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Voorwoord
2015 was een spannend jaar voor MenS en Spirit en voor mij als persoon. Het eerste halfjaar van ons
bestuur (vanaf juni 2014) had gestaan in het teken van overdracht en routine vinden in de nieuwe
werkwijze. 2015 was het jaar van Actie, het naar buiten treden zoals ik ook had beloofd bij mijn
aanstelling. Op de achtergrond bleven we verder werken in het team HHR aan de stucturen maar wat
mij betreft stond het fundament en de eerste verdieping kon gebouwd. Het zichtbare deel.
Hoogtepunt in intensieve activiteit was onze verkiezingsdeelname in 4 waterschappen en 2
provincies in maart 2015: een goede training voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.
Tevens werden we maatschappelijk ook steeds meer actief, hetzij door de verbindende activiteiten
die werden gestart onder de titel ARA (Alternatief Regeer Akkoord), een verbindende beweging met
andere groepen in de samenleving met gelijke drijfveren. Heel spannend om te zien hoe dat zich in
de loop van de tijd ontwikkelde. Met het burgerinitiatief Hulpkaravaan naar Griekenland (in het
verslag een uitgebreid relaas over dit initiatief) kon ik samen met een heel groot netwerk van
vrijwilligers laten zien dat politiek bedrijven ook midden in de samenleving staan betekent en dat
gewone mensen vanuit alle gelederen verbinden omdat er een gezamelijk doel te behalen is. De
laatste drie maanden van 2015 waren voor mij als persoon enorm enerverend, ik moest mijn tijd
verdelen en was minder zichtbaar voor sommigen binnen de partij dan anders. Op de achtergrond
werd ik van alles op de hoogte gehouden en zag met genoegen dat alles doorging ondanks mijn niet
fysieke aanwezigheid. Het was de tijd dat het kon, de werk structuur stond en het team wist wat te
doen. Het was de juiste tijd om de gedane beloften --zichtbaar worden en netwerken aanspreken-vorm te geven. Het daadwerkelijk leven wat ik vind ... tevens het standpunt wat mij zo aan onze
partij bindt.
Ook richting Den Haag hebben we acties ondernomen en kon ik een faciliterende positie innemen,
de briefwisseling met het ministerie van gezondheid was op politiek level een hele uitdaging en
teleurstellend om te zien hoe de huidige minister en haar departement met een aantal vraagstukken
omgaat die leden van onze partij heel zorgvuldig hadden voorbereid en naar voren brachten samen
met experts op gebied van gezondheid. Deze brieven werden afgedaan met automatische
antwoorden en ondermijnende reacties.
Mooie artikelen zijn gepubliceerd waarin we als team in staat bleken, ondanks de verschillende
meningen tot een tevredenstellend eindresultaat te komen. Bovenstaande momenten en nog vele
andere gebeurtenissen maken dat ik dankbaar terugblik op 2015. Dankbaar voor al die menswerkers,
die naar eigen inzicht, met heel hun hart, zoveel tijd en energie wilden inzetten. Ik ben bescheiden
trots dat ik daaraan kon bijdragen.
Ik zal ongetwijfeld niet alle belangrijke gebeurtenissen hierboven genoemd hebben en bied vooraf
mijn excuses, aan hen die zich mogelijk ongezien voelen. Ik dank hierbij hartelijk alle menswerkers
die een bijdrage hebben geleverd in 2015 aan een van onze activiteiten en onze leden waarvan de
ondersteunende rol mede maakt dat wij als partij bestaan.
Warme groet,
Erika Mauritz
Voorzitter
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1 Inleiding
Dit jaarverslag beschrijft de activiteiten van de Partij tussen 1 januari en 31 december 2015.
Hoogtepunt in intensieve activiteit was onze verkiezingsdeelname in 4 waterschappen en 2
provincies: een goede training voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2017.
In 2015 kwam tot stand:





er zijn politieke contacten gelegd met andere partijen
er zijn meerdere ledenbijeenkomsten gehouden in het hele land
er zijn nieuwsbrieven uitgebracht
er is meegedaan aan succesvolle activiteiten van onsgeld.nu en de initiatiefnota
basisinkomen van Norbert Klein



er zijn 240 leden geworven voor de Vrijzinnige Partij van Norbert Klein, als blijk van
waardering voor zijn inspanningen om het basisinkomen op de agenda van de Tweede Kamer
te krijgen. Het is niet gelukt 1000 leden te krijgen, opdat hij partijsubsidie had kunnen krijgen
uit de Wet Financiering P.P.

2 Activiteiten
2.1 Verkiezingen 2015: waterschappen en provincie


Er is, na de teleurstelling van 2012 (0,19%) gelukkig weer een opgaande lijn te zien in onze
verkiezingsresultaten, ook al hebben we nog geen zetels gehaald. Zie de bijlage voor
tabellen.



