
Ons Geld Congres - GELD ZAT!
Zaterdag 7 juli - Stadsschouwburg Utrecht van 15:00 tot 18:00 uur

Over twee weken is het zover. Het Ons Geld Congres 2018.
Met onder andere: George van Houts, Arnoud Boot en Farah
Karimi. Reserveer hier uw plaats!

George van Houts is uw gastheer. Hij frist uw kennis over het
geldstelsel op. Daarna laat hij eminente kopstukken aan het woord.
Zij nemen u mee naar urgente wereldproblemen. Ook jongeren laat
hij spreken. Zij schoven hun politieke verschillen aan te kant, om
uitputting van de aarde te stoppen.
 
Kopstukken
Arnoud Boot (UvA, DNB en WRR) bespreekt het gammele
geldstelsel. Farah Karimi (Oxfam Novib) de groeiende ongelijkheid.
Klaas van Egmond (UU en voorheen RIVM, SER en PBL) legt verband
tussen bankgeld en wereldproblemen. Politieke
jongerenorganisaties bekennen kleur in hun 'Terlouw Manifest'.
 
Vervolgens zijn Thomas Bollen (Follow the money) en Paul Buitink
(cafe Weltschmertz) aan de beurt. Zij gaan u vertellen waarom het
bankgeldstelsel 'op' is. Overgang naar een nieuw stelsel is
onvermijdelijk. Dat gaat hoe dan ook gebeuren!
 
Ons Geld in het licht
Na de pauze komen wij zelf aan het woord. Talitha Muusse helpt ons
daarbij. Wij reageren, kijken terug en blikken vooruit. U mag ons aan
de tand voelen en aanbevelingen doen!
 
Onze gasten krijgen het laatste woord. Om uw vragen te
beantwoorden, en ons te helpen de transitie naar een stabiel en
eerlijk geldstelsel te versnellen.
 
Reserveer uw plaats
Doe mee. Bestel nu uw kaarten. Het congres is op zaterdag 7 juli,
van 15:00 tot 18:00 uur, in de Stadsschouwburg
Utrecht. Bekijk hier de trailer. Aansluitend (om 20:00 uur) voeren
'De Verleiders' hun succes-voorstelling 'Door de Bank Genomen'
weer op. U kunt er een leuke en informatieve zaterdag van maken.  

Bekijk online



Vollgeld
Wellicht weet u het al. Het Zwitsers Vollgeld initiatief heeft het
referendum verloren, maar een belangrijke slag gewonnen. Op ons
blog een overzicht van het wereldnieuws dat ze genereerden.
 
Publieke betaalinfrastructuur 
In Nederland schuift de opinie gestaag onze kant op. Publieke
geldschepping is geen vies woord meer. Het 'Sustainable Finance
Lab' pleit inmiddels voor nationalisatie van de betaalinfrastructuur.
Een mooie opmaat naar het WRR-rapport! 
 
In Engeland is een belangrijk rapport verschenen. Daarin legt
Michael Kumhof van de Bank of England uit hoe de publieke
betaalinfrastructuur eruit kan zien. Natuurlijk legt hij het zo uit, dat
het goed werkt voor de banken. Zij betalen immers zijn onderzoek.
Maar het voorstel van Michael zou ook kunnen werken voor ons.
Hoe dat zit leest u op ons blog. 

Zaterdag 7 juli 2018 - Stadsschouwburg
Utrecht. Ons Geld Congres. Reserveer

Evenementen

Wij hebben geen geld zat.
Uw gulle steun blijft nodig.



Wilt u uw e-mailadres wijzigen? 
Dat kan. Via de link onderaan de nieuwsbrief kunt u uw huidige e-mailadres
uitschrijven. Via onze homepage onsgeld.nu kunt u zich vervolgens weer
aanmelden met uw nieuwe e-mailadres. Dank voor uw medewerking!

Het geldstelsel treft iedereen.
Steun ons en kom op voor een stabiel en rechtvaardig geldstelsel!

♥ Steun Ons Geld

Deze email is verzonden naar {EMAIL}
U ontvangt deze email omdat u zich heeft aangemeld bij Ons Geld of

getekend heeft voor het Burgerinitiatief Ons Geld. Via onderstaande link kunt
u zich uitschrijven.
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