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Locaties en routebeschrijving 

Vergaderlocatie 
Het congres vindt plaats bij HonigEvents in Nijmegen, Waalbandijk 20. Deze locatie ligt op 
zeven minuten fietsen van het station Nijmegen. Met het openbaar vervoer ben je er binnen 
twintig minuten en voor de sportievelingen onder ons, binnen die tijd ben je er ook met de 
benenwagen.  

 

Dinerlocatie 
Het diner is op dezelfde locatie als het congres. Als het zomers weer is gaan we buiten 
lekker veganistisch barbecueën. Bij minder weer verplaatsen we het diner naar binnen. Bij je 
aanmelding voor het congres kun je aangeven of je zaterdagavond mee wilt eten. Zonder 
aanmelding voor het diner kun je dus ook niet mee-eten op zaterdagavond. 

Overnachting 
Voor de nodige nachtrust hebben we bedden voor jullie klaar staan in twee verschillende 
hotels: Hotel Nimma en Amrâth hotel Belvoir. Geniet hier van een goed bed en een lekker 
ontbijt.  

Feestlocatie 
Zonder feest zou het congres niet compleet zijn. De voetjes kunnen op zaterdagavond van 
de vloer in de kelder van Collectief Café de Plak, Bloemerstraat 90. 

Contactpersonen 
Sigrid Oosterwegel  0615415703  (Voorafgaand en tijdens het congres) 
Thirsa Hegeman  0657590149  (Namens de organiserende afdeling) 
Bas van Weegberg  0640037854  (Voorzitter DWARS) 
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Agenda 

Zaterdag 

10.00 uur  Kennismakingsbijeenkomst 
10.30 uur  Opening 
10.45 uur  Welkomstwoord – Lisa Westerveld 
11.30 uur  Verantwoordingen Landelijk Bestuur, hoofdredacteur OverDWARS, Raad  
                        van Advies, kascommissie en campagnecommissie 
12.30 uur  Financieel jaarverslag 
12.45 uur  Huisvestingsonderzoek 
13.00 uur  Lunch 
14.00 uur Dries van Agt 
14.45 uur Wijzigingsvoorstellen HHR en statuten 
15.15 uur Wijzigingsvoorstellen PP 
16.15 uur Pauze 
16.30 uur Devika Partiman 
17.15 uur Afdelingenprijs en commissieprijs 
17.30 uur Sluiting  

Zondag 

10.00 uur Opening 
10.05 uur Verantwoordingen zoekcommissie en kandidatencommissie  
10.15 uur  Benoeming campagnecommissie en zoekcommissie 
10.30 uur Verkiezingen leden Raad van Advies 
10.45 uur Verkiezingen hoofdredacteur OverDWARS  
11.00 uur  Verkiezingen Landelijk Bestuur 
12.35 uur Lunch 
13.35 uur Sharon Gesthuizen 
14.20 uur Verkiezingen vicevoorzitter 
14.35 uur Visiestukken in parallelsessies 
15.30 uur Moties 
16.00 uur Afscheid Landelijk Bestuur 
16.15 uur Benoeming Snotneus en Corrie van het congres en bedankjes 
16.30 uur Tijd voor de borrel 

Vergaderorde 
 

Er is komend Zomercongres veel te bespreken. Om ervoor te zorgen dat we ons aan de 
agenda zoals hierboven omschreven kunnen houden, werken we met onderstaande 
vergaderorde: 

• Korte toelichtingen bij de verantwoordingen door gremia/bestuurslid;  
• Vragen kunnen gesteld worden via de sprekersrij. Deze vragen dienen kort te zijn, 

dus zonder ellenlange introductie; 
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• De sprekersrij wordt na de oproep van de dagvoorzitter gesloten, hiervan wordt niet 
afgeweken; 

• Het is belangrijk dat iedereen bij de interruptiemicrofoon zijn naam zegt voor de 
notulen; 

• We werken in termijnen. Alleen wanneer daar echt behoefte aan is een tweede 
termijn toestaan. In de tweede termijn worden in principe geen nieuwe punten meer 
aangedragen. Het gaat hier om verhelderende vragen over onderwerpen die al 
besproken zijn. 

• Tijdens de stemmingen dient iedereen op een stoel te zitten; 
• Om te bevorderen dat mannen en niet mannen ongeveer evenveel aan het woord 

zijn, wordt er bijgehouden hoeveel tijd de mannen en de niet mannen elk aan het 
woord zijn. De ‘tussenstand’ wordt meerdere keren per dag gedeeld. 