In 2010 in gemeente Eindhoven hebben we 0,49% van de stemmen gehaald. (Ter
vergelijking: Tweede Kamer 2010 was 0,28%).
In 2011 0,3% van de stemmen in Provincie Gelderland en wederom in 2015 in Gelderland en
in Groningen.
In 2014 echter 1,01% van de stemmen in gemeente Alkmaar, in een samenwerking met de
lokale Basisinkomen Partij.





In 2015 1,5% van de stemmen in de vier waterschappen waar we meededen (Noorderzijlvest,
Holl.Noorderkwartier, Rijnland; en Amstel-Gooi-Vecht).

2.2 Politieke onderwerpen met actie en betrokkenheid.
Economie, Basisinkomen, Schaliegas, Gronings Aardgas, TTIP, Ukraine vraagstuk, Straling,
Vluchtelingen en Vrede.

2.3 Petities over straling
Alja Hoeksema heeft een lezing gegeven, diverse brieven gecoördineerd die mede zijn ondertekend
door artsen, en diverse petities onder de aandacht van de MenS abonnees gebracht. Ook is er een
briefwisseling ontstaan met de departementen in Den Haag. Deze kunt u teruglezen op onze website.

4

2.4 Gouden Tafel, Limburg
in 2014 en 2015, op de eerste zondag van de maand, heeft Petrus Bisschop meerdere wervende
bijeenkomsten georganiseerd over de diverse crises in de wereld en hun oplossing ... dialoog én
lekker eten aan De Gouden Tafel.

2.5 Visiegroep economie
In oktober 2015 is de Visiegroep Economie nieuw leven ingeblazen. Op initiatief van Alja Hoeksema is
Ben Beijers als coördinator aangesteld, en de visiegroep heeft ongeveer maandelijks bijeenkomsten.
Gastheer is Ron Berg (OnePlanet) te Amersfoort

2.6 Alternatief regeer akkoord
In september 2015 is het plan opgevat om een samenwerking te gaan zoeken met andere partijen,
die min of meer gelijkgestemd zijn, maar nooit geregeerd hebben. Dit gaat om nieuwe partijen die
nog nooit zetels hebben gehaald, zoals wijzelf, als ook partijen die wel in de Kamer zitten maar niet
veel kans maken ooit bij de formatie van een regering betrokken te worden.
Op de eerste bijeenkomst op 9 november 2015 waren aanwezig o.a.: De Groenen, de Piratenpartij,
de Basisinkomen Partij, de Vrijzinnige Partij (Groep Klein in de Tweede Kamer). Op de tweede
bijeenkomst (21 december) was de Piratenpartij niet vertegenwoordigd.

2.7 Burgerinitiatief ons geld
14 oktober 2015 was op verzoek van Arnold Merkies (SP) een hoorzitting in de Tweede Kamer. MenS
zat op de tribune. De Partij voor de Dieren viel op door afwezigheid, maar die heeft dat in maart
2016 ruimschoots ingehaald tijdens het debat.
Het burgerinitiatief ging van start op 14 januari 2015. MenS heeft dit mede gepromoot en 26 uur
later waren er de 40.000 handtekeningen gehaald. Bij de aanbieding stond de teller op 115.000
handtekeningen.

2.8 Interview met econoom prof. Arnold Heertje
Micha Kuiper heeft samen met de Sociale Databank een interview kunnen afnemen bij prof. Heertje,
de bekende economoom. Heertje heeft een interessant boek geschreven "Economie" waarin hij pleit
voor mechanism-design: het inzetten van de wiskundige spel-theorie om wetgeving en regels te
ontwerpen die leiden tot het vrijwillig bereiken van de beste maatschappelijke oplossingen. Er is
geprobeerd om een kwantum-aanschaf te doen van zijn boek voor alle leden, maar dit project is nog
niet goedgekeurd en afgerond binnen MenS.

2.9 Initiatiefnota basisinkomen
In oktober is Marielle Cornielje met de Vrouwenpartij en de Basisinkomen Partij op bezoek geweest
bij Norbert Klein. Klein is, samen met de Vereniging voor Basisinkomen de auteur en indiener van de
initiatiefnota basisinkomen in de Tweede Kamer.

