Bekijk online

Laatste update: al 500+ deelnemers, er is nog plaats!
Zondagochtend 18 juni (10:00 - 12:30 uur) is in Amsterdam het Ons Geld
symposium over nut en noodzaak van geldhervorming. Ewald Engelen
(Partij voor de Dieren), Paul Tang (Partij van de Arbeid), Renske Leijten
(Socialistische Partij), Antoinette Hertsenberg (AVROTROS) én Ons Geld
bespreken hoe het verder moet met ons geldstelstelsel. Je kunt er nog
bij zijn!

Marianne Thieme heeft helaas moeten afzeggen.
Ewald Engelen zal haar vervangen.
Theatermaker George van Houts leidt het debat, Hoogleraar Klaas van
Egmond (Sustainable Finance Lab, Universiteit Utrecht) en Ons Geldactivisten (Luuk de Waal Malefijt, Edgar Wortmann en Jacqueline Haarsma)
doen verslag van het monetaire actiefront. Is er verband tussen geld en
milieuproblemen? Wat leren kinderen over geld en wat vinden wij van de
virtuele euro? Op zondagochtend gaan we het bespreken. Het programma
vind je hier.
Aansluitend (om 14:00 uur) kun je ‘Door de Bank Genomen' van theatergroep
De Verleiders (weer) bezoeken, ook in DeLaMar.*
Dankzij de vrijgevigheid van DeLaMar komt de opbrengst van het symposium vrijwel geheel ten
goede aan Stichting Ons Geld. Kom je ook? Dit symposium is een aanrader voor eenieder die
geldhervorming mee wil maken.

Bestel je kaart €20*

* Kaarten voor 'Door de Bank Genomen' dienen apart besteld te worden.

Vandaag publiceerde Follow the Money het eerste van twee artikelen over
de ‘Depositobank'. De 'Depositobank' is een praktisch privaat initiatief dat een
systeemfout blootlegt en geld veiliger maakt. Ons Geld spoort politiek en
samenleving aan een publiek digitaal geldstelsel te implementeren. Een
stelsel dat veilig, eerlijk, transparant en democratisch is.

Minister Dijsselbloem en DNB dwarsbomen innovatie in
de bankenwereld

Het Burgerinitiatief Ons Geld dwong, dankzij jullie handtekeningen, het eerste
plenaire Kamerdebat over geldschepping af. Naast Ons Geld kreeg een
tweede initiatief opvallend veel aandacht tijdens dit debat in maart 2016: de
'Depositobank'. De Tweede Kamer nam zelfs een aparte motie aan om te
onderzoeken hoe een pilot met deze ‘full reserve bank’ mogelijk kan worden
gemaakt. Het leek een veelbelovende ontwikkeling voor innovatie in het
Nederlandse bankwezen, maar ruim een jaar later is het pilotproject nog geen
stap dichterbij gekomen. Volgens de initiatiefnemers ontbreekt het bij
Dijsselbloem en DNB vooral aan de wil om te innoveren en is dit ‘slechts het
topje van de ijsberg.’ Lees verder op ftm.nl…

Evenementen
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
Vrijdag 23 juni, 15u - 17u Haagse Hogeschool
Conferentie: Een houdbare stedelijke economie in Den
Haag. Met o.a. Luuk de Waal Malefijt.
Donderdag 29 juni, 19u - 22u, de Stadstuin Utrecht
Money Maker speelavond. Graag aanmelden via
facebook of stuur een mail naar
hello@moneymaker.games.
Donderdag 29 juni, 19u - 21u, Brussel
Debat: Can we democtratize money? Met o.a. Edgar
Wortmann.

Het geldstelsel gaat iedereen aan.
Steun ons en daarmee jezelf, de samenleving als geheel
en de volgende generaties!

♥ Steun Ons Geld
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