Kandidaatstellingen Landelijk Bestuur 
 
Hieronder volgen de adviezen van de kandidatencommissie per functie. 

VOORZITTER 

Julia Matser - 25 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Julia heeft haar master conflict studies en Human Rights afgerond. Tijdens haar studie was 
ze een jaar voorzitter van haar studievereniging.  Ze loopt al een aantal jaren mee bij 
DWARS in o.a. de RVA en de Campagnecommissie. Julia wilde altijd nog een keer 
plaatsnemen in het DWARS bestuur om de idealen van DWARS te kunnen uitdragen. Ze 
heeft ervaring als voorzitter en denkt dat deze rol het beste bij haar past.  
 
Ambities 
Julia ziet het komende jaar als een unieke kans om de DWARSe idealen bekend te maken 
bij de rest van de wereld. Daarnaast wil Julia de diversiteit binnen DWARS vergroten en 
DWARS activistischer maken. Voor Julia is een open sfeer waar iedereen zich gehoord en 
gewaardeerd voelt zowel binnen het bestuur als binnen de vereniging erg belangrijk.  

Advies 
De kandidatencommissie ziet in Julia een goede leider van DWARS en het DWARS bestuur. 
Haar enthousiasme en positieve instelling hebben een aanstekelijk werking op de mensen 
om haar heen. Bovendien is ze niet bang om als dat nodig is duidelijk haar mening te geven  
Julia heeft een goed beeld van de taken van een voorzitter en het DWARS bestuur en 
beschikt al over ervaring als voorzitter van een andere vereniging.  

Qua inhoudelijke kennis en kennis over de verschillende organen van DWARS moet Julia 
nog het één en ander leren. De kandidatencommissie twijfelt of Julia op dit moment 
beschikt over voldoende kennis over de verschillende inhoudelijke thema’s waar je als 
voorzitter mee te maken krijgt. 
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Rosanne Groot – Wageningen -22 jaar  
Achtergrond 
Rosanne is bezig met een master Food Technology aan de Universiteit van Wageningen. Ze 
heeft allerlei verschillende functies bekleed binnen DWARS. Zo was ze o.a. voorzitter van 
DWARS Wageningen en actief bij verschillende inhoudelijke commissies. Het afgelopen jaar 
was Rosanne internationaal secretaris en vicevoorzitter in het landelijk bestuur. Voor het 
komende jaar kiest ze ervoor om haar zetel in de gemeenteraad van Wageningen op te 
geven en te gaan voor het voorzitterschap van DWARS. Rosanne vindt DWARS een 
geweldige vereniging waar ze zich helemaal thuis voelt en ze zou het fantastisch vinden om 
het komende jaar leiding te geven aan deze vereniging. 

Ambities 
Rosanne wil als voorzitter de idealen van DWARS op de kaart zetten. Met als hoogtepunt de 
Europese verkiezingen het komende jaar. Ze wil afdelingen versterken en de diversiteit 
binnen DWARS vergroten, zodat alle (nieuwe) leden hun plek binnen de vereniging kunnen 
vinden. Binnen het bestuur wil ze duidelijke doelen en prioriteiten vaststellen voor het 
bestuursjaar 

Advies 
De kandidatencommissie ziet Rosanne als een kandidaat die DWARS door en door kent. 
Het afgelopen jaar heeft ze bovendien al ervaring opgedaan binnen het landelijk bestuur. 
Ze heeft hierdoor een goed beeld van waar de prioriteiten van het bestuur en de voorzitter 
het komende jaar moeten liggen. Rosanne beschikt over ontzettend veel inhoudelijke kennis 
en politieke vaardigheden. Ze heeft een open uitstraling en is daardoor toegankelijk.  

Op het gebied van leidinggeven aan het bestuur en de vereniging heeft Rosanne nog wel 
een aantal stappen te zetten. De kandidatencommissie twijfelt of ze op dit moment 
voldoende leidinggevende kwaliteiten heeft om de individuele bestuursleden aan te sturen 
en een verbindende factor te zijn tussen alle verschillende DWARS organen. 