2.10 Burgerinitiatief “Hulpkaravaan naar Griekenland”
MenS heeft dit initiatief 2015-2016 ondersteund, door haar bankrekening open te stellen voor de
donaties, totdat enkele maanden later de hulpkaravaan een eigen stichtingsvorm en bankrekening in
beheer had. Hieronder vind u het verslag van Erika Mauritz
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Over het ontstaan van de Hulpkaravaan naar Griekenland
Eind augustus 2015 deed Erika Mauritz een oproep op Facebook: Wie wilde haar meehelpen om
hulpgoederen te verzamelen voor vluchtelingen in Griekenland? Het antwoord was overweldigend.
Op 70 officiële locaties en 25 zelfstandige locaties in Nederland en België doneerden duizenden
mensen en bedrijven wat nodig is in Griekenland. In het hele land is ingehaakt op het initiatief dat
opgemerkt is door de lokale media en veel navolging krijgt op social media. Honderden vrijwilligers
sloten zich aan bij de Hulpkaravaan en zetten zo hun gevoel van onmacht om in liefdevolle daden
want “Gewone mensen helpen gewoon.”
Sinds die eerste oproep heeft onze organisatie ongeveer 1500 m 3 aan hulpgoederen ingezameld. In
heel Nederland hebben duizenden Nederlanders goederen gedoneerd zoals heren-, dames- en
kinderkleding, schoenen, tenten, slaapzakken, beddengoed, toiletartikelen, medicijnen, speelgoed,
babydragers, kinderwagens, luiers en voedsel. Hiervoor hebben minimaal 400 vrijwilligers zich
ingezet om de locaties te runnen en de goederen te ontvangen. Met de hulp van sponsors en
transportbedrijven zijn deze goederen nu bijeen gebracht in een centrale loods in Bleiswijk, waar de
goederen door een groot team van vrijwilligers nauwkeurig gesorteerd en klaar gezet worden voor
transport.

Samenwerking en sociale duurzaamheid
In Griekenland werken wij samen met lokale vrijwilligersinitiatieven in Kilkis, Kos, Lesbos, Leros,
Piraeus en Athene. Wij bieden hen niet alleen onze hulpgoederen aan, maar helpen hen ook om deze
zo goed mogelijk te kunnen ontvangen en te verwerken zodat er ter plaatse geen kostbare tijd
verloren gaat met sorteren. Om een voorbeeld te noemen: in oktober is een team van de
Hulpkaravaan op expeditie naar Kilkis geweest om in samenwerking met de lokale vrijwilligers hun
opslagfaciliteit aan te passen en zo het distributiekanaal te verbeteren. Ook werken wij samen met
Solidarity Piraeus, een Griekse vrijwilligersorganisatie die in de haven van Athene de vluchtelingen
opvangt die van de schepen komen en hulpgoederen naar de eilanden stuurt.
Wij kiezen bewust de samenwerking met Griekse vrijwilligersorganisaties om de Grieken te helpen
het hoofd te bieden aan deze crisis en zo mee te bouwen aan sociale duurzaamheid in de getroffen
gebieden. Deze samenwerking levert onze organisatie het voordeel op dat onze hulpgoederen sneller
en efficiënter de vluchtelingen bereiken aangezien de Griekse vrijwilligersorganisaties beter toegang
hebben tot lokale infrastructuren.
In Nederland werken wij samen met een aantal stichtingen en initiatieven die in of voor Griekenland
actief zijn. Allemaal hebben we andere doelstellingen. Daar waar we elkaar raken, helpen en
ondersteunen wij elkaar.

Transport en sponsorships
Ons transport gaat over land en over zee. Door onze samenwerking met lokale organisaties hebben
wij geleerd dat de hulpvraag per locatie en per week kan verschillen. Daarom zenden wij onze
vrachten gefaseerd en in nauw overleg met de lokale organisaties uit. Wij houden hierbij dus zo goed
mogelijk rekening met vraag en capaciteit van onze Griekse samenwerkingspartners.
Tot nu toe heeft de Hulpkaravaan veel hulp gekregen van enthousiaste vrijwilligers, donateurs en
weldoeners die de Hulpkaravaan samen hebben voortgeduwd tot het punt waar we nu zijn. Wij
zoeken echter nog sponsors die ons het beslissende duwtje in de rug kunnen geven om deze
bijzondere logistieke uitdaging tot een succes te maken.
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Om u een indruk te geven van wat een vracht kost, hierbij de globale gemiddelde kosten van een
vracht. Een zeecontainer laten verschepen inclusief begeleiding kost 3000 euro. De helft van dit
bedrag per container is door de vracht vervoerders in waarde bijeen gebracht. Inmiddels zijn er 17
waarvan 14 containers betaald door gewone mensen, stichtingen en organisaties 40 duiz end euro
kosten. De helft is door de transporteurs in de transportsector bijeen gebracht. Tevens hebben de
expedities en busjes karavaan met teams, die verblijf en onkosten vergoed kregen, om en nabij
15000 euro gekost.
Onze Stichting kon gebruik maken in 2015 van de ANBI-status door samenwerking met partij voor
MenS en Spirit. Wij hebben inmiddels onze eigen ANBI status aangevraagd.

