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Komende maanden gaan we met z’n allen hard campagne voeren. Voor de 
Provinciale Staten maar zeker ook voor Europa. Niets is mooier dan die 

campagnetijd en daarmee dit politieke jaar af te sluiten in het hart van de 
Europese Unie: Maastricht! 
 

Het Verdrag van Maastricht werd hier in 1992 ondertekend en stond aan de basis 
van onze Europese Unie. En Maastricht heeft meer te bieden. De prachtige 

Middeleeuwse binnenstad, de Maas, historische gebouwen en daarnaast een 
partijloze én vrouwelijke burgemeester. Maastricht is daarmee een prachtige stad, 
een internationale stad en een studentenstad.  

 
Congressen zijn in het verleden door heel Nederland georganiseerd, maar nog 

nooit in het gezellige zuidelijke Maastricht. Het is tijd om onze DWARSe leden uit 
te nodigen in Limburg! Maastricht is goed te bereiken met een directe intercity 
vanuit onder andere Amsterdam, Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. En 

daarnaast is ook binnen de stad alles gemakkelijk te bereiken. Met de fiets 
verplaats je je van de ene kant van het centrum naar de andere kant binnen tien 

minuten en te voet is ook alles goed te bereiken.  
 

In 2013 demonstreerde DWARS al in Maastricht tegen kerncentrale Tihange en 
haalden we politiek activisme naar Maastricht. Nu is het tijd voor een vervolg en 
halen we het congres naar Maastricht. Laten we DWARS zijn en kiezen voor een 

stad die durft, die openingen biedt naar heel Europa, en die actie voert tegen 
problemen als euroscepsis en de lekkende kerncentrales om de hoek. Laten we 

zien dat Maastricht met meerdere retro, duurzame en originele congreslocaties dé 
locatie voor het volgende congres is. Breng actie naar Maastricht toe! 
 

Met DWARSe trots presenteren wij het congresbid van DWARS Limburg. We hopen 
dat jullie hier evenveel liefde voor onze stad en het landelijke congres in zullen 

vinden als dat wij erin hebben gestoken.  
 
Kies Maastricht! 

 
Selma Quinten 

Yaela Pardoel 
Jasper Janssen 
Lotte Meerhoff 
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Het congres naar Maastricht halen, biedt nieuwe kansen voor DWARS. Aan de ene 
kant om problemen aan te kaarten die hier, in de regio, spelen maar waarvan de 

gevolgen over heel Nederland merkbaar kunnen zijn – denk aan euroscepticisme 
en de lekkende kerncentrales in Doel en Tihange. Dat zijn belangrijke en 
interessante onderwerpen om op een congres te bespreken. Aan de andere kant 

biedt een congres kansen om nieuwe leden uit het zuiden van het land aan te 
trekken bij DWARS. Na het bijwonen van een congres met interessante sprekers 

wil je namelijk alleen nog maar meer! 
  
Omdat niet precies bekend is hoe veel leden naar het congres zullen komen en 

omdat, kijkend naar voorgaande congressen, is op te merken dat de opkomst kan 
fluctueren, werken we met drie scenario’s met betrekking tot de congreslocaties. 

Het is aan het landelijke bestuur om in te schatten welk scenario het dichtste bij 
het verwachtingspatroon komt. 
 

 Scenario 1: opkomst van 100-150 leden 
 Scenario 2: opkomst van 150-200 leden 

 Scenario 3: opkomst van 200+ leden 
 

Begrotingen voor de verschillende scenario’s zijn te vinden in de bijlage.  
 

Scenario 1 

Als optie als congreslocatie in Maastricht biedt de Tapijn Brasserie zich aan. De 

voormalig militaire kazerne is vernieuwd tot een moderne en gemoedelijke 
brasserie in het stadspark. 
 

De plenaire zaal, het restaurant, heeft 120 zitplaatsen. Vooraan in het gebouw 
is een kleine verhoging te vinden waarop een presidiumtafel geplaatst kan worden. 

