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UITNODIGING Algemene Ledenvergadering  

De vergadering van de Verenging Basisinkomen vindt plaats op 27 mei 2018 in Centrum 

Emma , Cremerstraat 245/247,  Utrecht.  

We stellen U twee nieuwe  kandidaat bestuursleden voor: Jan Atze Nicolai ( Leeuwarden) 

en Sander Weijers ( Nijmegen). Voormalig voorzitter Ad Planken gaat stoppen met zijn 

bestuurswerkzaamheden. Dat geldt ook voor Syne Fonk.  

We praten U bij over de grote manifestatie Donut D-Day op zaterdag 15 september in de 

Keizersgrachtkerk in Amsterdam. Op naar de DONUT economie met basisinkomen, 

monetaire geld hervorming en milieumaatregelen.  

Na het formele gedeelte gaat Hilde Latour ( Bestuurslid Internationaal en net gekozen in 

het Europese basisinkomen Network) ons meenemen in de nieuwe wereld van 

Basisinkomen, Blockchain, Blockchaingers en Hackathon. 

Komt allen   

Namens het bestuur Alexander de Roo. Stuur even een mail naar 

alexanderderoo@gmail.com als je komt. 

 

 

Agenda ALV Vereniging Basisinkomen zo. 27 mei 2018 ( 13-15 uur) 

 Opening door voorzitter 

 Jaarverslag 2017 (blz.2,3) 

 Financieel Verslag 2017 + verslag kascontrole commissie (blz.4) 

 Aftreden van bestuursleden Ad Planken en Syne Fonk 

 Voorstellen kandidaat bestuursleden Jan Atze Nicolai & Sander Weijers (blz. 5,6) 

 Verkiezing van de nieuwe bestuursleden 

 Werkplan 2019 (blz.7,8) 

 Begroting 2019  (blz.9) 

 Donut D-Day zaterdag 15 september Keizersgrachtkerk Amsterdam 

 Wat verder te tafel komt 

 Rondvraag 

 Afsluiting 
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Jaarverslag Vereniging Basisinkomen 2017 

2017 was een bijzonder jaar voor het basisinkomen. 

Bekende Nederlanders als Antoinette Hersenberger en Annemarie van Gaal hebben zich 
voor het basisinkomen uitgesproken. Dat is winst. 

  

Antoinette overhandigt de basisinkomen petitie van Radar aan Kamerlid Andre Bosman ( 
VVD). Achter haar van links naar rechts: de Kamerleden Krol (50PLUS), van Dijk ( PvdA), 
Wassenberg (PvdD), Wayenberg (D66) en Voortman ( GroenLinks) 

Op een avond over basisinkomen in het kleine Overijsselse plaatsje Hardenberg was de zaal 
te klein. De zaal met 350 mensen was helemaal vol. Rutger Bregman is de grote trekker. Het 
basisinkomen leeft. Als Vereniging hebben we een stuk of 10 presentaties gegeven overal in 
het land.  We waren heel direct betrokken bij de twee TV uitzendingen van  Radar met 
Antoinette Herzenberger over basisinkomen. Op mijn initiatief vertelt de jonge econoom 
Harro Boven ( 23 jaar) over de financiële haalbaarheid van het basisinkomen. Antoinette zei 
dat in haar hele TV carrière geen enkel onderwerp zoveel reactie heeft losgemaakt als het 
basisinkomen.  

Bij de landelijke verkiezingen slaagden we als vereniging erin om bij GroenLinks en D66 
openingen richting het basisinkomen te laten opnemen in de verkiezingsprogramma’s. 
Helaas is dit in de kabinetsformatie niet verzilverd. Toch is er beweging in politiek Den 
Haag. 50PLUS heeft zich nadrukkelijk achter de Radar petitie geschaard. Ook de SP is aan 
het bewegen. Kamerlid Jasper van Dijk vroeg het debat aan over de Radar petitie. De SP 
wijdt geen enkel woord aan het basisinkomen in hun programma, maar zij scharen nu 
achter de lokale experimenten zoals in Amsterdam. Ook Denk heeft zich voor experimenten 
uitgesproken. Bij de PvdA leeft het basisinkomen ook, met name op lokaal vlak. De Partij 
voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) 
invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit 
gebied gestimuleerd worden. De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven 
voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het 
afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen. 
Ook zijn er natuurlijk partijen die geen zetels gehaald hebben, maar wel het basisinkomen 
prominent in hun programma hebben staan zoals onder meer de Vrijzinnige partij en de 
Basisinkomen partij. 
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De vakbond CNV vakmensen heeft 17 interne discussie bijeenkomsten georganiseerd. Hier 
tekent zich een kleine meerderheid voor het basisinkomen af. Ook de FNV discussieert 
intern en heeft de Vice voorzitster Kitty de Jong  zich in december 2017 uitgesproken voor 
experimenteren met basisinkomen.  

