BELEIDSPLAN STICHTING CORE
Er zijn verschillende manieren van je leven bewandelen. Je kan problemen zien vervolgens je kop in
het zand steken of je pakt de koe bij de horens en wordt actief.
Ongelijkheid
CORE ziet telkens meer ongelijkheid in de Nederlandse samenleving. CORE is van mening dat als dat
aangepakt moet worden, je op diverse politieke niveaus operatief moet zijn. Niet alles wordt lokaal
geregeld en niet alles wordt Europees geregeld. Om op diverse politieke niveaus operatief te zijn zal
er begonnen worden met het werven van vrijwilligers. Geen leden, maar vrijwilligers. Een organisatie
met veel leden kan stuurloos worden omdat er door de leden geen duidelijke koers wordt gevaren.
Wat gaan deze vrijwilligers doen?
Zij kunnen een fractie gaan vormen op verschillende politieke niveaus. CORE zal ze zoveel mogelijk
adviseren en bijstaan hoe zij bepaalde punten moeten aanpakken.
Zijn er eisen aan deze vrijwilligers?
Er is maar één regel in de politiek. Je verkondigd het woord van het volk. Dat betekend dat je
bereikbaar moet zijn. Dat is de eis, je moet in de samenleving staan. Wil je als vrijwilliger toch een
andere koers dan CORE, prima maar dan moet je een eigen partij oprichten. Hard, maar duidelijk.
Waar gaat CORE de vrijwilligers in bijstaan?
CORE zal beginnen over vraagstukken vragen gaan stellen aan de overheidsorganen, aan de hand van
die antwoorden proberen de opinie voor zich te winnen. Demonstreren, flyeren en protesteren is
een onderdeel daarvan. CORE zal bij het realiseren van die demonstraties, flyers en protesten de
vrijwilligers bijstaan. Ieder op zijn eigen niveau.
Het verwerven van onroerend goed staat in de statuten, hoe zit dat?
CORE verwacht jaarlijks zo’n €25.000,- aan donaties te verwachten. Feit is dat CORE constateert dat
veel gemeenten in Nederland structureel te laat zijn met het reageren op aanvragen. CORE hoopt
gemeenten te activeren door aanvragen ten behoeve van haar organisatie of vrijwilligers in te
dienen. Geschat is dat er jaarlijks zo’n €25.000,- aan dwangsommen geint kan worden wegens het te
laat beslissen op een aanvraag.
De gelden die CORE ontvangt zullen, na aftrek van redelijke beheerskosten, onder andere
aangewend worden voor het verwerven van onroerend goed. CORE verwacht binnen vijf jaar na
oprichting haar eerste woning te verwerven. De gelden die daaruit voortkomen zullen volledig
aangewend worden aan het beheer en het wederom verwerven van onroerend goed. Wij willen deze
woningen in gaan zetten voor mensen die om wat voor reden dan ook op straat zijn beland. CORE
stoort zich enorm aan de mogelijkheden die door de overheid gecreëerd om arbeidsmigranten en
asielzoekers te huisvesting, maar als je om wat voor reden dan ook op straat beland word je aan je
lot overgelaten.
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Heeft CORE het hier over gescheiden ouders?
CORE heeft het niet alleen over gescheiden ouders. Maar ook over betaalbare woningen voor
starters. Niet alleen woningen waar je even in kan wonen, maar waar je een leven kan opbouwen.
Gaat CORE dat zelf regelen?
Wie weet, we gaan in ieder geval op elk politiek niveau de discussie opschroeven.
Hoe zit dat met de discriminatie van oldtimereigenaren?
Er vind te veel willekeur plaats bijvoorbeeld bij het RDW. Wij vinden het een basisrecht om gelijk
behandeld te worden. Als een eigenaar zich bij ons meld zal CORE deze eigenaar zoveel mogelijk
bijstaan. Verder vinden wij het jammer dat de Nederlandse overheid wel aan geeft voor
duurzaamheid te staan, maar wel de oldtimereigenaar aan alle kanten uit probeert te kleden of
tegen te werken (milieuzones).
Geld dat dan alleen voor oldtimereigenaren? Nee, elk onderwerp waar gelijke behandeling in geding
is kan op onze steun rekenen.
Ongelijkheid is ongelijkheid
CORE zal zich ook inzetten voor de juridische ongelijkheid van een ieder. Een ieder kan zich tot CORE
wenden voor hulp bij belastingaangiftes en juridische vraagstukken. Goed fiscaal of juridisch advies
behoort niet alleen voor de rijken der aarde beschikbaar te zijn. Dit wilt niet zeggen dat dit advies
altijd gratis is, maar tegen kostprijs.
CORE wilt deze doelstellingen bereiken door politiek actief te zijn in dit land, bijeenkomsten te
houden, voorraden creëren, archief bij te houden, actief te lobby-en, zelf onroerend goed te
verwerven en fiscale en juridische specialisten in te huren.
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