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Veranderingen
WRR rapport in 2019 - Ons Geld Meetups - Bestuurswisseling

WRR rapport verschijnt begin 2019
Onlangs is Ons Geld op bezoek geweest bij de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid (WRR). We hebben commentaar gegeven op
een aantal hoofdstukken en zijn met de onderzoekers van de WRR in
gesprek gegaan. De WRR verwacht dat het definitieve rapport eind
januari of begin februari 2019 aan de minister van Financieën
overhandigd zal worden. Ons Geld kent de aanbevelingen nog niet
maar zal bij de overhandiging aanwezig zijn en het debat over de
inrichting van het geldstelsel opnieuw aanzwengelen in 2019.
Ons Geld Meetups
Ons Geld heeft besloten Meetups te gaan organiseren om jullie (onze
achterban) beter te informeren en van gedachten te wisselen over
mogelijke acties. De eerste vindt plaats op 27 november. Het
onderwerp is activiteiten rondom de WRR publicatie. Wil je de laatste
stand van zaken omtrent monetaire hervorming kennen en Ons Geld
ondersteunen? Meld je dan aan en kom naar onze eerste Meetup.
Datum: dinsdag 27 november
Tijd: inloop 19:00 - aanvang 19:30 - einde 21:30
Locatie: Café van Wegen, Lange Koestraat 15, Utrecht
Toegang: gratis, consumpties voor eigen rekening
Het aantal plaatsen is beperkt, dus graag uw komst opgeven via:
f.z@onsgeld.nu
Bestuurswisseling
Na 6 jaar heeft de oprichter van Stichting Ons Geld, Luuk de Waal
Malefijt het stokje doorgegeven. Momenteel is het bestuur van de
stichting in handen van Martijn van der Linden, Gerrit van Malkenhorst
en Ferdinand Zanda.
Ons Geld wil het bestuur uitbreiden en is opzoek naar bestuurders:

met bestuurlijke ervaring
die beschikken over een relevant netwerk
met vaardigheid in het presenteren
achter de doelstellingen van Stichting Ons Geld staan
die tijd en zin hebben om de handen uit de mouwen te steken
Ben jij degene die we zoeken? Stuur je CV en korte motivatie van
maximaal zeven regels naar bestuur@onsgeld.nu
Terugblik Donut D-Day
Op 15 september vond Donut D-Day plaats in Amterdam. Voor
degenen die er niet bij waren, bij deze de complete playlist met onder
anderen de bijdragen van Klaas van Egmond en Herman Wijffels.

Steun Ons Geld in 2019!

Evenementen
24 november, Conferentie 'The Future of Money',
Frankfurt am Main, met Edgar Wortmann
27 november, Meetup Ons Geld, Utrecht
29 januari, Meetup Ons Geld, Utrecht
Wat doet Ons Geld? Download de brochure.

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 het debat in 2019 aan te wakkeren!

♥ Steun Ons Geld
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