
Achter de schermen heeft het kernteam van Ons Geld de afgelopen maanden hard
doorgewerkt. De komende tijd staat er veel te gebeuren en zullen we u
regelmatiger informeren.

Vandaag (13 september) om 16:30 uur zal Ons Geld
teamlid George van Houts op het Binnenhof zijn
nieuwe boek Door De Bank Genomen aanbieden aan
minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem. Het boek
draagt dezelfde titel als het succesvolle theaterstuk
van De Verleiders.
 
Aansluitend is om 19:00 uur een boekpresentatie en
signeersessie bij Paagman, Frederik Hendriklaan 217,
Den Haag. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

Afgelopen weekend verschenen er al artikelen over
dit boek in NRC en Telegraaf.

Aanbieding boek Door De Bank
Genomen aan Dijsselbloem

Conferentie Reinvent.Money, 14 oktober 2016, 16-19
uur
Op 14 oktober vindt de derde editie van Reinvent.Money plaats. Van 16.00-19.00
uur wordt in de aula van de TU Delft van gedachten gewisseld over de rol van
centrale en commerciële banken in het digitale tijdperk, de houdbaarheid van de
Euro en de (noodzakelijke?) link tussen landen en geld.

Onder andere Michael Kumhof (Bank of England), Arnoud Boot (UvA, WRR),
Stephanie Kelton (adviseur van Bernie Sanders) en Brett Scott (financieel activist)
zullen hun visie delen. Ons Geld teamlid Martijn Jeroen van der Linden is betrokken
bij de organisatie en zal ook een inhoudelijke bijdrage leveren.

Kaarten zijn gratis (waardebepaling achteraf) en moeten worden gereserveerd.
Reinvent.Money 2016 lijkt ons een ideaal moment elkaar te treffen. Kijk voor meer
informatie en kaarten op:

Bekijk in Browser
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Website Reinvent.Money
Website Studium Generale TUD
Ticket reserverent

Onder de titel ‘Geldstelsel gammel en
onbeheersbaar’ spreken Ons Geld teamlid Edgar
Wortmann en Paul Buitink een klein uur lang over
monetaire hervorming. Dit gesprek is te zien op het
YouTube kanaal van Café Weltschmerz.

Edgar Wortmann bij Café
Weltschmerz

Vorige week vond in IJsland de conferentie ‘’Money
Issuance: Alternative Monetary Systems’’ plaats,
waar KPMG een rapport met gelijknamige titel
publiceerde. Het rapport is geschreven in opdracht
van de minister-president van IJsland en geeft een
beschrijving van een ‘soeverein geldsysteem' en een
samenvatting van politieke en academische
ontwikkelingen rondom monetaire hervorming.
(Burgerinitiatief Ons Geld komt ook aan bod!).
 

Klik hier voor het rapport.

KPMG rapport over geldcreatie

Interessante achtergrondartikelen
Ons Geld teamlid Niels Verduijn houdt als geen ander de media bij. Bijgaand enkele
links naar achtergrondartikelen over het geldsysteem. De Inhoudvan deze artikelen
vertegenwoordigt niet per se de visie van Stichting Ons Geld, maar is wel
interessant.
 

In dit artikel in de Groene Amsterdammer van 30 augustus legt Dirk Bezemer
uit dat commerciële banken wederom voornamelijk geld creëren voor niet
productieve investeringen.
Op 8 september verscheen een artikel over helikoptergeld in De Volkskrant.

Elke Derde Donderdag van de maand organiseren
Ons Geld, Firebrush Studios en CommonEasy een
meetup voor wereldverbeteraars onder de naam Ons
Systeem.

Vorige meetups zijn consistent successen geweest
met ~50 bezoekers per keer en enerverende borrels!

Deze maand onder andere:

Hein Steinen die zijn concept onthuld waarmee hij
een Directe Democratie Partij de verkiezingen in wil
flitsen. 150 Ambassadeurs zullen als advocaten het

15 september Ons Systeem
Meetup #5



volk vertegenwoordigen. Help jij mee deze
bestuurlijke revolutie te volbrengen?
 

Meer informatie en aanmelding via facebook.

Dankzij uw steun beginnen wij een echte organisatie te worden. Dat betekent ook
dat wij nu vaste lasten hebben en nog meer van uw donaties afhankelijk zijn. Wij
zijn echter vol vertrouwen en blijven rekenen op uw steun om monetaire
hervorming te realiseren.

We hopen u spoedig meer nieuws te kunnen brengen.
 
Met vriendelijke groet,

Het kernteam van Ons Geld
(Niels, Edgar, Frits, Gijs, George, Gerrit, Luuk, Martijn en Ferdinand)

Stichting Ons Geld
Europalaan 20
3526 KS Utrecht
info@onsgeld.nu
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