Bekijk in browser

Ons Geld-symposium in DeLaMar, onze ANBI-status
en meer!
In deze nieuwsbrief een
van Stichting Ons Geld.
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Save the date: Symposium Ons Geld in DeLaMar, 18
juni 2017
Op zondag 18 juni organiseert Ons Geld vanaf 10 uur een symposium in
DeLaMar, te Amsterdam. Aansluitend kunt u 's middags de
theatervoorstelling Door de bank genomen van De Verleiders bezoeken. Zet
de datum alvast in uw agenda! Meer informatie over het programma en
kaartverkoop volgt binnenkort.

Ons Geld: een brede beweging en een bron van
kennis
Tijdens het recente teamweekend is besloten dat Ons Geld zich de komende
jaren gaat richten op twee doelen. We merken dagelijks aan al jullie emails
dat jullie ook verandering willen, en klaar zijn voor actie. Er is een brede
beweging mogelijk die nationaal en internationaal streeft naar een
geldstelsel dat dienstbaar is aan de samenleving als geheel. Wij gaan ons
inzetten dat met u te realiseren.
Daarnaast wil Ons Geld zich verder ontwikkelen tot een belangrijke bron van
kennis op monetair gebied voor beleidsmakers, politici en journalisten.
Zoals jullie begrijpen is er veel inzet, tijd en geld nodig om die ambitieuze
doelstellingen de komende jaren waar te maken. Gelukkig konden wij daarbij
rekenen op jullie financiële steun! In 2016 ontvingen wij € 45.281,-* aan
donaties. Dank daarvoor! Dit maakt ons werk mogelijk, en zorgt dat we
kunnen doorgaan jullie steun te verdienen.
* Dit bedrag is terug te vinden in ons financieel jaaroverzicht 2016.

De virtuele euro
Met burgerinitiatief Ons Geld braken wij een lans voor digitaal chartaal geld.
Niet ter vervanging van fysiek Geld (munten en bankbiljetten), maar ter
vervanging van giraal geld (bankgeld). Wij stelden dat digitalisering kans
biedt om het geldstelsel gezond te maken, en veel van de maatschappelijke

schuldenberg te saneren. Dat was goed getimed.
Nog geen jaar nadat wij dit aan de Tweede Kamer voorstelden, is de
Nederlandse bank (DNB) studie gaan maken van digitaal geld. Daarin staat
ze niet alleen. Ook de Zweedse, Britse, Amerikaanse en Chinese centrale
banken hebben zich inmiddels op digitaal geld gestort. Dat er nieuwe digitale
geldvormen gaan komen, lijkt een kwestie van tijd. Zelfs het Europese
Parlement praat inmiddels over ‘de virtuele euro’.
Betekent dit dat Ons Werk nu is gedaan? Integendeel! Met digitaal geld kun
je goede dingen doen voor Ons Welzijn, en de democratie. Maar het kan ook
de verkeerde kant op gaan: meer controle en meer bankbelang. De kaarten
voor ons toekomstige geldstelsel worden nu geschud. Het is van belang dat
banken dat niet weer op eigen houtje gaan doen. Het geldstelsel raakt ons
allemaal. Met burgerinitiatief Ons Geld hebben we een eerste stap gezet.
Maar de discussie gaat nu pas echt beginnen. In DeLaMar Amsterdam willen
we daaraan met u de aftrap geven. En daarna, op naar Brussel, en de
virtuele euro.

Ons Geld door de belastingdienst aangemerkt als
ANBI
De belastingdienst heeft stichting Ons Geld onlangs met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2016 aangewezen als ANBI. Bent u nog bezig met het
doen van aangifte inkomstenbelasting 2016? Dan kunt u dus uw in 2016 aan
Ons Geld gedoneerde bedragen nog onder de aftrekpost ‘giften’ meenemen.
Behoort u tot de periodieke donateurs aan Ons Geld, en bent u bereid die
ondersteuning voor vijf jaar vast te leggen, dan kunt u – nu Ons Geld een
ANBI is - uw donatie volledig in mindering brengen op uw belastbaar
inkomen. Betaalt u in uw hoogste schijf bijvoorbeeld 40,4% belasting, dan
ontvangt u dus vanaf de eerste euro die u aan Ons Geld doneert 40,4% terug
van de belastingdienst.
Bent u voor langere tijd tot een maandelijkse of jaarlijkse donatie bereid
(super!) stuur dan een mail naar onze penningmeester Gerrit van
Malkenhorst (g.vm@onsgeld.nu). Dan sturen wij u de standaardverklaring toe
ter ondertekening voor uw bereidheid om tenminste vijf jaar te doneren.
Meer informatie over stichting Ons Geld vindt u hier.

Studiemiddag werkgroep financiële educatie
Op 23 maart organiseerde Ons Geld een studiemiddag voor gastdocenten.
Ons Geld teamlid Edgar Wortmann gaf een uitgebreide toelichting op het
werk van de stichting en hoe en waarom wij streven naar monetaire
hervorming. Zie hier zijn presentatie, en hier de introductie van Jacqueline.
Uitwisseling van leservaringen heeft uitstekende input opgeleverd voor de
inhoud en de vorm van ons lespakket. We zijn de gastdocenten dankbaar en
kijken er naar uit de educatiebeweging met hen groot te maken.

Hieronder de maandelijkse leestips van Ons Geld teamlid Niels Verduijn.
Steeds meer centrale banken houden zich bezig met op blockchaintechnologie gebaseerde overheidsmunten.
Follow the Money kwam bij Ons Geld op bezoek om een potje Money
Maker te spelen.
Onderzoeker Frank van Lerven ontkracht een wijdverspreid
misverstand over rente en geldcreatie (deel 2).
Denktank Cigi pleit vooreen internationaal consortium om de
mogelijkheden van blockchain-technologie te onderzoeken.
Positive Money legt uit hoe Donald Trump publieke geldschepping zou
kunnen inzetten voor zijn infrastructurele plannen.

Evenementen
Donderdag 20 april, 19-23 uur, de Stadstuin
Utrecht
Maandelijkse meetup van Ons Systeem, een platform
waar Ons Geld-liefhebbers zélf acties kunnen
organiseren.
Dinsdag 25 april, 19-22 uur, de Stadstuin
Utrecht
Speelavond Money Maker met o.a. het Sustainable
Finance Lab. Graag aanmelden via facebook of stuur
een mail naar hello@moneymaker.games
Zaterdag 20 mei, 10-17 uur, de War
Amersfoort
Money Maker en strategiedag. Graag aanmelden via
facebook of stuur een mail naar
hello@moneymaker.games
Zondag 18 juni, DeLaMar Amsterdam
Symposium Ons Geld met aansluitend Door de bank
genomen van De Verleiders. Meer info in de volgende
nieuwsbrief.

Teamfilmpje & nieuwe
website
Ons Geld heeft het afgelopen jaar
diverse nieuwe teamleden verwelkomd!
In dit filmpje stellen we zowel de
nieuwe als de oude teamleden aan u
voor.
Luuk de Waal Malefijt heeft het
afgelopen half jaar hard gewerkt aan
een nieuwe website.
"We blijven streven naar de ideale
website die het publiek zo snel mogelijk
doet begrijpen hoe het geldsysteem in
hun belang verbeterd kan worden."

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

de samenleving als geheel.

♥ Steun de geldhervorming

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