
De verkiezingen komen er aan. Ons Geld heeft enkele politieke partijen
geïnspireerd. In deze nieuwsbrief een overzicht van activiteiten en
gebeurtenissen met betrekking tot geldhervorming. 

Verkiezingen & monetaire stemwijzer
Met de verkiezingen voor de deur speelt de vraag wat er bij de politieke
partijen is blijven hangen van de behandeling van het burgerinitiatief over
geldschepping in de Tweede Kamer. Heeft George van Houts met zijn
overdonderende toespraak de parlementariërs tot inkeer gebracht, of ‘deden
ze slechts een plas en bleef alles zoals het was...’?
 
Op onze blog hebben we een uiteenzetting gedaan betreffende alle partijen.
Thomas Bollen en Paul Buitink hebben voor Follow the Money een monetaire
stemwijzer gemaakt.

ECB sluit zich aan bij Ons Geld
De ECB rolt een nieuw ontwerp van het €50 biljet uit. Voor de campagne
heeft ze een speciale website gemaakt: http://www.nieuwe-
eurobankbiljetten.eu/. Wat u misschien opvalt is dat ze op deze website de
inspirerende en verbindende leus “Ons Geld” heeft aangenomen, in de taal
van iedere Euro-lidstaat.
 
We zijn uiteraard erg blij dat de ECB zich realiseert dat het maatschappelijke
construct “geld” vóór en ván ons allemaal is. Ons Geld voorzitter Luuk de
Waal Malefijt heeft de baas van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, inmiddels
uitgenodigd voor het Ons Geld-teamweekend op 25-26 maart. Wij hopen van
harte dat de heer Knot aanschuift om met ons te bespreken wanneer
commerciële banktegoeden kunnen worden ingewisseld voor digitaal “Ons
Geld”. Wij houden u op de hoogte.

Debatavond over ECB-beleid
Ons Geld heeft in januari met de SP een debatavond georganiseerd over
alternatieven voor het ECB-beleid. Een pluim voor Merkies; er was namelijk
intensief interactie met het publiek, wat in onze ervaring niet veel voorkomt
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bij debatten omtrent het geldsysteem.
 
We wachten nog op de SP om de video beschikbaar te maken. Dan zullen we
de video op deze pagina publiceren.

Internationaal overleg in Berlijn
Afgelopen weekend zijn Luuk de Waal Malefijt, Nikkie Korsten en Edgar
Wortmann naar het tweede internationaal overleg geweest van de
International Movement for Monetary Reform. In deze federatie van 24
landen geniet Ons Geld inmiddels enig aanzien, samen met Engeland,
IJsland, Denemarken en Zwitserland. Edgar heeft de leiding op zich genomen
in het harmoniseren van verschillende monetaire hervormingsvoorstellen.
Luuk is met 5 anderen aangesteld als lid van de “kerngroep” die de
internationale samenwerking verder zal structureren. Verder zijn er
beginnende contacten aangelegd om het bordspel Money Maker
internationaal te distribueren. Weet u in de foto onze delegatie te spotten?

Eerste gastlessen educatie
Onlangs is Ons Geld gestart met educatie. We willen op scholen gastlessen
geven over het geldsysteem met een nog te formeren lespakket. Hiervoor
hebben twee dames, Conny Bergé en Jacqueline Haarsma, zich bij ons
aangesloten. Het educatie-project verkeert nog in een oriënterende fase.
Enkele lessen zijn al gegeven om ervaring op te doen met het format, o.a. op
het Rudolf Steiner College te Rotterdam.
 
Op 23 maart organiseren wij een studiemiddag (van 16:00 tot 20:00) voor
aankomend gastdocenten in Utrecht. Bent u geïnteresseerd om deel te
nemen, zou u ons willen uitnodigen voor een gastles bij u op school, of wilt u
zich aanmelden als gastdocent, stuur dan een mail naar
educatie@onsgeld.nu.



Leesvoer
Ons Geld heeft de afgelopen jaren diverse stukken gepubliceerd. Graag
wijzen wij degenen die meer willen weten over monetaire hervorming
(nogmaals) op het boekje "Ons Geld: Naar een nieuw geldstelsel" en het
paper “A radical proposal for monetary reform”.
 
In het boekje legt Frans Doorman in heldere taal uit hoe het huidige
geldsysteem ons belemmert in de aanpak van economische, sociale en
ecologische problemen. Het boekje is bestemd voor een breed publiek en is
ook vertaald in het Engels: Our Money.
 
In het paper legt Edgar Wortmann uit wat een publiek digitaal geldsysteem is
en hoe de transitie zou kunnen plaatsvinden. Ons Geld werkt momenteel aan
een working paper over de conversie van bankbeloften op fysieke euro’s
naar digitale euro’s. Dit zou private en publieke schulden drastisch kunnen
verlagen. Op korte termijn hopen wij een eerste versie te publiceren.
 
Binnenkort zullen al onze publicaties ook georganiseerd op de nieuwe
website te vinden zijn.

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

Frank van Lerven ontkracht een wijdverspreid misverstand over rente
en geldcreatie
 
Hoe Noord-Europese banken de Zuid-Europese banken achter de
schermen overeind houden
 
Waarom monetaire financiering geen garantie is voor inflatie in de
reële economie
 
Wordt de ECB een depositobank?
 
Dossier "De ECB-miljarden"
 
Martijn (Ons Geld) geïnterviewd door Willem Middelkoop in Café
Weltschmerz
 
Rapport van de New Economics Foundation over geldscheppingswinst
 
Rapport "The Bail Out Industry in the EU" van het Trans-National



Institute (en hier de NL samenvatting)

 

Donderdag 16 maart, 19-23 uur
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een platform
waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties kunnen
organiseren.
 
Donderdag 23 Maart, 16-20 uur
Studiedag voor (gast)docenten. Grondlegging voor
begrip over het geldsysteem. Wat mist er hierover
nog in het onderwijs?
 
Vrijdag 7 april 2017, 9:45-17 uur
Evenement ‘Zo kan het ook’ met Martijn van der
Linden. Een evenement voor vernieuwende
bestuurders en professionals uit bedrijfsleven,
overheid, wetenschap, onderwijs, zorg en NGO.

Evenementen

Wij hebben al veel bereikt. Dat hebben we te danken aan enkele
vrijwilligers die alles opzij hebben gezet voor dit doel. Met uw steun

kunnen wij de banken echter nóg slimmer af zijn. Steun ons.

Het kernteam van Ons Geld
 
Luuk, Martijn, Frits, Gijs, George, Ferdinand, Conny, Edgar, Niels, Gerrit, Jacqueline

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

♥ Steun de geldhervorming
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