Nieuwsbrief juni 2012
- 29 juni: Borrel van de Jong WB's
De Jong WB's (Hellingproef, Jong WBS en JongTeldersstichting) organiseren een
gezamenlijke borrel om het politieke jaar af te sluiten en de zomer te beginnen. Wie zei dat
politiek alleen maar saai was?
Op 29 juni ben je vanaf 19:00 welkom in het pand van de WBS (Emmapark 12, Den Haag)
voor een hapje en drankje. Meld je (voor 22 juni) aan via hellingproef@groenlinks.nl, zodat
we weten met hoeveel mensen we rekening moeten houden.
- 5 september (o.v.): Verkiezingsdebat georganiseerd door de Jong WB's
Heb jij ook genoeg van alle one-liners op televisie? Vraag je je nog af wat je moet gaan
stemmen en wil je die keuze af laten hangen van de inhoud in plaats van de poppetjes? Dan is
deze bijeenkomst voor jou bedoeld. De Jong WB's organiseren een debat tussen de schrijvers
van de verkiezingsprogramma's van verschillende politieke partijen: PvdA, VVD en
GroenLinks (en meer). We zijn nog volop bezig met de organisatie. Later volgt meer
informatie.
- Verslag: Pensioenen: Mythe of werkelijheid
Op 7 juni hebben wij een informatieve bijeenkomst over de toekomst van het Nederlandse
pensioenstelsel gehouden. Hedda Renooij van het AWVN vertelde ons meer over de reële
bedreigingen (zie ook de ppt). Jeroen Visser van het FNV sprak over de pensioenplannen van
het kabinet en de zijns inziens achteruitgang ten opzichte van eerder gemaakt afspraken.
Martin Pikaart, schrijver van de pensioenmythe, liet weinig heel van het huidige stelsel. Met
behulp van cijfers en berekeningen liet hij de onbetaalbaarheid en de onevenredige verdeling
van kosten van het huidige stelsel zien. Dat was wel even slikken!
Pensioenen zijn als thema misschien niet zo sexy, maar de aanwezigen raakten ervan
overtuigd dat het noodzakelijk is om de kennis en visie bij jongeren aan te scherpen. We
zullen kijken of wij daar als Jong WB een rol in kunnen spelen.
- Artikel: 'Op weg naar een waardevolle economie' (door René Vonk)
De projectgroep 'Een waardevolle economie' van Hellingproef denkt na over het vormgeven
van een nieuwe, waardevolle economie. Hierin gaat het erom dat wat van waarde is, weer op
waarde wordt geschat. Klik hier om het artikel te lezen. Interesse om mee te denken? Meld je
aan via hellingproef@groenlinks.nl.

1

