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Beste Nederlandbeter volgers…………………….
Het is weer hoog tijd om een up- date te geven aangaande de officiële oprichting van Nederlandbeter.
Vanavond is er weer een extra bijeenkomst met Bestuursleden en alle nieuwe meedenkers voor de toekomst. Er komen nog meer voorlichtings /
contact dagen door het land. Houdt de site in de gaten!
Nu Fred Stevens zo enorm heeft meegeholpen de site te verbeteren, ligt daar onze sterkste info ! Wij blijven aan de site bouwen!
De site www.nederlandbeter.nl is dus het info en contactpunt voor al die mensen die elkaar zoeken.
Al die mensen die het moeilijk en zwaar hebben, kunnen hier met elkaar praten, elkaar steunen waar nodig.
Zoals we nu bezig zijn wordt die hele Nederlandbeter club steeds professioneler. Prachtig dat zoveel mensen aanschuiven, meedoen, meedenken
en nog veel meer. Sommige op de voorgrond, sommige op de werkvloer.
Hoe het zo is gekomen dat wij al snel een lijsttrekker hadden staat ook op de site. Ik ben het Bestuur dan ook zeer dankbaar om op deze manier te
”mogen” samenwerken. Ik denk dat Dankbaar de mooiste omschrijving is.
Wiebe is de papieren met de Notaris aan het afwerken inzake de officiële inschrijving op naam bij de Kiesraad en zo ook de KvK. Dus als het
Bestuur bij de Notaris is geweest, dan komt daar vast weer een berichtgeving over.
Tevens is het mogelijk dat als de vereniging Nederlandbeter dan echt bevoegdheden heeft om (stemmend) lid te kunnen worden.
Dat gaat dus ook de goede kant op.
Vanmorgen heb ik een gesprek gehad bij de Kiesraad. Hoe we het naamsprobleem gaan oplossen met de inschrijving van de club BeterNederland
kunnen we nu (nog) niet vermelden maar die komt er wel. Mede omdat wij op 7 januari j.l met vast- bewijs (i.o.) werden (in oprichting) zou het
voor de hand liggen te kunnen gaan procederen.
Willen wij dat……………nee……………. het kost te veel tijd, energie en geld. Er zijn betere oplossingen! Wij zijn ondertussen wel door het
Bestuur van beterNederland benaderd –om eens met elkaar om de tafel te gaan. Op zich zelf best een goed plan met elkaar eens een bak koffie te
drinken. Het staat gewoon vast dat er bij beide partijen geen na-aperij in zat. Het is met puur toeval zo gelopen. Praten is altijd goed, echter ik weet
niet wat men wil? We wachten maar af!
Voorts is standpunt 1, de onderbouwing van de stelling; Waarom is het mogelijk, het gebruik van het O.V. gratis aan te bieden? - onderbouwd
terug te vinden op de site. Het was een hele klus. Tevens staat het stuk vermeld op Xead; http://www.xead.nl/waarom-is-het-mogelijk-het-gebruikvan-het-ov-gratis-aan-te-bieden
We zijn nu aan het bewijzen dat de eigen bijdrage en overige aankomende kosten binnen de Gezondheidszorg van de baan kunnen !
Dat is al helemaal een monster klus! Het grootste probleem; De overheid is niet transparant met haar cijfers! Te erg voor woorden wat we
tegenkomen. Daar zitten dan ook nog eens verzekeraars en andere overtollige organisaties tussen. Volhouden dus maar!
Wat te doen als we in de 1e week van juli geen 20.000,- euro bij elkaar hebben? Inkl. de 12.000,- Euro voor de Kiesraad.
Dan zal Nederlandbeter voorlopig (als officiële Politieke vereniging) een Denktank worden, die op een brutale, ondeugende manier die Overheid
blijft aanspreken op haar waanzinnige gedrag! Vanuit die positie proberen wij dan te groeien. Nieuwe verkiezingen zullen met de zetelcijfers van
nu, absoluut weer snel volgen! Daar ontstaan de interne gevechten weer ! Wij blijven positief doorknokken voldoende geld boven water te
krijgen.
‘t Beterdaadje nieuws;
10 / 20.000 helpers x 1.- euro moeten toch te vinden zijn?
Theun is weer aan het opkrabbelen, sterkte man! Zijn verhaal;
Er zijn al aardig wat giften gedaan! Heel veel dank daarvoor!
http://www.xead.nl/endeldarmkanker-overwonnen-en-de-nasleep
VRGR Jack Hage Sr.

Lijsttrekker Nederlandbeter

Theun, een bloemetje vanaf hier!

www.nederlandbeter.nl

Kantoor: Husselsesteeg 24 a, 3881 LD Putten

tel. 0341- 350923 mob. 0622- 101411

info@nederlandbeter.nl

