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Het komende VP ledenoverleg
De Werkgroep De VP-Inzet onderzoekt nu waar onze kansen liggen, nu en in de
aanloop naar de verkiezingen in 2022. Afspraak is dat het resultaat met de leden
besproken zal worden.
Het streven is om begin februari dat resultaat met elkaar te bespreken.
Tijdens dit overleg zullen we ook bestuurlijke verenigingszaken bespreken zoals de
invulling van de bestuursvacature en financiële verantwoording. Heb je belangstelling
om bestuurslid te worden, laat het ons weten. De uitnodiging zal per mail aan de leden
worden toegestuurd.

Ondersteuningsverklaringen
Nu de VP niet aan de komende verkiezingen zal deelnemen is afgesproken dat
aandacht gegeven zal worden aan andere initiatieven om hun
ondersteuningsverklaringen te kunnen laten inzamelen. Met een
ondersteuningsverklaring laat een kiezer enkel weten dat hij er mee instemt dat de
partij die hij ondersteunt met de verkiezingen mee doet. Zo hadden wij in 2017 ook
zo'n 600 ondersteuningsverklaringen verzameld.

Voor de komende verkiezingen kun je een ondersteuningsverklaring ondertekenen
door je aan te melden bij:
Vrij en Sociaal Nederland: Verkiezingen - Vrij Sociaal Nederland (vrijensociaal.nl)
Splinter: Contact — Splinter (splinterpolitiek.nl)
Volt Nederland: voltnederland.org

De VP contributiebrief 2021
Een nieuw jaar betekent ook een nieuw verenigingsjaar. Medio december hebben alle leden een
contributiebrief ontvangen. De contributie 2021 is ten opzichte van 2020 ongewijzigd gebleven. De
eerste contributiebetalingen zijn ontvangen. Dank daarvoor. Als je dat nog niet gedaan hebt, kijk
even of deze contributiebrief per ongeluk in je spam-box terecht gekomen is. Kun je 'm niet vinden,
stuur een mailtje naar Kasper Boers penningmeester@vrijzinnigepartij.nl voor een nieuwe brief.

Beste VP-leden, beste VP-nieuwsbrieflezers,
Een nieuw jaar is gestart. Ik hoop dat het voor iedereen persoonlijk een mooi, warm en bovenal

gezond jaar zal worden.
Voor mij is het jaar al bijzonder begonnen. Zoals jullie weten hebben we afgelopen jaar met
verschillende (nieuwe) partijen mogelijkheden tot samenwerking onderzocht. Het resultaat is
jullie bekend en dat heeft na de ledenraadpleging in september ook geleid tot het stoppen van
de voorbereidingen om als VP aan de verkiezingen deel te nemen. Tevens is de werkgroep “VP
Inzet” ingesteld.
Met andere partijen is nog wel vervolgoverleg geweest zoals met De Basis en Splinter. Ook met
het in september opgerichte Vrij en Sociaal Nederland had ik contact. Hun inzet om herstel van
onze vrijheden en rechtsstaat na te streven deel ik. De intelligente lockdown van afgelopen
maart was ook volgens VSN nodig om de coronavirus uitbraak het hoofd te bieden tegen een
onhoudbare piekbelasting in onze ziekenhuizen. Dat heeft succesvol geleid tot een sterke daling
van ziekenhuisopnames en IC-bezetting. Vervolgens zijn toch steeds meer vrijheden op
onnavolgbare wijze door het Kabinet Rutte met Tweede Kamersteun beperkt. Daar heb ik ook
o.a. op onze Vrijplaats over geschreven. Aansluiting/samenwerking bij en met VSN was voor mij
afhankelijk van hun echte oplossingen voor Nederland na de verkiezingen als op enig moment
de coronacrisis achter ons zal liggen. Begin december werd dat duidelijk door hun Themawijzer
met progressieve politieke keuzes en oplossingen. Voor mij is daarin de politieke keuze voor
integriteit van iedere mens belangrijk. Het moet een echt vrije keuze zijn om je bijvoorbeeld te
laten vaccineren. VSN is dus niet tegen vaccineren, maar voor de vrije keuze (geen plicht, geen
dwang, geen drang) om dat wel of niet te doen. Dat politieke principe staat los van wat dan mijn
afweging of van wie dan ook voor de te maken keuze zal zijn. Een en ander is te lezen op de
vrijensociaal.nl website. Deze politieke inzet sluit volgens mij goed aan bij ons Manifest “Vrijheid
om vrij te kunnen zijn”. Ik ben daarop VSN-lid geworden.
Vervolgens is het snel gegaan. Met Bas Filippini (VSN-lijsttrekker) heb ik gesproken over wat ik
zou kunnen doen en afgelopen zaterdag ben ik als nummer 23 op de VSN-kandidatenlijst gezet.
Dus zal ik de vrije en sociale politieke VSN-oplossingen ondersteunen zodat 17 maart veel
stemmen op Vrij en Sociaal Nederland uitgebracht zullen worden. Over “hoe nu verder met de
VP” heb ik overleg met mijn mede-bestuurslid Kasper Boers gehad. Vooralsnog wachten we het
resultaat van de werkgroep en het daarop volgend ledenoverleg in februari af.
Heb je vragen, laat mij die dan weten bijvoorbeeld per email.
Met hartelijke groet,
Norbert Klein voorzitter@vrijzinnigepartij.nl

