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NATIONAAL ZORGFONDS 

Beste leden, we hebben in dit inlegvel die bij de Tribune ingevouwen word al meerdere malen 
de aandacht gevestigd op het Nationaal Zorgfonds. De leden die een e-mail adres hebben 
hebben een e-mail otvangen. De leden zonder e-mail adres hebben een brief ontvangen met 
het vraag om deze actie te ondersteune. En beste leden dit is echt heel erg nodig! Eerlijk is 
eerlijk, de campagne voor het Nationaal Zorgfonds loopt fantastisch. Het aantal ondersteuners 
is inmiddels de 100.000 gepasseerd! Het aantal aangevraagde actiepakketten blijft toenemen 
en de buttons - de grote buttons zijn weer te bestellen - en stickers zijn niet aan te slepen. 
Maar de eerlijkheid gebied ons ook te zeggen dat er kapers op de kust zijn! 
 
Op 5 september werd bekend dat GroenLinks af wil van het eigen risico in de zorg. In het nieuwe 
verkiezingsprogramma neemt dit punt een belangrijk onderdeel in. Volgens de politieke 
partij gaat het plan 3,7 miljard euro kosten en moet het worden terugverdiend door hogere 
belastingen te heffen op vermogen en winst. Ook zou er een hogere boete komen op 
belastingontwijking. 

Verkiezingretoriek? Zou zo maar kunnen. Daarom is het juist voor ons belangrijk dat we het 
materiaal wat we hebben liggen zo veel mogelijk verspreiden. Het gaat er uiteindelijk om dat 
we een groot deel van de bevolking achter ons krijgen om de huidige maar zeker ook de 
komende regering te kennen geven dat we van dit zorgverzekrings stelsel af willen.  
Als je jezelf nog niet aangemeld hebt om mee te willen doen met de verspreiding van de 

Natioaal Zorgfonds-kranten, laat het aan de afdelingsvoorzitter weten dat je bereid bent in 

jouw straat of een deel van jouw wijk de Zorgfonds-krant in de brievebussen wil doen. We 

hebben voor Zeist en omstreken slechts 5000 kranten dat moet toch echt te doen zijn! 

XXII CONGRES  

Ja beste mensen de verkiezingskoorts is weer uitgebroken. Alle politieke partijen zijn al weer 
druk in de weer met hun kandidaten lijsten en het schrijven van verkiezingsprogramma’s. 
Uiteraard is dat bij onze partij niet anders. Op 15 maart 2017 zijn er weer Tweede Kamer 
verkiezingen. Dat lijkt allemaal nog heel ver weg, maar schijn bedriegt er moet ook nog heel 
veel gebeuren! Het hele schema tot aan de verkiezingsdag is inmiddels op de website 
geplaatst. Het voert voor nu nog even te ver om het hele schema in het inlegvel op te nemen 
dus nemen we er nu een deel uit die in ieder geval voor de afdelingen en de leden erg 
belangrijk zijn. 
Het begint voor de afdelingen allemal op  vrijdag  14 oktober.  De concept-kandidatenlijst en 
het concept-programma komen naar de afdelingen. Tussen Ma. 17okt en Vr. 28 okt. Houden 
afdelingen  hun ledenvergadering over het concept-verkiezingsprogramma en de concept-
kandidatenlijst. Op die ledenvergadering bespreken we de kandidatenlijst en het 
verkiezingsprogramma. Daar kunnen we dus zeggen wat we er van vinden en of dat het beter 
moet. Tevens kiezen we uit de aanwezige leden ook de leden die we namens de afdeling 
afvaardigen naar de Regioconferenties en het congres. Als u dit zo leest en u heeft nu al het 
gevoel daar bij te willen zijn, wel schroom dan niet de afdelingsvoorzitter te bellen. Uiteraard 
krijgen allen leden van de afdeling een brief met de uitnodiging voor de ledenvergadering. 
Maandag 12 september neemt het bestuur een beslissing op welke dag in Zeist de 
ledenvergadering zal plaats vinden.  Wij houden u op de hoogte en houd de brievenbus in de 
gaten! 
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BELANGRIJKE ADRESSEN 
 
