“Langs verschillende lijnen werkt hij zelf ook aan
systeemvernieuwing
1. Als adviseur in de wereld van de klassieke land- en
tuinbouwcoöperaties, zoals FrieslandCampina en de
Rabobank
2. Vanuit De Coöperatieve Samenleving aan de ontwikkeling
van nieuwe, gebiedsgerichte coöperaties,
waaronder in eigen gebied: Coöperatie Bommelerwaar

;


:


;


3. Binnen de campagne over ‘Een nieuwe houding’ vanuit
het internationale netwerk van de Bahá’í-gemeenschap.”
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COÖPERATIE
Burgerlijk Wetboek, deel 2, Artikel 53
1. De coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie
opgerichte vereniging. Zij moet zich blijkens de statuten ten
doel stellen in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden
te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van
verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde
te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.
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•

Markt buitensluite

•

‘Business at cost

•

Gelijkheid: “Gelijke monniken, gelijke kappen

•

Proportionaliteit: (o.a. investeren) naar rato van transactievolume
”


Solidariteit: “Samen staan we sterk

”


•

n


Niet ‘winst’, maar transacties vanuit (gedeelde) behoefte

’


•
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3. Internal freely
tradable member
investor share
3. Gemaximeerde
verhandelbare
investeerder
aandele
3. Verhandelbare
aandelen zonder
koersvormin
3. Intern verhandelbare
B-aandelen/
certi caten met
koersvormin
3. Vrijwillige certi caten
met bandbreedtekoppelin
3. Intern verhandelbare
permanente
obligaties zonder
koersvormin
3. Intern verhandelbare,
achtergestelde
obligaties

Ontkoppeld
vermogen

4.12 Beursnotering
minderheidsaandee
4.11 Private equity
minderheidsbelan
4.10 Beursgenoteerde
preferente / B-klasse
aandele
4. Externe minderheids
aandeelhouder
4. Convertibele
obligaties bij derde
4. Preferente aandelen
bij personee
4. Beursgenoteerde,
permanente
obligaties
4. Mezzanine kapitaa
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Beheer

Gebiedscoöperatie

Wonen
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Voedsel

Energie

Gezond

Gr.stof

Gebruik

•

Rijnlands: in het algemeen (gebieds)(eigen)belan

•

“Van, voor en door ons allemaal (het gebied)

•

Activering van de burgersamenleving als derde speler

”


“Het [nieuwe systeem] moet wel coöperatief zijn

”


•
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Coöperatieve
gebiedsontwikkeling
op een nieuw speelveld

© DCS/TSG

Dec 2007

Je energierekening is je investering: Hoe werkt het?
JE OUDE
ENERGIEREKENING
Stroomtarief ± 23 ct *

Belastingdienst

‘weg’

15 jr.

C) Energie- 12,6
belasting (2018)

A) Kale
stroomtarief
(Productiekosten)

B) Vaste lasten
5


(netbeheer, ODE enz.)

10

1. Afbetaling leningen
Daarna:
-

Voor projecten: 2 ct
Restitutie: 8 ct **

2,65?

2. ‘Spaarpotje’ ⌛5 jr

‘weg’

marge

+ Uitkering winst **

±7

±7

±3

±3
* Sep ’18; incl. BTW

** Onderhevig aan ALV-besluit
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Er is één Bron van alles en voor iederee

•

Ieder mens is uniek, in essentie geestelijk/immaterieel en onsterfelij

•

Eén-zijn van de mensheid > gelijkwaardigheid en mensheidsliefd

•

Verbond: ieders & gezamenlijke verbondenheid aan de Bro

•

Belang van goede daden in dienstbaarheid aan de hele menshei

•

Mondiaal lokaal leren over gemeenschapsopbouw
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Groei

Afbraak

Verschillende processen

Overleven

OvB/ Ḥuqúq • “Een nieuwe houding” Zoomcalls • 15-24 maart 2020

Groei

Afbraak

Verschillende processen

Een nieuwe houding

Overleven

OvB/ Ḥuqúq • “Een nieuwe houding” Zoomcalls • 15-24 maart 2020

De toestand van
de wereld en
de economie

Ḥuqúqu’lláh & Een nieuwe houding
De leringen van Bahá’u’lláh, Grondlegger van het Bahá’í-geloof, nemen op
een ingrijpende wijze afstand van de standaarden van de hedendaagse
samenleving. Dit geldt ook voor Zijn leringen over rijkdom. Bahá’ís
worden aangemoedigd om een nieuwe houding te ontdekken ten
aanzien van materiële hulpbronnen. Deze nieuwe houding is een sleutel
tot de transformatie van het individu, de geest van samenwerking in
onze gemeenschappen en voor de wederopbouw van een samenleving
die gezond, vreedzaam en welvarend zal zijn voor iedereen. De spil van
Bahá’u’lláh’s leringen over welvaart is vastgelegd in de wet en de instelling
van Ḥuqúqu’lláh (betekenis: ‘Het Recht van God’).

