
Ons Geld congres - laatste kaarten
7 juli - Stadsschouwburg Utrecht van 15:00 tot 18:00 uur

Zaterdag is het Ons Geld congres. Wij gaan spreken over
wereldproblemen en de inrichting van het geldstelsel. Hoe
vindt u dat dit eruit moet zien? Reserveer hier uw plaats! Er
zijn nog enkele kaarten.

Lang was het ondenkbaar dat gewone mensen zich zouden
bemoeien met het geldstelsel. Geld was een zaak voor banken. Te
ingewikkeld voor de gewone man. Die probeert wat geld te
verdienen. Maar vraagt zich niet af waar dat geld vandaan komt.
 
Geld is een publieke zaak 
Dat lijkt nu voorbij. Digitalisering gaat het geld veranderen. Dat
roept vragen op. Hoe gaan we het nieuwe geldstelsel inrichten?
Gaan programmeurs dat bepalen? Of banken? Komen Google en
Apple met een plan? Uit Italië klinkt een opmerkelijk geluid. De
centrale bank vindt dat de samenleving zich met het geldstelsel
moet gaan bemoeien. Meer daarover op ons blog. 
 
Zo krijgen wij aanmoediging uit onverwachte hoek. Meestal vinden
centrale banken dat niemand zich met hun zaken moet bemoeien.
Dat is aan het kantelen. Ook politici beginnen dat in te zien. Nog
even en de geldhervorming staat prominent op de agenda. Met uw
steun en belangstelling maken wij dat waar. 
 

Bekijk online



 
Congres 
Het congres is op zaterdag 7 juli, van 15:00 tot 18:00 uur, in de
Stadsschouwburg Utrecht. Het programma staat op onze website. In
onze vorige nieuwsbrief vindt u verdere achtergronden. Kaarten
bestelt u via de stadsschouwburg Utrecht (zover de voorraad
strekt).
 
Wilt u zich inlezen? Bekijk dan onze brochure (ca 2,5Mb). Printen
hoeft niet. Voor congresbezoekers is hij in gedrukte vorm
beschikbaar. Wij hopen u zaterdag te mogen begroeten!  

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

Evenementen

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.
Help ons dit stelsel te democratiseren!

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

♥ 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
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