Hierachter hangt een scherm met bijbehorende beamer en een geluidsinstallatie. 
De zaal bevindt zich op de begane grond en is rolstoeltoegankelijk.  
 

Extra ruimtes zijn te vinden in de naastgelegen gebouwen van de militaire 
kazerne die grotendeels onder beheer zijn van de Universiteit van Maastricht. Hier 

kunnen parallelsessies gehouden worden. 
 

https://www.tapijn.nl/
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Scenario 2/Scenario 3 

De Brandweerkantine is met zijn retro look een echte DWARS locatie! De oude 
brandweerkazerne heeft met zijn nieuwe functie veel te bieden en is dan ook onze 
favoriete optie voor de congreslocatie. Extra leuk: Bram van Ojik was hier in 2015. 

 
De plenaire zaal is ongeveer 200 vierkante meter groot en biedt dus genoeg 

ruimte voor een congres. Een geluidsinstallatie met microfoon is aanwezig en ook 
een beamer is ter plaatse. De locatie bevindt zich op de begane grond en is 
toegankelijk voor mindervalide personen. De kosten voor deze ruimte bedragen 

€350 voor een dag van maximaal acht uur en €400 voor een dag en avonddeel 
van maximaal tien uur. Deze bedragen zijn exclusief BTW. 

 
Een workshop ruimte is aanwezig in de kelder. Dit is perfect voor parallelsessies.  
 

 
 

Scenario 3 

Landbouwbelang is de culturele vrijplaats van Maastricht. Duurzaamheid staat 
voorop en daarmee is het dan ook echt een DWARS gebouw. Wekelijks worden 

hier de Doorgeefwinkel en de Foodbank georganiseerd waar je goedkoop 
veganistisch kan eten. Landbouwbelang biedt plaats voor verschillende projecten 
en heeft dan ook meerdere ruimtes ter beschikking voor tentoonstellingen, ateliers 

en feesten.  
 

In de verschillende ruimtes moet een geschikte ruimte als plenaire zaal voor het 
congres te vinden zijn. Met de grootste zaal van 3600 vierkante meter is er genoeg 
ruimte voor een congres. Voor parallelsessies zijn verschillende zalen aanwezig.  

 

 
 

http://brandweerkantine.nl/
https://www.landbouwbelang.org/
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Scenario 3 

‘Uniek, veelzijdig en een tikkeltje rebels’. Een DWARSere naam dan Rebelle bestaat 
haast niet. Daarmee is de oude Augustijnen Kerk in het centrum van Maastricht 
en aan de oevers van de Maas dé locatie voor het komende congres. Laten we als 

DWARS zien dat de herbestemming van kerken kansen met zich meebrengt! 
 

Met een plenaire zaal van 500 vierkante meter groot, is dit een ideale locatie. In 
theateropstelling is er plaats voor 432 stoelen. Verschillende congressen hebben 
hier al plaatsgevonden. De ruimte is normaal gesproken paars verlicht, maar voor 

ons zal deze kerk zich in groene kleuren hullen!  
 

De kosten voor deze ruimte bedragen €2750,00. Daarnaast biedt Rebelle 
verschillende mogelijkheden met betrekking tot catering, schermen en microfoons.  
 

 
 

 

 

http://rebellemaastricht.nl/
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Voor de verschillende eetopties zijn mogelijkheden onderzocht om op locatie te 
lunchen. Dit geeft opties uit de keukens van de locaties zelf. Daarnaast zijn opties 

voor caterings onderzocht.  
 

Bij congreslocatie Tapijn is er in de brasserie natuurlijk een keuken aanwezig. 

Hier zijn dus mogelijkheden voor een lunch en eventueel ook voor avondeten. Voor 
ongeveer €10 per persoon zijn hier sandwiches te koop, en voor een grote groep 
zijn misschien andere mogelijkheden aanwezig. Ook koffie, thee en water is hier 

te verkrijgen. 
 

