaft onder de belastingvrije voet dan is
het een rentevergoeding.
 
Toevoegen: een nieuw artikel 10:
HR Artikel 10. Privacy protocol
1. De partij verzamelt persoonsgegevens van haar
leden. Dit betreft gegevens die nodig zijn voor het op
roepen voor ledenvergaderingen en gegevens voor het
innen van de ledencontributie. Deze gegevens zijn
noodzakelijk voor het uitvoeren van de plichten die
voortvloeien uit het lidmaatschap (een overeenkomst).
2. De partij verzamelt gegevens van de abonnees op
de nieuwsbrief Gras voor het verzenden van de
nieuwsbrief en het innen van het abonneegeld. Dit is
gebaseerd op het abonnement.
3. De partij verzamelt de e-mailadressen van de abon
nees op de digitale versie van de nieuwsbrief.
4. De partij verzamelt gegevens van haar bestuursle
den voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
5. De partij verzamelt gegevens van haar kandidaten bij
verkiezingen om te voldoen aan de eisen die de wet
aan een geldige kandidatenlijst stelt.
6. De partij verzamelt de af- en bijschrijvingen op haar
bankrekeningen om te voldoen aan haar financiële ver
antwoordingsplicht. Alleen het partijbestuur, de kas

commissie en de anbi-inspecteur krijgen hier inzage in.
7. De partij bewaart haar papieren en elektronische
correspondentie. Het partijbestuur beslist over een ver
zoek tot inzage.
8. Personen kunnen via het partijbestuur inzage krijgen
in de gegevens onder 1-5 die op hen zelf betrekking
hebben en dit zo nodig laten corrigeren.
9. De partij verwijdert op verzoek van betrokkene de
gegevens onder 2 en 3.
10. Bij een verzoek van verwijdering van gegevens
onder 1, 4 en 5 maakt de partij een afweging tussen
het belang van de partij om uitsluitsel te kunnen geven
over wie er lid, bestuurslid of kandidaat is geweest en
de wens van de betrokkene om gegevens te verwijde
ren. Het partijbestuur besluit over het verzoek tot ver
wijdering van gegevens. De betrokkene kan hiertegen
in beroep gaan bij de geschillencommissie.
 
Motivering: Om te voldoen aan de Algemene Verorde
ning Gegevensbescherming.
 
Artikel 10. Overgangsbepalingen
Dit artikel wordt hernummerd tot artikel 11 vanwege
de toevoeging van het artikel Privacy protocol
Toevoegen in lid 2 tussen "partijprogramma;" en "-
wijziging van dit artikel":
- wijziging van een uitspraak van de geschillencommis
sie;
 
Motivering: uit respect voor de geschillencommissie.

Amendement partijprogramma

Hoofdstuk 14 Ruimtelijke ordening
Erfpacht
Vervangen:
“De modelverordening van de VNG uit 1988 kan als
voorbeeld dienen. Dit model gaat uit van eeuwigduren
de erfpacht met een vijfjaarlijkse canonverhoging op
basis van een rentepercentage.”
Door:
“De Groenen is voor een eeuwigdurende erfpacht met
een vijfjaarlijkse canonverhoging op basis van een ren
tepercentage.”
Reden:
Ik heb de modelverordening van de VNG nergens kun
nen vinden.

Otto ter Haar
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Deelnemers op afstand

In de vorige Gras heb ik verteld over gesprekken bij
Simon in 1981 en over de deelnemers. Naast deze
deelnemers namen nog een aantal personen deel aan
het overleg. Zij communiceerden met ons via de aan
wezige deelnemers. Zij behoorden tot hun netwerk en
konden via hen bevraagd worden of hun mening
geven. Dit aantal indirecte deelnemers was heel groot.
Ik zal er hier een aantal van noemen en beschrijven om
een indruk te geven van de breedte van de participatie
en om een context te bieden aan hetgeen besproken
is:
Cees van Steenderen, toenmalig hoofdofficier van jus
titie in Amsterdam via de rechercheur,
Wim Polak, burgemeester van Amsterdam via de re
chercheur,
een drugshandelaar via Maurits de Vries,
Winand Borgerhoff Mulder, president van de recht
bank, via Ben Asscher,
De Hoge Raad, via het Kamerlid,
Job de Ruiter, minister van justitie, via het Kamerlid,
Dries van Agt, minister-president, via het Kamerlid,
Pieter de Geus, minister van defensie, via het Kamerlid,
Ronald Reagan, president van de Verenigde Staten, via
het Kamerlid,
de regering van de Sovjet-Unie, via het Kamerlid,
Diana Spencer, verloofde van de kroonprins van het
Verenigd Koninkrijk, via het Kamerlid,
Albert Uderzo, Marten Toonder, Martin Lodewijk, strip
tekenaars,
Johan Cruijff, Ard Schenk, Jan Timman, Max Euwe,
sportlieden,
 