1

Gangbare houding tot
materiële middelen

2

De behoefte aan
een nieuwe houding

3

Het ware fundament
van alle economie

4

Als mens zijn we in wezen spiritueel. We leiden ons leven op aarde in een
materiële zijnstoestand, met de bedoeling om onze geestelijke vermogens
tot ontwikkeling te brengen, van groot belang ook voor ná ons aardse
leven. Dit is te vergelijken met hoe ons lichaam zich ontwikkelt in de
moederschoot. De wet van Ḥuqúqu’lláh versterkt ons bewustzijn dat ‘alles
wat we werkelijk zijn en alles wat we hebben’ voortkomt uit een Goddelijke
Bron. Bahá’u’lláh schrijft voor dat, nadat we voorzien in de basisbehoeften
van een leven dat in Zijn ogen welgevallig is, een bepaald percentage van
het surplus dient te worden ‘teruggegeven’ aan God. In gehoorzaamheid aan
deze wet en op basis van vrijwilligheid, worden bahá’ís uitgenodigd met de
grootste stralende vreugde deze betaling aan te bieden aan het Universele
Huis van Gerechtigheid, het internationale bestuurlijk lichaam en Centrum
van het Bahá’í-geloof, voor bestemming in het gemeenschappelijke belang
van de mensheid.
Als onderdeel van een in 2020 gestarte campagne om een dergelijke nieuwe
houding aan te moedigen en als een geschenk aan de bahá’ís en hun
vrienden, wil het Regionale College van Gevolmachtigden van Ḥuqúqu’lláh
van Westelijk Europa deze collectie citaten uit de Bahá’í-geschriften en uit
een aantal belangrijke brieven van het Universele Huis van Gerechtigheid
met u delen. We hopen dat dit vele hartverwarmende en betekenisvolle
gesprekken en studie-vervolgbijeenkomsten zal voeden, leidend tot nieuwe
inzichten en ontwikkeling, terwijl we de leringen van Bahá’u’lláh proberen
toe te passen in ons dagelijks leven.

Prijzenswaardige
rijkdom

5

“Alhoewel er hoopgevende ontwikkelingen zijn, is er veel dat

“Het materialisme, geworteld in het Westen, is nu verspreid

“…zelfs als huidige benaderingen voor het economische leven

“De grondslagen van de gehele economische ordening zijn goddelijk

zwaar zou moeten wegen op het geweten van de mensheid.

naar alle windstreken van de planeet en brengt, in de naam

voldeden aan het stadium van adolescentie van de mensheid, zijn deze

van aard en verbonden met de wereld van het hart en de geest. [...]

Onrechtvaardigheid, discriminatie en uitbuiting ruïneren het

van een sterke mondiale economie en menselijk welzijn, een

zeker ontoereikend voor het dagende tijdperk van haar volwassenheid.

Harten moeten zo aaneen worden gesmeed en liefde de heersende

leven van de mensheid, blijkbaar immuun voor de behandelingen

cultuur van consumentisme voort. Het bevordert vakkundig en

Er is geen rechtvaardiging om structuren, regels en systemen te blijven

factor worden, zo dat de rijken met de grootste welwillendheid hulp

die worden toegepast door politieke stelsels van alle kleuren.

ingenieus een gewoonte om te consumeren die erop is gericht

handhaven die overduidelijk tekortschieten om de belangen van alle

bieden aan de armen en stappen ondernemen om deze economische

De economische impact van deze kwellingen heeft gezorgd voor

de laagste en meest egoïstische verlangens te bevredigen, en

volkeren te dienen. De leringen van het Geloof laten geen ruimte voor

aanpassingen permanent door te voeren. [...] Wanneer de liefde van

het aanhoudende lijden van zovelen, alsook voor ingewortelde,

daarbij het uitgeven van de rijkdom aanmoedigt om zo het

twijfel: er is een inherente morele dimensie aan het voortbrengen,

God is gevestigd, zal al het andere worden verwezenlijkt. Dit is het

structurele mankementen in de samenleving.”

maatschappelijke conflict te verlengen en te verergeren.”

distribueren en het gebruiken van rijkdom en middelen.”

ware fundament van alle economie.”

Een nieuwe houding
leren

6

Geestelijke eigenschappen
in ons economisch leven

7

“Rijkdom is buitengewoon lovenswaardig als het door iemands

“Niet tevreden met welke waarden dan ook die de overhand hebben

“Elke keuze die een bahá’í maakt — als werknemer of werkgever,

eigen inspanningen en door de genade van God, in handel,

in de bestaande orde die hen omringt, dienen de vrienden overal

producent of consument, lener of geldschieter, begunstiger

landbouw, kunst en industrie verworven is, en als het wordt

de toepassing van de leringen op hun leven te overwegen en,

of begunstigde — laat een spoor na en de morele plicht om

uitgegeven voor menslievende doeleinden. […] Rijkdom is zeer

gebruikmakend van de kansen die hun omstandigheden hen bieden,

een coherent leven te leiden vereist dat de economische

prijzenswaardig op voorwaarde dat de gehele bevolking rijk is.

