
Kaartverkoop symposium ‘Ons Geld' gestart!
 
Op zondagochtend 18 juni (10:00 - 12:35 uur) organiseert
Ons Geld in Amsterdam een symposium over nut en
noodzaak van geldhervorming. Dé gelegenheid om uw
kennis op te poetsen en exclusieve insider-information op te
doen over de meest recente nationale en internationale
ontwikkelingen.
 
Onder leiding van theatermaker George van Houts gaan
hoogleraar Klaas van Egmond (Sustainable Finance Lab,
Universiteit Utrecht) en drie teamleden van Ons Geld, Luuk
de Waal Malefijt, Edgar Wortmann en Jacqueline Haarsma,
in op geldhervorming.
 
Deze bijeenkomst is ook een uitnodiging aan u, aan alle
120.000 mensen die het Burgerinitiatief Ons Geld gesteund
en ondertekend hebben en benieuwd zijn wat er intussen
aan vooruitgang is geboekt.

Programma

10:00 Opening - George van Houts

10:05 De gevolgen van het huidige geldsysteem - Klaas van Egmond

10:30 Visie, missie en activiteiten van Ons Geld - Luuk de Waal

Malefijt

10:45 Educatie en bewustzijn over het geldstelsel - Jacqueline

Haarsma

10:55 Pauze

11:15 Geldhervorming, de 'Ons Geld-oplossing' - Edgar Wortmann

11:40 Interactie met zaal

12:00 Dialoog met kopstukken uit politiek, bedrijfsleven en media

12:35 Afsluiting
 
Aansluitend kunt u in de middag, om 14.00 uur, de kaskraker ‘Door
De Bank Genomen' van theatergroep De Verleiders (weer)
bezoeken in DeLaMar.*
 
Dankzij de vrijgevigheid van DeLaMar komt de opbrengst
van het symposium vrijwel geheel ten goede aan Stichting
Ons Geld. Komt u ook? Dit symposium is een absolute
aanrader voor eenieder die geldhervorming een warm hart
toedraagt.

Bekijk online



* Kaarten voor De Verleiders apart bestellen.

Donderdag 18 mei, 19u - 23u, de Stadstuin
Utrecht
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een
platform waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties
kunnen organiseren. Graag aanmelden via
facebook.
 
Zaterdag 20 mei, 10u - 17u, de War Amersfoort
Money Maker en strategiedag. Graag
aanmelden via facebook of stuur een mail naar
hello@moneymaker.games.
 
Zondag 18 juni, 10u - 12u35
DeLaMar Amsterdam
Symposium Ons Geld, een informatief
programma over de stand van zaken omtrent
geldhervorming. Kaarten
 
Zondag 18 juni, 14u - 16u DeLaMar Amsterdam
Theatervoorstelling Door de bank genomen
van De Verleiders. Kaarten

Evenementen

Het geldstelsel gaat ieder aan.
Steun ons en daarmee uzelf, de volgende generaties en

de samenleving als geheel.

Bestel kaarten*

♥ Steun de geldhervorming

Deze email is verzonden naar {EMAIL}
U ontvangt deze email omdat u zich hebt geregistreerd bij Ons Geld,

getekend hebt voor het Burgerinitiatief Ons Geld, of het bordspel Money
Maker heeft aangekocht. 

We kunnen handmatige verzoeken tot uitschrijving niet verwerken. Gebruik
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