Het contact werd meestal gelegd via de recherche. Die
kon aangeven dat ze bezig waren met een onderzoek
en de geraadpleegde persoon uitnodigen eventueel
terug te bellen naar de politie in Amsterdam om de au
thenticiteit te verifiëren.
 
Ik noem hier, voor zover ze niet anoniem zijn, de voor
namen van de deelnemers. Dat doe ik omdat dit in mijn
beleving goed past bij het informele karakter van het
overleg en betekent niet dat we elkaar ook daadwerke
lijk tutoyeerden.
 
Hans van Himbergen was intermediair met de weten
schappers op het Instituut voor theoretische fysica
waar ik destijds studeerde en ikzelf overlegde wel eens
met mijn buren in de gemeenschappelijke keuken van
mijn studentenflat. Eén van mijn buren werd later een
bekende Nederlander: de cultuurhistoricus en publicist
Thomas von der Dunk.
In de volgende Gras, van november, zal ik nader in
gaan op wat er zoal besproken is.
 
Otto ter Haar
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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 niet dat het partijbestuur instemt met de in
houd. U kunt de redactie bereiken via het landelijk se
cretariaat.
 
Eindredactie: Otto ter Haar
Met bijdragen van Ryszard Matenko, Paul Berendsen,
Angela Zikking, Rijndert Doting, Otto ter Haar en Tom
Bakkers
 

Contactgegevens

Correspondentieadres:
De Groenen
Oudegracht 60
3511 AS  Utrecht
 
tel. 030-2341545
info@degroenen.nl
www.degroenen.nl
www.facebook.com/DeGroenenNederland
www.twitter.com/DeGroenen

Kalender

1 september 2018, 71e partijcongres
21 september 2018, De Groenen vs. EGP, Nederlands
talige rechtbank Brussel
23-25 november 2018, 29e EGP Council, Berlijn
1 december 2018, 72e partijcongres
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

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).

Partijbestuur

vacatures,
Otto ter Haar behandelt de post en e-mail voor De
Groenen
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl
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Agenda 72e partijcongres

Zaterdag 1 december 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
Zaal open vanaf 12:30 uur
 
1. 13:00 Opening door congresvoorzitter Otto ter Haar
2. 13:05 Verslag van het 71e congres
3. 13:15 Verslag van het partijbestuur
4. 13:30 Voortzetting lidmaatschap dubieuze leden
5. 13:45 Begroting 2019
 
14:00 pauze
 
6. 14.15 Amendementen partijprogramma
7. 14:30 Vacature programmacommissie
7. 14:40 Partijkalender
8. 14:45 Rondvraag
9. 14:55 Sluiting

Beste leden van De Groenen

Eind augustus is Marten Bierman overleden. Hij was
één van de oprichters van De Groenen en de eerste
keer dat we deelnamen aan de Tweede Kamerverkie
zingen in 1986 onze lijsttrekker.
We hebben contact gehad met de Braziliaanse en de
Amerikaanse Groenen en de Piratenpartij. De recht
bank in Brussel heeft ons verzoek om ons lidmaat
schap van de EGP voorlopig te herstellen helaas afge
wezen. Het partijbestuur zal op het partijcongres van 1
december in de Koperen Knoop in meer detail verslag
doen van haar werkzaamheden en met u overleggen
hoe we verder gaan. Het partijbestuur heeft een begro
ting opgesteld voor het komende jaar waarin we zowel
rekening houden met deelname aan de Europese ver
kiezingen als met voortzetting van de procedure om
ons lidmaatschap van de EGP te herstellen.  Alle leden
zijn van harte welkom om hierover mee te beslissen.
 