POLITIEK SECRETARIS 

Daan Bos - 19 jaar – Hilversum 
Achtergrond 
Daan studeert filosofie aan de Universiteit Utrecht. Sinds begin 2017 is Daan voorzitter van 
de Commissie Onderwijs. Bij GroenLinks Hilversum is Daan actief als Digital Media 
Manager. Daan wil graag vanuit het landelijk bestuur een bijdrage leveren aan de 
vereniging, en andere DWARSers de kans geven zich te ontwikkelen. Hij kiest voor de 
functie van Politiek Secretaris omdat het aansluit bij zijn persoonlijkheid om debat te 
faciliteren, en hij de commissies erg waardevol vindt. 

Ambities 
Daan benadrukt het belang van zelfstandig functionerende commissies, en wil de 
commissies hierbij graag ondersteunen. Daan wil graag een commissie op het gebied van 
Werk en Inkomen aanstellen. Voor themacampagnes zou onze vereniging vaker de straat op 
moeten, volgens Daan. Onderwijs is een thema dat hem aan het hart ligt. 
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Advies  
Daan heeft een duidelijke visie, zowel inhoudelijk als op de commissies. Hij heeft een eigen 
mening, maar hij wil ook graag meebewegen met de vereniging. Die mening kan Daan 
bijzonder goed onder woorden brengen, maar hij neigt soms naar wat langdradigheid. 
Daan bezit een rustige uitstraling, die hem toegankelijk maakt. De kandidatencommissie 
vraagt zich wel af of Daan binnen het bestuur te allen tijde voor zichzelf op zal kunnen 
komen. 

Emma den Brok - 23 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Emma is bezig met de master ‘Engineering and Policy Analysis’ aan de TU Delft. Ze is sinds 
2015 lid en nu twee jaar actief bij onze vereniging. Momenteel is Emma lid van de Raad van 
Advies en voorzitter van de commissie Privacy & Technologie. Emma wil graag een functie 
bekleden in het landelijk bestuur om terug te geven aan de vereniging; waar zij eerst zelf 
gefaciliteerd werd wil zij nu anderen faciliteren. Zij kiest voor de functie van Politiek 
Secretaris vanwege de politiek inhoudelijke aspecten. 

Ambities 
Emma benadrukt het belang van een intensieve, inhoudelijke, uitwisseling tussen bestuur en 
commissies. Onze vereniging mag van Emma over sommige (actuele) thema’s krachtigere 
standpunten innemen en die meer naar buiten uitdragen. Privacy is een thema dat haar aan 
het hart ligt. 

Advies  
Emma heeft een goede visie op de toekomst van onze vereniging. Inhoudelijk is zij 
bovendien heel sterk, dankzij haar uitgebreide kennis van verschillende onderwerpen. 
Emma staat stevig in haar schoenen. Dat is ook een valkuil: Emma steekt haar mening niet 
onder stoelen of banken, en kan mogelijk te dominant zijn.  

Robert Peeters - 24 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Robert is bezig met de master ‘Sustainable Development’ aan de Universiteit Utrecht. Sinds 
2015 is hij lid van onze vereniging. Momenteel is Robert voorzitter van de commissie 
Economie & Financiën. Robert heeft een aantal concrete ideeën waar hij graag mee aan de 
slag mee binnen het landelijk bestuur. Hij kiest voor de functie van Politiek Secretaris omdat 
hij zowel inhoudelijk als organisatorisch iets wil toevoegen aan de vereniging. 

Ambities 
Robert benadrukt de faciliterende rol van zijn functie – leden moeten de gelegenheid 
krijgen zich bij onze vereniging voor hun idealen in te kunnen zetten. Daarbij spelen de 
commissies als broedplaats voor creatieve ideeën volgens hem een belangrijke rol. Robert 
wil samen met het bestuur en de commissies een aantal speerpunten kiezen waar de 
vereniging zich in het komende jaar op kan gaan richten. 

Advies  
Robert kent de vereniging erg goed. Hij heeft een duidelijke visie op de commissies, en wil 
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onder andere de opzet van het PO veranderen. Inhoudelijk is Robert sterk, maar hij praat en 
schrijft niet altijd even toegankelijk. Robert heeft een vrij chaotische manier van werken. De 
kandidatencommissie denkt dat dit lastig kan zijn wanneer er veel verschillende taken 
tegelijkertijd verricht moeten worden in een bestuursjaar. De kandidatencommissie raadt 
Robert daarom aan om aandacht te besteden aan het inplannen van zijn bezigheden en het 
omgaan met stress.  