Voorzitter: 
Pieter Wout Duquesnoy 

Ridderschapslaan 20  
3703 SN  Zeist 

tel: 030-6959716/06-29430795 

Raadsleden:  
                                    
Pieter Wout Duquesnoy                  Annemieke Pluijgers   
Ridderschapslaan 20                      Filips van Bourgondiëlaan 69 

3703 SN  Zeist                              3703 XB Zeist  
tel: 06-29430795                          tel: 06-12458579  

e-mail:pieterwout@tomaatnet.nl    e-mail: zannemieke1987@hotmail.com 

 “ Dat verklaar en beloof ik” 
 

Dat waren de woorden van Jan Achterberg op de Raadsvergadering van dinsdag 6 september. Jan vervangt 
tijdelijk ons vaste raadslid Annemieke Pluijgers die de raadstaken aan Jan heeft overgedragen omdat zij 
wederom moeder is geworden. Jan is al jaren de fractie-assistent voor onze fractie en kent als zodanig het 
reilen en zeilen van het gemeenteraadswerk. Jan begeeft zich meestal in de zaken die te maken hebben met 
het sociale domein. Jan gaat samen met Pieter Wout het najaar de wellicht pittige onderwerpen beoordelen 
en van een voor-of tegenstem  voorzien. Eind november zal als alles goed gaat Annemieke weer terug in de 
raad komen.  Maar voor nu Jan.   Succes! 
 

In Memoriam 

 
Ik wil even de aandacht vestigen op een stefgeval in onze afdeling. Op 31 mei 2016 is Jan de Vet (8 jan 1929)
overleden.  Velen uit onze afdeling kennen Jan als de volksdichter. Jan was al jaren lid van de SP en was ook 
een actief lid. Ik zou niet meer weten hoeveel folders Jan heeft verspreid maar het waren er veel! Toen het 
lopen toch wat moeilijker werd wilde Jan toch nog iets voor de afdeling betekenen. Hij opperde het idee om 
een ieder die jarig was een kaart te sturen met daarin of op een gedicht of spreuk van eigen hand. Veel leden 
hebben dan ook ooit wel eens een verjaardagkaart ontvangen. Als afdeling hebben we Jan op de onze 
website een plekje gegeven waar hij zijn eigen werk mocht publiceren. Ik herinner mij Jan als een 
openhartige man met wie ik veel gesprekken gehad heb over politiek en samenleving. Als Jan op een 
ledenvergadering was vroeg hij altijd of hij de avond mocht besluiten met een gedicht. Regelmatig ontving ik 
van Jan een brief met daarin een paar gedichten. Het volgende gedicht is van juli 2010.   
 

Het is aanwezig! 
 

Sinds het woordje democratisch, passeert veel hier de revue 
Reken over honderd jaren, dus gewoon tot hier en nu 
Ondanks talrijke religies, waar men over liefde preekt 

Blijkt dat in het daag’lijks leven, men elkaar de loef afsteekt 
 

Zie maar naar de vele landen, waar het onrecht welig tiert 
Schrijnend leed in krottenwijken, ‘t staatshoofd zich met weelde siert! 

Corrupt leger en politie, ambtenaars van hoog tot laag 
Slechts ‘beschikbaar’ voor verwanten, in het oerwoud gaat de zaag? 

 
Mensheid hoort! Het is aanwezig!, wat ons nooit meer hong’ren doet 

Zachte krachten zullen winnen, echt, het daagt met glans en gloed 
Dogma’s zullen moeten wijken, want de rede komt aan bod 

Waar liefde het gaat winnen, krijgt pas zin het woordje ‘God!’ 
 

Jan de Vet 
 