Otto ter Haar

Verslag 71e partijcongres

Zaterdag 1 september 2018
De Koperen Knoop, Van Limburg Stirumstraat 119 te
Amsterdam
 
Aanwezig zeven leden: Otto ter Haar, David Blik, Tom
Bakkers, Rijndert Doting (geschorst), Paul Berendsen,
Angela Zikking, Ryszard Matenko.
Afwezig met kennisgeving: Adriaan Smeekes (machtigt
Tom Bakkers), mevrouw V.E. ter Haar (machtigt Otto),
Reina van Zwoll (machtigt Paul), Rob Brockhus, Jozef
van Kessel.
1. Opening. Otto opent de vergadering om 13:30 uur.
2. Benoeming notulist (1). Rijndert, Paul en Angela

worden gekozen als voorlopige notulisten. De definitie
ve keuze van de notulist doen we bij punt 7.
3. Verslag partijbestuur en vaststelling agenda. Het
partijbestuur heeft na de verzending van Gras, op
maandag 27 augustus, Rijndert als partijlid geschorst
vanaf die dag tot en met 1 september. Behalve het vol
tallige bestuur waren de partijleden Tom en Paul aan
wezig bij deze vergadering. Dit voegen we toe aan de
agenda evenals de definitieve keuze van de notulist.
4. Schorsing Rijndert Doting. Rijndert is geschorst na
een aanhoudend conflict over de SNS Wereldpas die
aangeboden wordt aan houders van een zakelijke SNS
rekening. In de overeenkomst met de SNS Bank heb
ben we aangegeven geen gebruik te maken van de
SNS Wereldpas. Toch heeft Rijndert ongevraagd een
Wereldpas per post ontvangen. Otto merkte dit op en
heeft deze pas geannuleerd en uit coulance van de
bank restitutie gekregen van het maandbedrag van de
kaart. Vervolgens heeft Rijndert op eigen initiatief -
zonder hierover met Angela en Otto te overleggen -
een nieuwe Wereldpas aangevraagd en deze geacti
veerd door zijn ov-chipkaart op te waarderen met 5
euro.
Het bestuur heeft meerdere malen getracht een beroep
te doen op de redelijkheid van Rijndert door hem te
verzoeken de Wereldpas door te knippen conform het
advies van de bank. Rijndert bleef echter onvermurw
baar. Wel heeft hij de 5 euro en de contributie van de
kaart van zijn privérekening naar De Groenen overge
maakt en afgelopen maandag heeft hij theatraal een
pasje doorgeknipt; helaas was dat echter niet de be
faamde Wereldpas.
Dit heeft een dusdanige wig tussen de Otto, Angela en
de kascommissie enerzijds en Rijndert anderzijds ge
creëerd dat verdere samenwerking op dit moment uit
gesloten is. Overigens gaf Rijndert zelf ook aan geen
toekomst te zien in een nauw samenwerkingsverband
met Otto.
Otto stelt voor om de schorsing van Rijndert te verlen
gen tot 2 december en daarbij het nieuw te kiezen be
stuur te machtigen de schorsing op te heffen zodra
Rijndert zijn SNS Wereldpas en digipas bij het bestuur
heeft ingeleverd. Ryszard brengt in dat machtigingen
enkel ingezet kunnen worden op stemmingen die aan
gekondigd zijn in Gras en niet bij later toegevoegde
agendapunten. We houden een stemming met één
stembriefje voor elke aanwezig en stemgerechtigd lid.
De stemmen staken: 3 stemmen voor verlenging van
de schorsing en 3 stemmen tegen. Otto schorst de
vergadering voor overleg. Na overleg met Tom, Paul en
Angela brengt Otto naar voren dat HR artikel 6 lid 5 re
gelt dat machtigingen bij elke stemming meetellen be
halve bij stemmingen over kandidatenlijsten. Dat laat
ste is hier niet het geval. Hij heeft met zijn volmachtge
ver overlegd over de schorsing van Rijndert en wil haar
stem uitbrengen. Hij doet een nieuw voorstel inhouden
de dat de schorsing van Rijndert verlengd wordt tot 1
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oktober. De uitslag van de nieuwe stemming is 4 voor,
1 tegen en 4 onthoudingen. Het voorstel is daarmee
aangenomen.
5. Vaststelling aantal stemgerechtigde leden. De
machtigingen van Adriaan, Reina en mevrouw Ter Haar
zijn goedgekeurd. Er zijn bij aanvang van de vergade
ring 6 stemgerechtigde leden met 9 stemmen.
6. Benoeming stembureau. Tom en Paul worden met
consensus benoemd tot leden van het stembureau.
7. Benoeming notulist (2). Angela wordt met 6 stem
men voor en 3 tegen benoemd tot notulist. Paul ver
strekt haar aan het einde van het congres zijn aanteke
ningen.
8. Benoeming congresvoorzitter. Ryszard trekt zich
terug als kandidaat-congresvoorzitter en kandidaat-be
stuurslid. Otto wordt met 6 stemmen voor, 2 tegen en
1 onthouding benoemd tot congresvoorzitter.
9. Verslagen van het 69e en 70e partijcongres. Het
verslag van het 69e congres wordt met 9 stemmen
voor ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van het 70e
congres wordt met 7 stemmen voor en 2 onthoudingen
vastgesteld.
10. Uitleg van de noodzaak van dit congres door de
verzoekers. Tom doet uit de doeken waarom de
Kamer van Koophandel geweigerd heeft de besluiten
van het vorige congres in te schrijven.
11. Jaarrekening 2017. Tom en Paul lichten de door
hen uitgevoerde kascontrole toe. Otto beantwoord vra
gen over overige uitgaven (rekening 23) en uitgaven
partijbestuur (14) van Ryszard en Rijndert. Het congres
keurt de jaarrekening met 9 stemmen voor goed.
12. Décharge partijbestuur. Teneinde de samenstel
ling van het partijbestuur in overeenstemming te bren
gen met de inschrijving in het handelsregister ontslaat
het congres onder dankzegging de drie door het 69e
en 70e congres benoemde bestuursleden Angela, Otto
en Rijndert.
13. Verkiezing nieuwe bestuursleden. Ryszard wil
dat Rijndert, Otto en Angela verder gaan als bestuur en
hun werk afmaken. Otto legt uit dat doorgaan met Rijn
dert in het bestuur het moeilijk maakt om het werk af te
krijgen vanwege de voortdurende obstructie van Rijn
dert. Rijndert verwijt Otto dat hij misbruik heeft ge
maakt van het besluit van de rechtbank om zijn benoe
ming tot partijvoorzitter nietig te verklaren door zich
kandidaat te stellen terwijl Rijnderts termijn nog liep.
Otto legt uit dat hij dat gedaan heeft omdat de samen
werking met Rijndert de laatste maanden steeds slech
ter werd. Dit begon 5 maart toen Rijndert Otto verbood
om als contactpersoon voor de SNS Bank op te tre
den. Op 17 mei schorste Rijndert Otto als bestuurslid
buiten het partijbestuur om. In de maanden daarna
mailde Rijndert herhaaldelijk series verwijten aan Otto
zonder deze te onderbouwen. Tom stelt zich staande
de vergadering kandidaat voor het partijbestuur. Otto
zegt toe dat hij het partijbestuur in de eerstvolgende
vergadering zal voorstellen om Angela tot secretaris en