In de Brandweerkantine is ook een keuken aanwezig. Zij kunnen catering 
verzorgen voor congressen dus hier is vast een mooie deal uit te slepen. 
 

In het gebouw van Landbouwbelang wordt wekelijks een Foodbank 
georganiseerd waar goedkoop, veganistisch en voor grote groepen wordt gekookt. 

Dit levert zeker opties voor ons congres op. 
 
Rebelle kan voor €10,50 per persoon een lunch cateren. Hier komt nog €3,50 per 

persoon bovenop voor drinken. Koffie, thee en verschillende soorten waters kosten 
€10,25 per persoon per dag. Vanaf €25,50 per persoon is op locatie een 3 gangen 

walking dinner te regelen. Mocht de begroting hier niet in voorzien dan kan het 
diner altijd op een externe locatie geregeld worden. 
 

Als catering voor de lunch springt SAP Bagel & Juice Bar er bovenuit. Hier zijn  

verschillende veganistische broodjes te verkrijgen. Een lunch hier is voor ongeveer 
€10 per persoon te regelen.  

 

The Lab is een optie wat betreft diner. Hier zijn vegetarische en veganistische 
broodjes burger te verkrijgen voor nog geen €10,00 per persoon. Daarnaast kan 

je voor €9,00 je eigen kom samenstellen met allerlei lekkere dingen. Ook hier zijn 
vegetarische en veganistische opties voor. Het is het zeker waard om te 
onderzoeken of dit ook op locatie aangeboden wordt. Eten in het centraal gelegen 

en gezellige restaurant van The Lab zelf is ook altijd een optie, al zijn hier maar 
90 zitplaatsen.  

 
Dadawan is een groot restaurant tegenover het station van Maastricht. Met 
verschillende vegetarische opties tussen de €6,00 en €8,00 zit hier voor iedereen 

wat tussen. Dadawan heeft ook een to go service, en daarom is het ook hier de 
moeite waard om te onderzoeken of ze kunnen cateren op onze congres locatie. 

 
 

 

https://www.sap-bar.nl/
https://www.lab-maastricht.com/nl/
https://www.dadawan.nl/
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D’n Hiemel is een mooie ruimte in het centrum van Maastricht bij de oude 

stadsmuur. Hier is plaats voor zo’n 150 mensen. Het afhuren van deze ruimte 
bedraagt de kosten voor de beveiliging, het toilet en DJ-apparatuur. Naar alle 

waarschijnlijkheid is dat €600. De prijs van een muntje is €2,20 en als je ze per 
vijf koopt betaal je €2 per stuk. 

 

Wat is er toffer dan een DWARS feest in een 
skylobby met uitzicht over heel Maastricht? 
Met plek voor waarschijnlijk 150 mensen is dit 

de ideale locatie. Vanwege een nieuwe 
uitbater zijn de kosten nog onbekend. Een 

aandachtspunt voor deze locatie is dat we 
goed moeten onderzoeken tot hoe laat hier 
het feest mogelijk is. 

 

Toch krap op het budget? Dan zijn deze studentencafés nog opties. Elke woensdag 
staan in allebei de kroegen zo’n 100 tot 150 mensen. De bierprijs is aangepast op 

het studentenbudget (zo’n 1,25 per biertje), en voor de huurprijs van het café is 
altijd een goede deal te maken. Zo is de Boschpoort gratis te huren bij de afname 

van een fust bier (€200). 
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Alles in de binnenstad van Maastricht is goed bereikbaar. Met de fiets verplaats je 
je in tien minuten van de ene naar de andere kant van het centrum. Dat brengt 

mogelijkheden met zich mee om slaaplocaties net buiten het centrum te zoeken, 
op maximaal een kwartier fietsen. Dat drukt kosten! Prioriteit blijft natuurlijk 
locaties binnen het centrum om de toegankelijkheid te bevorderen. Daarom zijn 

de volgende opties tot slaaplocatie gekozen: 
 

Centrum 

Het Stayokay Hostel is centraal gelegen aan de maas in het stadspark van 

Maastricht. Voor zo’n €40 per persoon kan je hier overnachten en voor €6,50 krijg 
je er een ontbijt bij. Je slaapt met meerdere mensen op een kamer. 