Wouter Ubbink - 20 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Wouter studeert Biologie aan de Universiteit Utrecht. Hij is voorzitter geweest van de 
commissie Milieu en Voedsel, en is oprichter van de Werkgroep Politieke Filosofie. 
Momenteel is Wouter secretaris bij de afdeling Utrecht. Wouter wil graag deel uitmaken van 
het landelijk bestuur om zich nuttig te maken voor de vereniging, deel uit te maken van een 
hecht team en zelf meer te leren. Hij kiest voor Politiek Secretaris omdat hij graag debat 
faciliteert, en zowel de inhoudelijke als de organisatorische aspecten van de functie hem 
aanspreken. 

Ambities 
Wouter heeft zich ten doel gesteld om vanuit zijn functie optimaal gebruik te maken van de 
bij de vereniging beschikbare kennis en heeft daar concrete ideeën over. Bovendien wil hij 
alle leden de mogelijkheid bieden om mee te denken over inhoudelijke zaken door (online) 
discussie te faciliteren. Wouter wil de commissies de ruimte geven maar ook sturing bieden. 
Duurzaamheid is voor hem een belangrijk thema. 

Advies  
Wouter heeft een goede visie op de ontwikkeling van onze vereniging. Inhoudelijk is 
Wouter sterk. Hij beschikt over een rustige uitstraling die hem toegankelijk maakt en heeft 
laten zien dat hij in staat is om duidelijk te communiceren. Zelf benadrukt hij ook het belang 
hiervan. De kandidatencommissie betwijfelt of hij altijd even goed voor zichzelf op zal 
komen binnen het bestuur. 

CAMPAGNE & COMMUNICATIE 

Lisanne van ’t Riet - 21 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Lisanne volgt een opleiding Communicatie in Amsterdam. Ze zit momenteel in het bestuur 
van DWARS Utrecht en was daarvoor actief bij de RVA en de Commissie Integratie, 
Emancipatie en Diversiteit. Lisanne wil graag in het landelijk bestuur om iets terug te doen 
voor de vereniging en zichzelf verder te ontwikkelen. Ze kiest voor Campagne & 
Communicatie omdat ze campagne voeren voor de afdeling erg leuk vond om te doen en 
nu graag op een meer strategische manier met de campagne aan de slag wil.  

Ambities 
Bij de komende campagnes wil Lisanne meer aandacht voor inhoudelijke thema’s. 
Bijvoorbeeld bij de Provinciale Staten campagne wil ze zich vooral richten op groene 
thema’s, omdat deze goed aansluiten bij de inhoud van de Provinciale Staten en omdat wij 
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ons daar goed op kunnen profileren. Voor de campagne van de Europese verkiezingen wil 
Lisanne de samenwerking opzoeken met de FYEG en de GYG.  
 
Advies  
De kandidatencommissie ziet dat Lisanne erg gemotiveerd is voor deze functie. Ze heeft 
veel ervaring binnen DWARS en met campagne voeren. Echter merkt de 
kandidatencommissie dat Lisanne niet erg toegankelijk is en moeite heeft met omgaan met 
kritiek, wat lastig kan zijn binnen een bestuur. 

Daarnaast twijfelt de kandidatencommissie aan de stressbestendigheid van Lisanne en 
denkt dat dit een probleem kan zijn tijdens de campagnetijd.  

Myrte van der Zwet - 19 jaar – Almere 
Achtergrond 
Myrte volgt een bachelor Politicologie in Amsterdam. Binnen DWARS is ze actief bij de 
OverDWARS, de Onderwijscommissie en de Campagnecommissie. Ze is lid geworden van 
DWARS na het zien van een campagnefilmpje op Twitter. Myrte wil graag in het bestuur om 
iets terug te doen voor de vereniging en om via campagnes nieuwe leden te bereiken. Ze 
kiest voor Campagne en Communicatie omdat ze graag actief campagne wil voeren en al 
veel bewust bezig is met het bereiken van mensen via social media. 

Ambities 
Bij de komende campagnes wil Myrte veel inzetten op filmpjes. Daarvoor wil ze ook een 
poule opbouwen met DWARSers die in deze filmpjes wat kunnen vertellen. Ze gaat tijdens 
de campagnes veel aandacht geven aan wat de Provinciale Staten en de Europese Unie 
inhouden. Daarnaast wil ze bij de Provinciale Statenverkiezingen weer veel aandacht geven 
aan DWARSe kandidaten. 