Tom tot penningmeester te benoemen. Alleen de partij
voorzitter heeft een statutaire functie die ingeschreven
wordt in het handelsregister. Rijndert verlaat hierna de
vergadering. Het congres benoemt met 8 stemmen
voor en 1 onthouding Otto tot partijvoorzitter, met 9
stemmen voor Angela tot bestuurder en bij acclamatie
Tom tot bestuurder. Vanwege het late tijdstip verlaat
David de vergadering.
-- Pauze --
14. Amendementen huishoudelijk reglement. Otto
licht alle amendementen puntsgewijs toe. Het congres
neemt alle amendementen gezamenlijk met algemene
stemmen aan.
15. Amendement partijprogramma. Het congres
neemt het amendement op de paragraaf Erfpacht met
algemene stemmen aan.
16. Partijkalender. De eerder gepubliceerde congres
datum van 22 september 2018 vervalt. Het congres
verzoekt het bestuur op 1 december het volgende con
gres bijeen te roepen.
17. Rondvraag. Otto vraagt Angela om de volgende
dag bijeen te komen om de notulen uit te werken en te
ondertekenen voor de Kamer van Koophandel. Het
nieuw gekozen partijbestuur besluit zondag 2 septem
ber om 16:00 uur bijeen te komen bij Tom.
18. Sluiting. Otto sluit het congres omstreeks 18:28
uur.

