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Jaarverslag 2015 Vereniging Basisinkomen (VBi) 

2015 was het jaar dat we kennis konden maken met diverse initiatieven die riepen om een een 

experiment met een basisinkomen in verschillende gemeentes en andere verbanden. Na een korte 

periode waarin wij ons afvroegen hoe daarmee om te gaan, besloot het bestuur deze initiatieven, die 

als paddenstoelen uit de grond schoten, positief te benaderen en waar gewenst, als gesprekspartner 

aan te schuiven. Tegelijkertijd echter was het belangrijk om onze eigen koers aan te houden, namelijk 

door ons in te zetten voor de realisering van een basisinkomen dat beantwoordt aan de criteria zoals 

die door BIEN, UBIE en de VBi zijn geformuleerd: onvoorwaardelijk, iedereen, individueel en hoog 

genoeg. Naast het toenemend lobbyen bij de politiek bleef ons speerpunt het bekend maken van wat 

het een basisinkomen is aan de hele bevolking onder de slogan “Zolang er Nederlanders zijn die nooit 

van het basisinkomen hebben gehoord, hebben we ons werk niet goed gedaan”.  Om dit streven kracht 

bij te zetten heeft een groepje van vijf initiatiefdragers gewerkt aan het tot stand komen en 

consolideren van het “Platform Basisinkomen”.  Dit werd tijdens de algemene ledenvergadering in 

september 2015 in de Balie te Amsterdam bekendgemaakt. Deze groep kwam zeven keer samen in het 

EMMA Centrum in Utrecht. 

 

Nieuwjaarreceptie 

Het jaar werd ingeluid met een nieuwjaarsreceptie in Breda. Dit bleek voor veel mensen, die uit alle 

delen van het land kwamen en zelfs uit België, een zeer inspirerende bijeenkomst. De plannen voor 

2015/2016 werden gepresenteerd en er werden vruchtbare contacten gelegd.  

 

Publiciteit 

Voor het bereiken van ons doel “algemene bekendheid met het basisinkomen” maakten we gebruik 

van berichtgeving vooral via onze website en d.m.v. “social media” (facebook en twitter) welke onder 

de bezielde leiding van onze webmaster Robin Ketelaars flinke bekendheid van het basisinkomen 

heeft gegenereerd. Maar ook door spreekbeurten waartoe we werden uitgenodigd en een triptiek van 

congressen, die wij zelf organiseerden. Naar onze wens en door ons ondersteund, ontstonden doch 

vooral op eigen initiatief ontstonden er basisteams in dertien verschillende steden, waaronder 

Rotterdam, Nijmegen, Amsterdam en Den Haag. In Rotterdam waren de leden daarvan actief in het 

organiseren van huiskamerbijeenkomsten voor geïnteresseerden en later ook grotere evenementen, 

zoals openbare voordrachten en besprekingen of het vertonen van de film “Basisinkomen – een 

cultuurimpuls” met toelichting. Zo ook in Nijmegen en in Assen. 

 

Het bleef moeilijk de pers voor onze initiatieven te interesseren. Alleen de VPRO bleek met 

uitzendingen van Tegenlicht geïnteresseerd en bereid voor het basisinkomen aan de weg te timmeren. 

Daarnaast deden enkele journalisten dit op persoonlijke titel. 

 

De congressen 

Het triptiek aan congressen was zo opgebouwd dat na de jaarvergadering in mei 2015 het eerste deel 

http://www.platformbasisinkomen.eu/het-platform-basisinkomen-is-een-feit/plaats vond met als 

thema “Hoe kunnen we een Onvoorwaardelijk Basisinkomen mogelijk maken?”. De sprekers waren Bart 

Nooteboom (em. professor in organisatie- en innovatiebeleid), Egbert Jongen (senior onderzoeker bij 

het CPB) en Michiel van Hasselt (socioloog en voormalig voorzitter van de Vereniging Basisinkomen) 
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Het tweede congres vond plaats na algemene ledenvergadering in de week van het basisinkomen in 

derde week van september. Thema: 

http://basisinkomen.nl/?s=Het+basisinkomen+is+te+realiseren%21”Niet alle uitkeringen kunnen 

worden vervangen!” Sprekers: Ger Jaarsma (directievoorzitter Nederlandse Kredietbank, landelijk 

penningmeester VVD), Gerrit van der Meer, (voorzitter Landelijke Cliënten Raad) en Joost van Tiel, 

(schuldhulpverlener te Utrecht). 

Het derde grote congres tijdens het 25jarig lustrumcongres van de vereniging op 29, 30 en 31 januari 

2016. Thema: “Experimenteren met een partieel basisinkomen?”  

 

De spreekbeurten 

In de loop van 2015 hebben we aan minstens 34 spreekbeurten en debatten over het basisinkomen 

meegedaan door het hele land, waarbij soms Paul Ulenbelt van de SP betrokken was een andere keer 

een raadslid van Leefbaar Rotterdam of een afdeling van de PvdA, GroenLinks of de FNV.  

 

Twee keer werd er een presentatieworkshop georganiseerd voor leden, die al voordrachten gaven of 

wilden gaan geven, om de kwaliteit van de voordrachten te verbeteren en te proberen te bereiken dat 

elke voordracht een voor de VBi gemeenschappelijke centrale kern zou bevatten. 

 

Internationaal 

Drie keer werd er acte de présence gegeven tijdens internationale congressen, die meestal gepaard 

gingen aan een UBIE werkbespreking. Dit was in Wenen (januari 2015), Maribor (maart 2015) en 

Budapest (november 2015). Thema’s respectievlijk: „Preparatory Meeting in Vienna 9th January 2015 

for Maribor“,"Different social support-systems and inequality in Europe" en “We Don't Have Freedom 

Without  Basic Income.  UBI is the Inevitable Solution“ 

 

Het bestuur 

In de loop van 2016 wisselde het bestuur van samenstelling doordat Anna Stolk vanwege haar 

zwangerschap van haar functie af moest zien. Zij gaf deze over aan Mariëlle Jansen die zich daar 

gelukkig bereid toe had verklaard. 

 

We belegden zeven bestuursvergaderingen ter bespreking van de lopende zaken enerzijds, ter 

voorbereiding van komende evenementen anderzijds en niet op de laatste plaats om te proberen tot 

een meer kaderstellend en faciliterend bestuur te komen en onze vereniging ook financieel gezond te 

maken. We hebben hiertoe dankbaar gebruik mogen maken van de kennis en ervaring van onze 

penningmeester John van den Bosch en het door hem geschreven boek “Spirit in organisaties”.  

 

25 keer werd er – in verschillende samenstelling - een werkbespreking belegd aangaande de 

ledenadministratie, de voorbereiding van de komende evenementen, de vernieuwing van de website 

of met betrekking tot de financiën, inclusief fundraising via PIF-World. 

 

Bij 21 openbare discussieavonden al of niet direct het basisinkomen betreffend en georganiseerd door 

diverse instanties werd namens de VBi acte de présence gegeven om zo nodig het basisinkomen beter 

onder de aandacht te brengen. 
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Ledenbestand 

Ledenaantal eind 2013: 203 leden.  

Eind 2015 was dat: 560 

Mensen van wie wij ondanks hun aanmelding door contributiebetaling geen verdere gegevens kunnen 

achterhalen:  ± 40. 

 

Het bestuur kijkt terug op een enerverend jaar, waarin er in het hele land flink aan de weg werd 

getimmerd door met name onze website, “social media”, basisteams en presentatoren. Wij danken 

tevens de partners waarmee wij werkrelaties hebben kunnen aangaan. 
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