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Beleidsplan	De	Groenen	2016	–	2019 

De	Groenen	is	een	politieke	partij.	Het	doel	van	de	partij	
is	het	realiseren	van	het	partijprogramma.	Dit	
partijprogramma	is	vastgesteld	en	wordt	gewijzigd	door	
het	partijcongres.	Het	belangrijkste	middel	om	het	
partijprogramma	te	realiseren	is	door	deel	te	nemen	
aan	de	politieke	besluitvorming.	Dit	doen	onze	gekozen	
vertegenwoordigers	in	de	organen	waarin	ze	de	partij	
vertegenwoordigen.	We	werken	samen	met	
gelijkgezinde	partijen	in	de	Europese	Groene	Partij	
(EGP). 

De	partij	streeft	ernaar	zijn	deelname	aan	de	politieke	
besluitvorming	te	vergroten	door	zijn	aantal	gekozen	
vertegenwoordigers	te	vergroten.	Hiertoe	nemen	we	
deel	aan	verkiezingen. 

De	plannen	voor	de	periode	2016	–	2019	zijn	om	deel	te	
nemen	aan	de	Tweede	Kamerverkiezing	van	maart	
2017,	de	gemeenteraadsverkiezingen	van	maart	2018,	
de	Provinciale	Staten-	en	waterschapsverkiezingen	van	
maart	2019	en	de	Europese	verkiezingen	van	mei	2019.	
Hiertoe	moet	de	partij	geschikte	kandidaten	werven. 

De	inkomsten	bestaan	uit	jaarlijkse	contributies	van	de	
leden,	abonnementsgelden	van	de	nieuwsbrief	Gras,	
schenkingen	boven	de	contributie,	periodieke	
schenkingen	op	basis	van	een	onderhandse	akte,	
onkostenvergoedingen	van	de	EGP,	vergoedingen	van	
de	Stichting	De	Groenen	Amsterdam	in	stadsdeel	West,	
rente	op	spaarrekening,	dividend	op	certificaten	van	
aandelen	Triodos	Bank. 

De	besteding	van	de	fondsen	wordt	bepaald	door	het	
congres	bij	het	vaststellen	van	de	begroting.	In	de	
praktijk	worden	de	middelen	besteed	aan	de	
organisatorische	kosten	van	de	partij,	de	nieuwsbrief,	
de	deelname	aan	de	verkiezingen	waaronder	de	
waarborgsommen	die	daarvoor	gestort	moeten	worden	
en	de	kosten	van	deelname	aan	de	activiteiten	van	de	
EGP.	Het	partijbestuur	beheert	de	middelen	van	de	
partij. 

Vastgesteld	door	het	partijbestuur	te	Zevenaar	op	19	
maart	2015	

	

	

	

(google	translation)	

Policy Plan The Greens 2016 - 2019 

The Greens are a political party. The purpose of the 
party is to realize the party program. This party program 
has been established and is being amended by the party 
congress. The most important means of achieving the 
party program is by taking part in political decision 
making. This is done by our elected representatives in 
the organs in which they represent the party. We work 
with similar minded parties in the European Green Party 
(EGP). 

The party strives to increase its participation in political 
decision making by increasing its number of elected 
representatives. To this end we participate in elections. 

The plans for the period 2016 - 2019 are to participate in 
the March 2017 Parliamentary elections, the March 2018 
municipal elections, the March 2019 Provincial and 
Water Board elections and the European elections in 
May 2019. To this end, the party must recruit suitable 
candidates. 

Revenues consist of members' annual contributions, 
subscription fees from the Grass newsletter, premium 
donations, periodic donations on the basis of a private 
agreement, expense reimbursements from the EGP, 
reimbursement of the De Groenen Amsterdam 
Foundation in West District, interest rate on savings 
account, dividend on certificates of Triodos Bank shares. 

The spending of the funds is determined by the congress 
while determining the budget. In practice, the funds are 
spent on the organisational costs of the party, the 
newsletter, the participation in the elections including 
the guarantees to be paid for it and the cost of 
participating in the activities of the EGP. The Party 
Board manages the party's resources. 

Established by the party board in Zevenaar on March 19, 
2015 

	
	
	