Het draagvlak voor basisinkomen onder de bevolking is enorm toegenomen. In de jaren 
negentig was slechts 20 % voor. Nog maar twee jaar geleden wilde 38% van Nederland een 
laag basisinkomen en 30 % een hoog basisinkomen. Nu is 78 % voor een basisinkomen voor 
55plus en 51 % voor een basisinkomen voor iedereen. 

Ons ledental is netto  met 40 leden gegroeid in 2017. De Nieuwsbrief wordt naar een kleine 
700 mensen gestuurd. 

Na drie jaar gesteggel zijn de lokale experimenten met aspecten van het basisinkomen in 10 
gemeenten gestart. Mogelijk volgen nog meer gemeenten na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Ook internationaal doet Nederland nu mee in 
het rijtjes landen waar geëxperimenteerd wordt. De Finse proef loopt sinds januari 2017 en 
veel deelnemers zijn enthousiast. Hier staan effecten op de arbeidsmarkt centraal. De 
Canadese proef in Ontario heeft meer verschillende deelnemers en een bredere opzet. 
Daar kijken ze ook naar gezondheidseffecten en gevolgen voor de gemeenschap. 

In september namen we deel aan het 17e BIEN congres in Lissabon. Waren er vroeger 
alleen academici en activisten. Nu komen er ook politici. We kijken uit naar het 18e BIEN 
congres in augustus 2018 in Finland. Net als in Nederland wordt daar al 30 jaar gesproken 
over het basisinkomen. Het draagvlak onder bevolking en politiek is daar groter dan in 
Nederland. 

NRC en TROUW publiceerden bijdragen van Uw voorzitter. En ons actieve lid Joop Böhm 
wist verschillende ingezonden brieven geplaatst te krijgen onder ander in de Telegraaf. Op 
18 September waren we present in Den Haag met de auteurs van drie nieuwe boeken over 
het basisinkomen en drie Kamerleden. Ook lanceerden we de Rekentool om zelf het 
basisinkomen te berekenen. In 2018 willen we samen met het NIBUD een verbeterde versie 
het licht laten zien. Mits hiervoor financiële ruimte wordt gevonden. Het NIBUD inzicht 
laten geven in de koopkrachteffecten van het basisinkomen en aan te tonen dat de 
laagbetaalden er juist op vooruit gaan. Dan kunnen ze er in Den Haag niet omheen. We 
gaan ook onze eigen website moderniseren. In september plannen we een grote 
manifestatie Donut D- Day aan de vooravond van prinsjesdag. 

Het Bestuur  
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Financieel jaarverslag 2017 

Hier vindt u de belangrijkste gegevens over de financiën van de vereniging. Ten 

eerste is dat de balans van de vereniging die inzage geeft in de stand van het 

vermogen van de vereniging aan het begin-en aan het eind van het afgelopen jaar. 

Verder is dat de exploitatierekening waaruit blijkt welke inkomsten en uitgaven de 

vereniging afgelopen jaar kende.  

Daarnaast zijn opgenomen overzichten van de openstaande vorderingen en van de 

kortlopende schulden/verplichtingen van de vereniging. 

 Op de balans is te zien dat we aan het eind van 2017nog twee bankrekeningen 

hadden. De eerste bij ING en de tweede bij Triodos. De bedoeling was dat in 2017 

afscheid werd genomen van de rekening bij ING. Dat staat nu gepland voor Q1 van 

2018. Verder is te zien dat het vermogen van de vereniging dit jaar is toegenomen 

met ruim € 600,-. 

Op de exploitatierekening is te zien dat vergeleken met de begroting zoals die is 

opgesteld voor 2017, de vereniging er niet op alle onderdelen in geslaagd is om qua 

uitgaven binnen de begroting te blijven. De overschrijding in de promotiekosten 

komt door het maken van een film voorafgaande aan de tweede 

Kamerverkiezingen. De kosten voor het maken van een rekenmodel zijn als 

bureaukosten opgevoerd maar gingen de(sub)reservering voor het onderdeel 

website ver te boven.  

Omdat er op andere begrotingsonderdelen geld over is gebleven bleef het totaal 

bedrag van de uitgaven wel binnen de begroting. Om afgelopen jaar weer 

voldoende contributie te ontvangen als vereniging werd er door de penningmeester 

gewerkt werd met gerichte oproepen aan de leden. Bovendien zijn leden persoonlijk 

benaderd met een herinneringsverzoek om te betalen, soms gevolgd door een 

tweede herinnering.  

Over mogelijke facturering voor de contributie wordt in 2018 een besluit genomen. 

