Nieuwsbrief november 2013
Nieuwe bijeenkomsten
- 2 december: Politiek diner met Bram van Ojik
Zoals ieder jaar organiseert Hellingproef ook dit jaar weer een politiek diner met een
prominente GroenLinkser. Dit jaar is dat niemand minder dan Bram van Ojik,
fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer! Onder het genot van een hapje en
een drankje hebben we de kans om Bram alles te vragen over zijn werk. Hoe heeft hij het
eerste jaar fractievoorzitterschap ervaren? Wat ziet hij als zijn belangrijkste verdiensten,
maar ook: wat zijn zijn plannen voor de komende jaren?
We zullen eten in stadskasteel Oudaen aan de Oudegracht 99 te Utrecht. Het diner begint
om 18.00 uur. De kosten voor een volledig vegetarisch en biologisch driegangenmenu
bedragen 20 euro voor leden van Hellingproef en 25 euro voor niet-leden. Drankjes zijn voor
eigen rekening. Meld je snel aan via hellingproef@groenlinks.nl, want het aantal plaatsen
voor dit gewilde diner is zeer beperkt! Leden van Hellingproef krijgen bij aanmelding
voorrang op niet-leden.
- 18 december: Kerstborrel
Op 18 december organiseert Hellingproef een kerstborrel vanaf 19:00 in Utrecht. Op deze
borrel zullen we terugblikken op de afgelopen drie jaar, het afgelopen jaar, maar ook
vooruitblikken op het komende jaar en het aantreden van een nieuwe voorzitter bekend
maken. Dit is de eerste keer dat er een nieuwe voorzitter komt sinds de oprichting van het
jong wetenschappelijk bureau in december 2010 en we luiden hiermee dus een nieuwe
periode in. Graag zien we jullie dan! Meld je aan via hellingproef@groenlinks.nl.

Mededelingen
- Projectgroep Waardevolle Economie zoekt leden
Student of recent afgestudeerd? Geïnteresseerd in groene en sociale economische
onderwerpen? Wellicht is de projectgroep Waardevolle Economie van Hellingproef wat voor
jou! We komen ongeveer eens in de zes weken samen en wisselen van gedachten over elk
duurzaam of sociaaleconomisch onderwerp dat we interessant vinden. Van circulaire
economie tot de toekomst van de Eurozone, van Bruto Nationaal Geluk tot waardering van
ecosysteemdiensten: alles komt voorbij. Daarnaast zoeken we, als we dat nodig vinden, de
verbinding met de partij. Zo hebben we de lezingencyclus Waardevolle Economie
medegeorganiseerd, werken we samen met andere projectgroepen aan een project over de
financiële sector en organiseren we zo nu en dan lezingen en discussiebijeenkomsten.
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Wil je graag projectgroep actief worden in de projectgroep Waardevolle Economie? Meld je
dan aan voor de mailinglist door een mailtje te sturen naar hellingproef@groenlinks.nl.
- Verslag lezing Alfred Kleinknecht 'Ideale werkloosheid in Nederland'
Het verslag van de lezing van Alfred Kleinknecht met als onderwerp 'Ideale werkloosheid in
Nederland: 4,5% of 0%?' is te vinden op onze website.
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