waar zij ook wonen hun eigen persoonlijke en collectieve bijdragen

beslissingen van een persoon in overeenstemming zijn met

Indien, echter, enkelen buitensporig rijk zijn terwijl anderen

aan economische rechtvaardigheid en maatschappelijke vooruitgang

hoogstaande idealen, dat de zuiverheid van iemands doelen in

in armoede leven, en die rijkdom geen vrucht draagt of baat

te leveren. Zulke inspanningen zullen in dit opzicht bijdragen aan een

overeenstemming is met de zuiverheid van iemands daden om

oplevert, dan is deze slechts een ballast voor zijn bezitter.”

steeds groter wordend reservoir van kennis.”

die doelen te vervullen.”

Ḥuqúqu’lláh
(‘Het Recht van God’)
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“…deze wet [bevordert] bovenal het algemeen welzijn en draagt bij aan
de vergeestelijking van de mensheid door het bevorderen van een nieuwe
houding ten opzichte van het verwerven en gebruiken van materiële
hulpbronnen die nodig zijn voor grote collectieve ondernemingen,
ontworpen om alle aspecten van het leven te verbeteren. Inderdaad, de
instelling van Ḥuqúqu’lláh is een essentieel instrument voor het leggen
van het fundament en de ondersteuning van het bouwwerk van de Nieuwe
Wereldorde van Bahá’u’lláh, dienend als een krachtig bestanddeel in de
groei van een wereldbeschaving.”

Voordelen van
Ḥuqúqu’lláh te ‘leven’

9

“Deze heilige wet vormt een rechtstreekse en levenskrachtige schakel
tussen de individuele gelovige en het Hoofd van het Geloof, stelt de
vrienden in staat om vastberaden en standvastig te worden, en zal,
zoals de geliefde Meester verzekert, “een grote invloed op hun hart en
ziel uitoefenen”. Bovenal, wanneer zij die het voorrecht genieten het
Recht van God te kunnen aanbieden, dit doen in een geest van vreugde,
kameraadschap en tevredenheid, zal dit hen voorspoed en bescherming
schenken, hun wereldlijke bezittingen zuiveren, en zullen de vruchten
van hun inspanningen aan hen en hun nakomelingen ten goede komen.”

De toestand van
de wereld en
de economie

1
1.1 “Hoe lang zal de mensheid in haar eigenzinnigheid volharden?
Hoe lang zal het onrecht voortduren? Hoe lang zal er chaos en
verwarring heersen onder de mensen? Hoe lang zal tweedracht
het beeld van de maatschappij verstoren? De windvlagen van
wanhoop waaien helaas uit alle richtingen, en de strijd die de
mensheid verdeelt en teistert neemt met de dag toe. Men kan de
tekenen van dreigende ontreddering en chaos nu waarnemen,
aangezien de bestaande orde betreurenswaardig gebrekkig blijkt
te zijn.”
1.2 “Nu het desintegratieproces van een betreurenswaardig
tekortschietende wereldorde in alle delen van de wereld vaart
krijgt, wat hopeloosheid, verwarring, vijandigheid en onveiligheid
met zich meebrengt, moeten de vrienden met gerust hart, heldere
blik en stevige tred geduldig en opofferingsgezind werken aan de
opbouw van een nieuwe orde in haar plaats.”

“Alhoewel er hoopgevende ontwikkelingen zijn, is er veel dat
zwaar zou moeten wegen op het geweten van de mensheid.
Onrechtvaardigheid, discriminatie en uitbuiting ruïneren het
leven van de mensheid, blijkbaar immuun voor de behandelingen
die worden toegepast door politieke stelsels van alle kleuren.
De economische impact van deze kwellingen heeft gezorgd voor
het aanhoudende lijden van zovelen, alsook voor ingewortelde,
structurele mankementen in de samenleving.”

1.3 “Het licht van de Openbaring is bestemd om elk domein van
streven te verlichten; binnen elk domein dienen de betrekkingen
die de samenleving ondersteunen hervormd te worden; op elk
terrein zoekt de wereld voorbeelden van hoe mensen met elkaar
dienen om te gaan. Wij geven u het economische leven van de
mensheid ter overweging — vanwege het opmerkelijke aandeel
daarvan in het veroorzaken van de onrust waarin zoveel mensen
recentelijk verwikkeld zijn geraakt — waar onrechtvaardigheid
onverschillig wordt getolereerd en onevenredige winst beschouwd
wordt als een symbool van succes.”
1.4 “De visie van Bahá’u’lláh betwist vele van de veronderstellingen
waarvan men toelaat dat deze het hedendaagse discours
vormgeven — bijvoorbeeld dat eigenbelang zeker niet hoeft
te worden beteugeld maar juist welvaart brengt, en dat
vooruitgang alleen tot uitdrukking kan komen door niet-aflatende
concurrentie.”
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