 

Centrum 

Het Kaboom Hotel zit middenin het centrum van Maastricht. Voor zo’n €50 per 
persoon per nacht slaap je hier met vier mensen op een kamer. Ontbijten doe je 

in naastgelegen restaurants voor €7,50 of €15,50 per persoon. 
 

Centrum 

Het Studenthotel biedt kamers voor €63 per persoon per nacht. Ontbijt is €12,50 

per persoon. 
 

Centrum 

In het Townhouse hotel slaap je voor €61 per persoon per nacht. Ook dit hotel ligt 

midden in het centrum en voor €16,50 per persoon krijg je er een ontbijt bij. 
 

Centrum 

Amrath ligt centraal gelegen tegenover het station. Voor €67,50 kan je hier een 

nacht slapen en voor €15,50 per persoon krijg je het ontbijtbuffet erbij. Hier slaap 
je met twee mensen op een kamer. 

 

Dit hotel ligt aan de rand van Maastricht op zo’n tien minuten fietsen van de feest- 
en congreslocaties af en op iets meer dan een kwartier lopen vanaf het station. 

Vanaf €44 per persoon, inclusief ontbijt, kan je hier overnachten. 
  

Buiten Centrum 

Net buiten het centrum gelegen op zo’n tien minuten fietsen ligt het NH Hotel. Ook 

te voet bereikbaar in 23 minuten vanaf het station. Hier slaap je voor €53,50 per 
persoon per nacht inclusief ontbijt.  
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Het hoogtepunt van een congres is vaak een interessante spreker. Ook hier is 
alvast vooronderzoek naar gedaan en we komen uit op een rijtje met DWARSe en 

bijzondere mensen met een interessant verhaal. 
 
Frans Timmermans: Een congres in een historische locatie als Maastricht, en zo 

kort na de Europese verkiezingen, moet natuurlijk het onderwerp Europa 
behandelen. In deze tijd zal het waarschijnlijk spannend zijn wie de voorzitter van 

de Europese Commissie wordt en hoe de verhoudingen in het Europees Parlement 
precies komen te liggen. Daarom lijkt Frans Timmermans ons een goede optie als 
spreker op het congres. 

 
Annemarie Penn-te Strake: De eerste vrouwelijke en eerste partijloze 

burgemeester in Maastricht heeft ook een bijzonder verhaal te vertellen. Hoe vind 
je je weg binnen de partijencultuur? Hoe werkt het om als partijloze burgemeester 
een politieke rol te vervullen? En hoe is het om aan het hoofd te staan van een 

grotendeels mannelijk college? 
 

Meyrem Almaci: Het voordeel van een congres zo zuidelijk als Maastricht is dat 
België een stuk dichterbij ligt. Na de overwinning met Groen is Meyrem Almaci 

iemand die echt iets bij kan dragen aan een DWARS congres en die kan vertellen 
over de Belgische politiek. 
 

Tof Thissen: Deze uit Limburg afkomstige en in Limburg wonende oud-senator is 
op dit moment directeur van het UWV. Hij kan ons van alles vertellen over de 

arbeidsmarkt en de belangrijkste ontwikkelingen op dit onderwerp. Want hoe 
moeten we daar precies actie op ondernemen? 
 

Verdere namen die een connectie met Limburg of Europa hebben en daardoor ook 
het overwegen waard zijn, zijn: Lilianne Ploumen, Gouverneur Theo Bovens, Rens 

Ramaekers, Funs Elbersen, Mathieu Segers, Camiel Eurlings en Jolande Sap. Ook 
Tineke Strik, Bas Eickhout en Bram van Ojik zijn namen die interessante verhalen 
bij kunnen dragen aan het congres.  
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DWARS Limburg is klaar om de ontvanger te zijn voor het landelijke congres. 
Waarom? Die reden is drievoudig.  