Expedities
08-10-2015 – 11-10-2015 Kos/Leros 1 Expeditie
17-10-2015 – 28-10-2015 Kilkis 1 Busjes karavaan
18-10-2015 – 27-10-2015 Kos 2 Kos solidarity ondersteunen
19-10-2015 – 22-10-2015 Lesvos 1 Expeditie
17-11-2015 – 25-11-2015 Kilkis 2 Ontvangst treincontainer 1
21-11-2015 – 25-11-2015 Athene 1 Expeditie
12-12-2015 – 18-12-2015 Athene 2 Ontvangst zeecontainer
17-12-2015 – 22-12-2015 Kilkis 3 Ontvangst zeecontainer 2
17-12-2015 – 22-12-2015 Kilkis 4 Gedoneerd busje gebracht
Er rijden twee busjes in Athene en Kilkis om de spullen van ons op de locaties te krijgen. Deze kosten
750 per maand aan verzekeringen en diesel. Tevens kost het vrijwilliger huis 150 euro per maand.
Hiermee heeft de stichting 1000 euro aan kosten en verplichtingen per maand.
Namens het bestuur van de Stichting Hulpkaravaan die mede bestaat uit Ramona Kwestro,
penningmeester en Laura Greijn secretaris, het team van ons project Hulpkaravaan naar Griekenland
zowel in Nederland als Griekenland en namens de vluchtelingen dank ik Partij voor Mens en Spirit
voor de ondersteuning en de faciliterende rol die zij vervulde.
Erika Mauritz
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3 Bestuur
per 31-12-2015 waren er vijf bestuursleden:






Louis Bervoets
Sjoerd Zoethout
Sung Bruijnen
Erika Mauritz
Micha Kuiper

4 Grondkring
de wekelijkse open bestuursvergaderingen werden frequent bezocht door ongeveer 11
MenSwerkers, waaronder de bestuursleden.

5 Naschrift
Niet praten maar poetsen
Mijn gevoel is heel optimistisch: 2016 wordt het jaar van de manifestatie(s). En dat wordt hard en
hart werken, met plezier dus, en met de handen.
Over praten op zich wil ik niet neerbuigend of geringschattend doen. Het is superbelangrijk en we
zouden niet in de huidige uitgangspositie zijn zonder 8 jaar gepraat te hebben.
Wellicht hangt ons succes ervan af, de 7 chakra's die ons verenigingslichaam telt, op 1 lijn te lijnen.
We zijn bijna zover.








7 - inspiratie, holisme, eenheidsbewustzijn, integraal, inclusief
6 - intellect, helder zien
5 - communicatie in wederzijdse verbinding
4 - politiek vanuit het Hart - het centrum van ons wezen, dat hersenen en lijf aanstuurt Liefde voor Alles, ook voor het niet-mooie - Koesteren
3 - wil
2 - extase in scheppingen
1 - voeding, aarde, grond

Micha Kuiper, 2 januari 2016
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6 Bijlagen
6.1 Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad 2010 - Eindhoven
Partij

# Stemmen Percentage # Zetels

PvdA

15144

20,56 %

10

VVD

11527

15,65 %

8

D66

8974

12,19 %

6

CDA

8472

11,50 %

6

GL

6540

8,88 %

4

SP

6406

8,70 %

4

Ouderen Appèl Eindhoven

4591

6,23 %

3

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven

3362

4,57 %

2

leefbaar eindhoven'

2370

3,22 %

1

Trots op Nederland Lijst Rita Verdonk 2094

2,84 %

1

CU

1331

1,81 %

0

De Stadspartij

1028

1,40 %

0

Eindhoven Nu

852

1,16 %

0

Lijst J.C.W.M. Vlemmix

590

0,80 %

0

Partij voor Mens en Spirit

360

0,49 %

0
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6.2 Verkiezingsuitslagen Gemeenteraad Alkmaar 2014
Opkomst 36.280 ( Opkomstpercentage 42,55 % )
Partij

# Stemmen Percentage # Zetels

Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA)

7998

22,14 %

10

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

5017

13,89 %

6

VVD

4246

11,76 %

5

CDA

4202

11,63 %

5

Democraten 66 (D66)

3912

10,83 %

4

GROENLINKS

3761

10,41 %

4

Leefbaar Alkmaar

2620

7,25 %

3

SeniorenPartij Alkmaar (SPA)

1877

5,20 %

2

ChristenUnie

753

2,08 %

0

Progressief Alkmaar (PA)

731

2,02 %

0

Alkmaarse Polder Partij

529

1,46 %

0

Basisinkomen Partij / Mens en Spirit 366

1,01 %

0

LIJST LEAL

0,29 %

0

105
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