Tussenvonnis rechtbank Brussel

De EGP heeft november 2017 tijdens de Council in
Karlstad het lidmaatschap van De Groenen opgezegd.
Wij zijn in april hiertegen in beroep gegaan bij de recht
bank van eerste aanleg te Brussel (waar de EGP haar
zetel heeft). Zo'n procedure duurt meer dan een jaar en
omdat we deel wilden nemen aan de gemeenschappe
lijke campagne voor de Europese verkiezingen hebben
we de rechtbank gevraagd om bij wijze van voorlopige
maatregel ons lidmaatschap te herstellen.
 
Op 19 oktober heeft de rechtbank in een tussenvonnis
dit verzoek afgewezen. De belangrijkste onderdelen
van het vonnis zijn:
 
2. De algemene vergadering van de PVE [=EGP] beslis
te op 24 november 2017 om aan DG [De Groenen] het
lidmaatschap te ontnemen vanaf 1 januari 2018. Als
reden werd aangehaald dat DG geen geloofwaardige,
actieve politieke partij was. Zij had al sinds 1998 niet
meer deelgenomen aan nationale verkiezingen.
10. ... de argumenten van de PVE ter betwisting van de
ontvankelijkheid en de gegrondheid van de vordering
tot nietigverklaring, op het eerste gezicht ernstig voor
komen.
 
Het argument waarmee de PVE de ontvankelijkheid
van DG betwist is een gevolg van het feit dat de Kamer
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Begroting De Groenen 2019

Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag Prio
Contributies  € 1.500,00 Vergaderingen  €   200,00 1

    Gras  €   200,00 1

    Website  €    85,00 1

    Partijbestuur  €   300,00 3

    Campagne  €   400,00 2

Overige inkomsten  €      50,00      

Rente, dividend  €        -,- Bankkosten  €   100,00 1

Schenkingen  € 4.000,00      

    Juridische kosten  €  6.000,00  3

    Waarborgsom  € 11.250,00  2

Tekort  € 14.985,00 Onvoorzien  €   2.000,00 1-3

Totaal  € 20.535,00 Totaal  € 20.535,00  

van Koophandel op 1 augustus alle drie bestuursleden
heeft uitgeschreven. Het bestuur wil daarom de proce
dure pas hervatten als het door de Kamer van Koop
handel is ingeschreven. De bewering dat DG sinds
1998 niet heeft deelgenomen aan nationale verkiezin
gen is volgens ons onjuist omdat we hebben deelgeno
men aan de Europese verkiezingen van 2009 en 2014.
Europese verkiezingen zijn nationale verkiezingen.

Toelichting bij de begroting voor 2019

Prioriteit 1: uitgaven die noodzakelijk zijn voor de conti
nuïteit van de partij
Prioriteit 2: uitgaven voor campagnes en verkiezingen
worden gedaan als de gerealiseerde inkomsten dat
toelaten
Prioriteit 3: alle overige uitgaven worden alleen gedaan
als daar een schenking tegenover staat

Amendementen partijprogramma

Hoofdstuk 5 Energie en klimaat
Toevoegen aan het einde :
Kernenergie
Voor De Groenen is uitbreiding van kernenergie be
spreekbaar. Voorwaarde van een vergunning is een be
stemming binnen Nederland voor de opslag van al het
radioactieve afval over de gehele levensduur van de
centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.
 