Dit hangt samen met de ontwikkeling van de gewenste website vernieuwing. Er is 

afgelopen jaar prudent omgegaan met de ingestelde budgetten voor de basisteams. 

We willen ook in 2018 weer budgetten aan de basisteams ter beschikking stellen.  

Voor eventuele vragen over dit jaaroverzicht graag een mail naar 

penningmeester@basisinkomen.nl  

Marten Kramer 

  

mailto:penningmeester@basisinkomen.nl
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Motivatie Basisinkomen Kandidaat Bestuurslid Jan Atze Nicolai 
 

Ik ben Jan Atze Nicolai en ik stel mij graag kandidaat als bestuurslid voor de Vereniging 

Basisinkomen.  

Al dertig jaar ben ik werkzaam in de zorg en politiek in en 

rondom Leeuwarden. Emancipatie, gelijkwaardigheid en 

zeggenschap voor iedereen zijn voor mij de drijfveren bij 

alles wat ik doe en zeg.  

Voor mij is basisinkomen dan ook niets meer of minder 

dan een kwestie van eerlijkheid; van een eerlijke 

economie. Een economie waarin geld niet meer gebruikt 

wordt als speculatiemiddel, maar waarin geld zijn 

oorspronkelijke betekenis terug krijgt:  het middel om 

voor bestaanszekerheid te zorgen voor iedereen, en de 

reële economie te rechtvaardigen. In mijn ogen is de 

economie alles wat we met elkaar delen.  

 

De huidige economie is niet rechtvaardig. ‘Geld 

verdienen’ wordt gewaardeerd, maar de (zorg)arbeid die 

er onder ligt, dikwijls niet. Mensen die geld verdienen, 

krijgen het dikwijls niet. En andersom! Er is iets mis met 

de waardering van wat wij met elkaar delen in deze wereld. Basisinkomen is in mijn ogen 

de belangrijkste hefboom om onze economie duurzaam in balans te krijgen, en de armoede 

de wereld uit te krijgen.   

 

Ik ben eveneens bestuurslid voor de Stichting voor de Zorgeconomie, en een duurzame 

eerlijke zorgeconomie en basisinkomen hebben voor mij dus veel met elkaar te maken. 

 

Van de Werkgroep Basisinkomen Fryslan ben ik mede oprichter. In de politiek heb ik als 

raadslid, fractievoorzitter en wethouder het debat in Friesland over basisinkomen 

aangejaagd. Het meest concrete resultaat is dat er in 2017 een vooronderzoek afgerond is 

in opdracht van de Raad van Leeuwarden omtrent experimenten basisinkomen. Het vervolg 

laat helaas nog op zich wachten.  

 

Basisinkomen is een kwestie van lange adem. Maar ik ben en blijf optimistisch. Al vijf jaar 

houd ik mij intensief bezig met basisinkomen, en mijn onderliggende motto blijft: 

It giet oan! Basisinkomen is onvermijdelijk! 

 

  



 
 
 
 

6 
 

Motivatie Basisinkomen Kandidaat Bestuurslid Sander Weijers 
 

Hallo! Even voorstellen, mijn naam is Sander, 28 jaar en ben al 

ruim drie jaar lid van de Vereniging Basisinkomen.  

Ik ben in 2015 voor het eerst bij het toenmalige team in 

Nijmegen betrokken geraakt, terwijl ik in diezelfde tijd mijn 

masterscriptie schreef over het basisinkomen.  

Sinds ruim een jaar heb ik de coördinatie van het nieuwe 

basisteam in Nijmegen op me genomen. Hoewel we in het 

begin voornamelijk inhoudelijke discussies hebben gehouden, 

zijn we sinds een aantal weken actief bijeenkomsten  aan het 

organiseren om zoveel mogelijk draagvlak te creëren voor het basisinkomen. Zo hebben we 

ongeveer een maand geleden een bijeenkomst georganiseerd in een buurthuis in Lent, wat 

een zeer geslaagde avond was!  

Waarom ik voor het basisinkomen ben? Er zitten natuurlijk heel veel voordelen aan een 

basisinkomen, maar voor mij is het belangrijkste argument de veroudering van de 

verzorgingsstaat ten opzichte van onherroepelijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.  

Zo is het fundament van de Nederlandse verzorgingsstaat  al een aantal decennia oud. 

Natuurlijk zijn er hier en daar wel hervormingen geweest, maar er is te weinig gedaan om in 

te spelen op de snelle veranderingen die plaats hebben gevonden en nu nog plaats vinden 

op de arbeidsmarkt.  

