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Vrijzinnige Partij.

VP Nieuwsbrief nummer 22, 27 februari 2020

Praat 4 april aanstaande mee over de inzet van de Vrijzinnige
Partij
Het Kernteam Verkiezingen 2021 van de VP is de afgelopen periode aan de
slag gegaan om een nieuw progressief vrijzinnig liberaal manifest op te stellen.
Daarin geven we aan wat onze idealen zijn, waar we voor staan en hoe we
Nederland progressief vrijzinnig liberaal krijgen. Ook zijn gesprekken geweest
met mensen die onze idealen delen en samen het verschil willen gaan maken.
Op zaterdag 4 april aanstaande wordt het concept gepresenteerd en voorgelegd
aan de leden. Maar ook belangstellenden (nog)-niet-leden zijn welkom.
De bijeenkomst wordt gehouden van 10 uur tot 13.00 uur bij de Volksuniversiteit
Hoevelaken, van Dedemlaan 2 3871 TD in Hoevelaken op loopafstand van het
station.
Alle leden krijgen het concept nog per mail toegezonden.

Heb je politiek gelijkgestemde belangstelling om mee te denken en 4 april ook
te komen, stuur even een mailtje naar contact@vrijzinnigepartij.nl om het
concept progressief vrijzinnig liberaal manifest toegezonden te krijgen.

Norbert Klein bij de JOVD Rijk van Nijmegen
Op 17 maart 2020 zal VP-voorzitter Norbert Klein gast zijn bij een
discussieavond van de JOVD Rijk van Nijmegen.
Belangstelling om daar ook heen te gaan?
Kijk op de Facebook-pagina van de JOVD Nijmegen voor de uitnodiging

De standaardtoelage van Wouter Keller
In Elseviers Weekblad van 11 september 2019 is een bijdrage van Wouter
J.Keller, emeritus hoogleraar, verschenen over belastingvereenvoudiging en
herziening van het sociaal zekerheidsstelsel door de invoering van een
standaard toelage die iedereen zou ontvangen. Dit zou dan via de
Belastingdienst worden uitgekeerd. Dat sluit goed aan bij het VP-basisinkomen
uit te betalen door de Belastingdienst dat de Vrijzinnige Partij in haar
verkiezingsprogramma 2017 had opgenomen. Deze vorm van basisinkomen is
toen door het Centraal Plan Bureau doorgerekend. Het dossier is ook op de VPwebsite te vinden. Kellers idee is als verzilverbare heffingskorting op gepakt
door Forum voor Democratie en nota bene FvD heeft dit ook nog laten
doorrekenen door het volgens Baudet fake-nieuws verspreidende CPB.
Over deze CPB-doorrekening (te vinden op de CPB website nieuwsbericht 142-2020) is door de VP overleg geweest met het CPB. Het lijkt ongeveer

hetzelfde maar schijn bedriegt. Een groot aantal effecten en keuzes die voor het
VP-basisinkomen zijn gemaakt , zijn in het FvD-plan niet mee genomen,
bijvoorbeeld het positieve effect van het VP-basisinkomen op de koopkracht.
Om dit nader te onderzoeken heeft ook de VP een analyse gemaakt. Deze
analyse zal binnenkort op onze website geplaatst worden.

Vrijzinnige Partij en lidmaatschap
De Vrijzinnige Partij is een vereniging met leden. Lid zijn betekent
medezeggenschap, essentieel voor vrije mensen, kern van onze democratie.
Ben je nieuwsbrieflezer en nog geen lid stuur een mailtje dat je ook (weer) lid
wilt worden. Of nog sneller maak € 25 contributiegeld over op
banknummer NL43 TRIO 0788 8020 03 onder vermelding van "lidmaatschap
2020"

De leden 2019 hebben een verzoek tot betaling van hun contributie gehad. Nog
niet iedereen heeft zijn lidmaatschapsgeld 2020 overgemaakt. Dat kan uiteraard
ook nog op het bovenstaande banknummer. Jij telt mee, samen krijgen we de
basis op orde.

Agenda

17 maart Norbert Klein (VP) gastspreker 20.00 uur de 4 Heeren St.Annastraat 259 Nijmegen
Organisatie JOVD Nijmegen
4 april VP Ledenbijeenkomst / VP Ledenparlement Volksuniversiteit Hoevelaken

