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Deze nieuwsbrief is een geactualiseerde
versie van de vorige week gestuurde
nieuwsbrief. Belangrijkste toevoeging is een
sluitingsdatum voor de aanmelding.
Heb je je al aangemeld, dan hartelijk dank
daarvoor. Je hoeft je niet nog een keer aan te
melden. Je aanmelding is geregistreerd.

De uitkomst van het VP ledenoverleg
De Werkgroep De VP-Inzet heeft geadviseerd om de Vrijzinnige Partij om te
vormen naar een kritische denktank voor progressief vrijzinnige liberale politiek.
Gedachte daarbij is om VP-leden die lid zijn/worden bij andere politieke partijen
met vergelijkbare idealen te steunen met uitwerkingen van deze politiek voor
hun inbreng in die partijen. Het bestuur heeft dat advies gesteund en als
voorstel aan de ledenvergadering van 24 februari 2021 voorgelegd. Naast de
goedkeuring van het jaarverslag 2020 en de door de kascommissie

gecontroleerde financiële verslagen 2019-2020 heeft de vergadering ook een
route voor het vervolg vastgesteld: van partij naar netwerkplatform. Hieronder
lees je daar meer over.

Van politieke partij naar netwerkplatform
Met de leden is op 24 februari een nieuwe opzet van de VP besproken. Kern is dat we
overwogen hebben om ons als politieke partij te transformeren naar een netwerkplatform.
Daarin kunnen nieuwe progressief vrijzinnige liberale ideeën ontkiemen die dan door
netwerkleden gebruikt kunnen worden voor de discussie in een andere politieke partij.
Concreet betekent dat we de statuten van de partij willen wijzigen naar een netwerkvereniging voor de progressief vrijzinnig liberalen. Door de vereniging in aangepaste vorm
in stand te houden, wordt de basis voor verdere inspiratie en overleg gelegd. Afgelopen
jaar is door veel leden intensief veel inbreng geleverd voor ons Manifest "Vrijheid om vrij te
kunnen zijn". Het mooie proces naar het manifest toe, zal dan het netwerk thematisch
kunnen uitwerken. Omdat het netwerk geen politieke partij meer zal zijn, worden
onafhankelijke lezingen met gastsprekers aantrekkelijker voor een breed publiek. Welke
route naar de omvorming van de partij naar het netwerkplatform hebben we afgesproken?

1. Iedereen in het huidige netwerk van de nieuwsbrief en leden wordt
uitgenodigd lid van het netwerk te worden. Aan dit lidmaatschap zijn geen
kosten verbonden. Alles gebeurt op vrijwillige basis
2. Als minimaal 20 mensen mee willen doen, dan zal het bestuur de omvorming
voorbereiden. In een formele VP-ALV zal dat vastgesteld worden en dan zal
feestelijk als netwerk gestart worden. We hopen dat in april te doen.
3. Als er onvoldoende mensen mee willen doen, dan is de afspraak dat in april
de VP-ALV de partij zal opheffen. Het bestuur zal in dat geval de
opheffingsvergadering voorbereiden.

Om iedereen snel duidelijkheid te geven, kun je tot uiterlijk 17 maart je
belangstelling voor deelname doorgeven.

Doe je mee aan het nieuwe vrijzinnige
progressieve netwerk? Een netwerk dat een
kritische mensen zal verbinden om samen
progressief vrijzinnig liberale politieke
standpunten te vormen. Geef per email aan of
je dit initiatief wilt steunen door mee te doen.
Stuur je email uiterlijk 17 maart naar
contact@vrijzinnigepartij.nl of via de website

De Raad van State kiest voor misbruik kiesstelsel

Een opiniebijdrage van Norbert Klein hierover tref je op de VP Vrijplaats-webpagina aan.

Norbert Klein is TK kandidaat voor Vrij en Sociaal Nederland. Alleen in de kieskringen Friesland,
Groningen, Utrecht, Den Haag (inclusief Buitenland), Amsterdam en Haarlem (Noord-Holland Zuid)
staat Vrij en Sociaal Nederland op het stembiljet. Dat zijn 3 miljoen kiezers. Woon je daarbuiten dan
kun je met een kiezerspas in deze kieskringen stemmen. Voor info kijk op zijn website.