Hoofdstuk 6 Europese Unie
Verwijderen van verwijzingen naar de Europese
Groenen:
Global governance
Wijzig:
De Groene partijen in de EU willen
In:
De Groenen wil
 
Beleid van de Europese Unie
Wijzig:
Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij
In:
Wij streven
 

Wapenbeheersing
Wijzig:
Verenigd in de Europese Groene Partij streven wij
In:
Wij streven
 
Hoofdstuk 15 Natuur
Toevoegen aan het einde :
Wintertijd
De Groenen is het eens met de afschaffing van de zo
mertijd in de Europese Unie. Onze voorkeur gaat uit
naar het gebruik van de wintertijd het hele jaar door
omdat dit beter aansluit bij de geografische lengte van
ons land. We willen de klokken gelijk houden met de
landen in dezelfde Noord-Zuid-strook: België, Luxem
burg en Frankrijk.

Otto ter Haar

De Sovjet-Unie

De regering van de Sovjet-Unie was één van de inte
ressantste deelnemers aan de gesprekken bij Simon.
Toendertijd, voorjaar 1981, was het land nog zeer ge
sloten en was het niet eenvoudig om daar als burger
mee in gesprek te komen. Perestroika en glasnost
(transparant bestuur) bestond daar toen nog niet.
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Gras
In memoriam Marten Bierman

Amsterdam, 5 september 1939 – 27 augustus 2018

 

Marten Bierman bij de oprichtingsvergadering van De
Groenen. 
Foto Rob Bogaerts / Anefo - CC BY-SA 3.0
 
Marten Bierman was 17 december 1983 één van de
oprichters van De Groenen. Hij was lijsttrekker van de
Federatieve Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen
van 1986. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1995
vertegenwoordigde Marten De Groenen op een geza
menlijke lijst met provinciale partijen. Met voorkeurs
stemmen kozen de Statenleden Marten, die op plaats
twee stond, in de Eerste Kamer. Het 21e congres van
De Groenen van 6 maart 1999 adviseerde de Statenle
den in Noord-Holland en Gelderland om voor een
tweede termijn voor Marten stemmen. Van 1999-2003
vormde Marten de Onafhankelijke SenaatsFractie
(OSF). Zijn betrokkenheid bij De Groenen lag niet goed
bij de OSF. Marten zegde zijn lidmaatschap op in 2001.
Hij was vervolgens bij verschillende politieke partijen
actief: Leefbaar Nederland, Ouderen Partij Zandvoort,
Red Amsterdam en ikkiesvooreerlijk.eu.

Een beer op de weg
 
We bespraken wat je moet doen als je een beer op de
weg ziet (je kunt het ook letterlijk nemen) en suggereer
den dat dit wellicht een vraag is voor Wie Weet Waar
Willem Wever Woont, destijds een populair radiopro
gramma. Uit Moskou kwam een leuk antwoord in hou
terig Engels nagesproken door het Kamerlid: "We also
have such a program. We always need to warn the pe
ople not to feed and touch them.".
 
Afghanistan
 
De Sovjet-Unie was eind december 1979 Afghanistan
binnengevallen. De rechtvaardiging luidde dat deze in
terventie plaats vond op verzoek van de regering van
Afghanistan. Kort na de invasie kwam de Afghaanse
president, Hafizullah Amin, om het leven. Hij werd als
president opgevolgd door Babrak Karmal. President
Amin wilde de nauwe samenwerking met de Sovjet-U
nie beëindigen en zocht steun bij andere landen waar
onder de Verenigde Staten. Om die reden vond ik het
aannemelijk te veronderstellen dat de Sovjet-Unie be
trokken was bij de dood van Amin. De Sovjet-Unie
heeft dat toen toegegeven. Bij monde van het Kamerlid
met de woorden: "We didn't want him to do that.".
 
Andere onderwerpen
 
In de gesprekken met en over de Sovjet-Unie zijn meer
onderwerpen de revue gepasseerd. Om het evenwicht
te bewaren zal ik in de Gras van januari vertellen over
de gesprekken met president Reagan.
 
Otto ter Haar

Kalender

1 december 2018, 72e partijcongres
31 december 2018, incasso contributies 2019
19 maart 2019, verkiezing Provinciale Staten en
Waterschappen
23 mei 2019, verkiezing Europees Parlement
15 maart 2021, Tweede Kamerverkiezing
16 maart 2022, verkiezing gemeenteraden

Colofon

Gras is een landelijk mededelingenblad van de politie
ke partij De Groenen.
Met bijdragen van Rob Bogaerts, Tom Bakkers, Paul
Berendsen, Angela Zikking en Otto ter Haar
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