Hierbij denk ik aan flexibilisering van banen, waardoor personen gemakkelijk ontslagen 

kunnen worden en er allemaal schijnwerkgelegenheid wordt bewerkstelligd; 

automatisering van met name laaggeschoold werk; en de regeldruk die wordt gelegd op 

mensen in de bijstand, terwijl hun reële baankansen vaak niet hoog zijn. Dit laatst 

genoemde is ook het onderwerp waar ik mijn masterscriptie over heb geschreven, waar ik 

een scriptieprijs voor in ontvangst heb mogen nemen.  

Los van het basisinkomen werk ik als beleidsonderzoeker in het sociaal domein, ik heb o.a. 

onderzoek gedaan naar het functioneren van sociale wijkteams. Verdere interesses zijn 

films, muziek, boeken, festivals en bovenal het basisinkomen.  

Sander Weijers 
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Werkplan 2019 Vereniging Basisinkomen 

Basisteams  

Doorgaan op ingeslagen weg. Bescheiden financiële middelen beschikbaar stellen voor 

basisteams.  Stimuleren dat er nieuwe teams ontstaan. Bijvoorbeeld in Noord Holland 

Noord. Elk basisteam heeft een vast contactpersoon in het bestuur. In oktober een 

landelijke dag voor de basisteams (dan ook terugblik op internationale week van het 

basisinkomen september 2019) 

Presentaties  

Verzorgen van presentaties voor scholen, verenigingen, vakbeweging, rotary  etc. 

Afstudeerscripties en universitair onderzoek  promoten en  aandacht aan geven. Ook op de 

website. 

Jongeren   

Vormen ontwikkelen die jongeren aanspreken zoals apps. Scholieren en studenten die 

werkstukken maken over basisinkomen intensiever begeleiden en proberen aan de 

vereniging te binden. 

Apps van  Ik bereken het basisinkomen uitbrengen 

Updaten van de gegevens. Versie 2.0 uitbrengen, waarbij mensen het effect van een 

basisinkomen op hun persoonlijke situatie kunnen uitrekenen. Zorgen dat er ook apps van 

de Rekentool verschijnen.  

Europese Handtekeningenactie 

Doorgaan met de hopelijk in 2018 gestarte Europese handtekeningenactie voor het 

basisinkomen. Deze wordt voor de Europese Verkiezingen van mei 2019 afgerond. 

Congres van leden van politieke partijen voor het basisinkomen 

Medio 2019 een congres organiseren van leden van politieke partijen die voor het 

basisinkomen zijn. Nu lijkt het alsof er weinig draagvlak in de politiek is voor het 

basisinkomen, maar er zijn honderden actieve leden van diverse politieke partijen, die 

uitgesproken voor het basisinkomen zijn. Mogelijk vlak voor de Statenverkiezingen maart  

2019 organiseren we deze bijeenkomst. 

Manifestatie  

Kort  voor Prinsjesdag  een nationale manifestatie Donut D-Day 2.0 Graag organiseren we 

deze manifestatie samen met andere groepen zoals Ons Geld, die ijvert voor een ander 

monetair systeem en delen van de milieubeweging.  
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Politiek 

Doorgaan met mobiliseren van voorstanders van het basisinkomen per politieke partij. 

Contacten onderhouden met werkgroepen sociaal van D66 en CDA en met de denktank 

basisinkomen binnen GroenLinks en de actieve kernen in PvdA en SP.  

Volgen en zo mogelijk samenwerken met belangrijke initiatieven in het land (op lokaal 

niveau) onder meer de proeven met regelvrije bijstand en meer bijverdienen in de bijstand. 

Fondsenwerving, Crowdfunding en sponsoring 

Hier is in 2018 een begin mee gemaakt. Doorzetten. 

UBIE en BIEN 

Actieve deelname aan de UBIE bijeenkomsten.  Actieve deelname aan BIEN congres najaar 

2019 in India. 
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Begroting 2019 
 
INKOMSTEN 
Lidmaatschappen:  € 13.000,- 
Donaties/giften:      €   2.000,- 
Fondsen:        pm 
Subsidie:        pm 
         
TOTAAL:   € 15.000,- 
 
UITGAVEN 
 Basisteams à € 150,-:      €   1.500,- 
 Promotiematerialen:      €    1.500,- 
 Debatten (events):          €    2.000,- 
 Presentaties:                    €       500,- 
 Website:                            €   5.500,- 
 Organisatiekosten:           €   4.000,- 
 
TOTAAL:            €  15.000, 
 

• Gelijk houden: 
– reservering basisteams 
– Presentaties in het land 
– Reis- en verblijfkosten 
– Bureaukosten 

• Veranderen 
– Minder promotiemateriaal 
– Meer voor website/ apps 
– Meer voor events        (bv rond Prinsjesdag) 

 
 

 

 

 

 

 

 