 
Ten eerste is het bestuur van DWARS Limburg enthousiast om ons bestuursjaar 
met een mooi congres af te sluiten! Het bestuur is voor een groot gedeelte aan 

een tweede termijn begonnen en daarom zitten de meesten van ons, tegen de tijd 
van het congres, anderhalf jaar. Dit brengt veel ervaring mee, en een congres als 

laatste activiteit van deze termijn is natuurlijk een hele gave afsluiter. 
 
Ten tweede zijn we klaar voor deze uitdaging en om te laten zien wat Limburg 

allemaal te bieden heeft. Het mooie landschap, de prachtige historische binnenstad 
en onze hele gezellige afdeling natuurlijk. Met succesvolle activiteiten, tegen de 

tijd van het congres bijvoorbeeld met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld over het 
basisinkomen, laten we als afdeling zien dat we dingen kunnen aanpakken.  
 

Als laatste kunnen we de nodige mensenkracht leveren. Tegen de tijd van het 
congres zullen de campagnes met onze succesvolle campagnecommissie voorbij 

zijn. Hier zitten gemotiveerde leden in die DWARS Limburg graag willen 
ondersteunen. Onze leden hebben aangegeven meer te willen doen en willen graag 

actief mee organiseren, bijvoorbeeld met een congres. Ook onze buurafdeling 
DWARS Brabant heeft hun hulp aangeboden en wil ons ondersteunen met de 
organisatie en alles wat dat met zich meebrengt. Zo kunnen we genoeg vrijwilligers 

leveren – in ieder geval tien mensen – en zorgen dat het congres een groot succes 
wordt. We hebben in ons beleidsplan aan het begin van dit jaar concrete doelen 

gesteld. We weten wat we als bestuur op ons kunnen nemen, en het congres naar 
Maastricht halen hoort daar zeker bij! 
 

Jasper Janssen zal namens DWARS Limburg plaatsnemen in de congrescommissie. 
Met frisse energie, en veel vrije tijd na zijn examens is hij degene die dit goed op 

zich kan nemen. In zijn rol als campagneleider en als lid van de Internationale 
Activiteitencommissie heeft hij ervaring opgebouwd met organiseren en mensen 
enthousiasmeren.  

 

 

Wij zien er nu al naar uit om het congres in Maastricht te kunnen organiseren. We 
hopen dan ook van harte dat we hier de mogelijkheid voor zullen krijgen.  
 

Het middelpunt van Europa, vol politiek activisme en een keuze voor regionale 
diversiteit. Tot in Maastricht! 

 
Selma Quinten 
Yaela Pardoel 

Jasper Janssen 
Lotte Meerhoff 
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Het maken van een begroting per scenario geeft een indicatie over hoe veel geld 
aan welke post uitgegeven kan worden. De eigen bijdrage is natuurlijk variabel 

dus om een sluitende begroting te kunnen maken gaan we ervan uit dat 60% van 
de aanwezigen €32,50 betalen voor het hele weekend inclusief overnachting, dat 
10% €22,50 betaalt voor het hele weekend zonder overnachting, dat 20% alleen 

op zaterdag aanwezig is voor €15,00 en dat 10% alleen op zondag aanwezig is 
voor €10,00. De gebruikte bedragen zijn schattingen en dus niet definitief. Verder 

zijn het maximale bedragen om zo alles uit het budget te halen. Er is dus een 
aanzienlijke kans dat veel posten goedkoper zullen uitvallen. 
 

Maximaal 150 mensen  
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 
 

Basisbedrag  € 22.325,00  Congreslocatie €3.000,00 

  Aankleding locatie 
(extra stoelen, 
microfoon, etc.) 

€1.000,00 

Eigen bijdrage   Koffie & Thee 2 dagen €1.500,00 

60%         90 x €32,50 €2.925,00 Lunch zaterdag €2.600,00 

10%         15 x €22,50 €337,50 Lunch zondag €2.400,00 

20%         30 x €15,00  €450,00 Diner zaterdag €4.000,00 

10%         15 x €10,00 €150,00 Feestlocatie €900,00 

  Slaaplocaties €7.650,00 

  Sprekers geschenken €100,00 

  Printkosten €300,00   
Onvoorziene Kosten €2.737,50 

    

Totaal inkomsten  €26.187,50  Totaal uitgaven €26.187,50 

    

Resultaat     
 

€ -  
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Maximaal 200 mensen 

 

Inkomsten 
 

Uitgaven 
 

Basisbedrag  € 22.325,00  Congreslocatie €3.000,00 

  Aankleding locatie 
(extra stoelen, 
microfoon, etc.) 

€1.750,00 

Eigen bijdrage   Koffie & Thee 2 dagen €2.000,00 

60%       120 x €32,50 €3.900,00 Lunch zaterdag €2.600,00 

10%         20 x €22,50 €450,00 Lunch zondag €2.300,00 

20%         40 x €15,00  €600,00 Diner zaterdag €4.000,00 

10%         20 x €10,00 €200,00 Feestlocatie €900,00 

  Slaaplocaties €8.000,00 

  Sprekers geschenken €100,00 

  Printkosten €300,00   
Onvoorziene Kosten €2.525,00 

    

Totaal inkomsten  €27.475,00  Totaal uitgaven €27.475,00 

    

Resultaat     
 

€ -  

 

Maximaal 250 mensen 
 

Inkomsten 
 

Uitgaven 
 

Basisbedrag  € 22.325,00  Congreslocatie €3.000,00 

  Aankleding locatie 

(extra stoelen, 
microfoon, etc.) 

€1.750,00 

Eigen bijdrage   Koffie & Thee 2 dagen €2.200,00 

60%       150 x €32,50 €4.875,00 Lunch zaterdag €2.600,00 

10%         25 x €22,50 €562,50 Lunch zondag €2.300,00 

20%         50 x €15,00  €750,00 Diner zaterdag €4.200,00 

10%         25 x €10,00 €250,00 Feestlocatie €900,00 

  Slaaplocaties €8.850,00 

  Sprekers geschenken €100,00 

  Printkosten €300,00   
Onvoorziene Kosten €2.562,50 

    

Totaal inkomsten  €28.762,50  Totaal uitgaven €28.762,50 

    

Resultaat     
 

€ -  
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Om een beeld te geven hoe de uiteindelijke kosten kunnen uitvallen, is een 

begroting gemaakt gebaseerd op al voor zover mogelijk bekende kosten van 
locaties. We gaan er hierbij vanuit dat 200 mensen aanwezig zijn op beide dagen 

en dat 150 mensen blijven slapen. 
 

Uitgaven 
 

 
Congreslocatie Brandweerkantine 2 x €484,00 €968,00 

Workshopruimte 2 x €50,00 €100 

Extra stoelen (150 stuks) 150 x €2,25 €337,50 

Extra loopmicrofoon/catchbox  €85,00 

Spreekgestoelte  €25,00 

   

Koffie, thee en water 2 x 200 x €5,50 €2.200,00 

Lunch zaterdag (2 broodjes Sap p.p. + 
drinken)  

200 x €12,50 €2.500,00 

Lunch zondag 200 x €12,50 €2.500,00 

Diner zaterdag (hoofdgerecht + 2 drankjes) 200 x €16,00 €3.200,00 

   

Feestlocatie D’n Hiemel  €600,00 

Slaaplocatie van gemiddeld €50 p.p. incl. 

ontbijt (Select hotel/NH hotel/StayOkay) 

150 x €50,00 €7.500,00 

   

Sprekers geschenken  €100,00 

Printkosten  €300,00 

Onvoorziene Kosten  €2.000,00 

   

Totaal uitgaven  €22.415,50 

 