Advies 
De kandidatencommissie ziet Myrte als erg gemotiveerd. Ze heeft veel kennis van de 
vereniging en ervaring met campagne voeren voor zowel DWARS als GroenLinks. Daarnaast 
heeft ze veel ervaring met social media. De kandidatencommissie vindt Myrte erg 
toegankelijk en prettig in de omgang. De kandidatencommissie verwacht dat Myrte goed 
kan samenwerken binnen een bestuur. De kandidatencommissie verwacht dat Myrte een 
voor een prettige sfeer kan zorgen in bestuur, maar raadt haar wel aan goed te letten op 
haar eigen grenzen. De kandidatencommissie denkt dat Myrte meer op haar strepen mag 
gaan staan in een situatie van conflict en denkt daarnaast dat Myrte er op moet letten dat ze 
niet te veel hooi op haar vork neemt. 

SCHOLING & ACTIVITEITEN 

Benthe van Wanrooij - 21 jaar – Rosmalen 
Achtergrond 
Sinds de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen is Benthe lid van DWARS. Ze is actief als 
secretaris van de Scholingscommissie, als lid van de Onderwijscommissie en de GAcie. Ze 
hoopt dit jaar haar bachelor Politicologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen af te 
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ronden. Daarnaast organiseerde ze tijdens haar stage evenementen en trainingen voor 
raadsleden. Benthe wil het bestuur in, om eraan bij te dragen dat DWARS een fijne plek is 
om anderen te ontmoeten en jezelf te verbeteren.  

Ambities 
Benthe is als lid van de Scholingscommissie betrokken geweest bij het opstellen van het 
huidige scholingsbeleid. Als bestuurslid Scholing & Activiteiten zal ze dit beleid 
waarschijnlijk voortzetten. Om voor leden inzichtelijk te maken wat het scholingsaanbod is, 
wil ze graag een opleidingsgids samenstellen. Wat activiteiten betreft, wil ze succesvolle 
activiteiten van dit jaar, zoals de Kampioenschappen en de DWARSx Ledenborrel, 
behouden. Daarnaast wil ze een aantal nieuwe activiteiten introduceren. Benthe vindt het 
belangrijk om veel activiteiten te organiseren voor het groeiende aantal leden. 

Advies  
De kandidatencommissie ziet in Benthe een gemotiveerde kandidaat met relevante 
ervaring, zowel binnen als buiten DWARS. Ze heeft een goed beeld van de functie en 
beschikt ook over veel zelfkennis. Benthe is een sociaal persoon, maar kan soms wat 
dominant zijn. 

ORGANISATIE & LEDEN 

Adine Teillers - 21 jaar – Amsterdam 
Achtergrond 
Adine volgt een master psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is na de 
afgelopen Tweede Kamerverkiezingen lid en actief geworden bij DWARS. Op dit moment is 
Adine voorzitter van DWARS Amsterdam. Ze wil het landelijk bestuur van DWARS in omdat 
ze meer betrokken wil raken bij de vereniging en het leuk vindt om dingen te organiseren. 

Ambities 
Adine vindt dat DWARS een plek moet zijn voor alle leden om samen te komen en te 
kunnen praten over politiek. Ze wil het laagdrempeliger maken om actief te worden bij 
DWARS en een actiever beleid gaan voeren op ledenbinding. Adine vindt afdelingen een 
belangrijk onderdeel van DWARS en denkt vanuit haar ervaring als afdelingsvoorzitter een 
goed beeld te hebben van waar afdelingen behoefte aan hebben. Als bestuurslid wil Adine 
verder dat de vereniging meer oog gaat hebben voor diversiteit in de breedste zin van het 
woord 

Advies 
De kandidatencommissie ziet in Adine iemand met de juiste skills om mensen aan te sturen 
en een team te leiden. Ze kent DWARS als vereniging en de leden binnen onze vereniging. 
Adine staat stevig in haar schoenen maar kan mogelijk wat ontoegankelijk of hard 
overkomen. De kandidatencommissie vindt dat Adine een duidelijke visie op haar functie 
heeft. Ze denkt goed na over zaken en heeft hier een duidelijk beeld bij. 

INTERNATIONAAL SECRETARIS 
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Remco López Antezana - 23 jaar  - Leiden 
Achtergrond 
Remco heeft zijn studie Internationale Betrekkingen & Organisatie afgerond en studeert nu 
Rechtsgeleerdheid. Hij is ontzettend ervaren binnen DWARS: in 2010 was hij al actief bij 
Commissie Internationaal. Hij is verder o.a. lid geweest van de RVA en was 
commissievoorzitter bij de commissie Rechtstaat & Justitie. Remco heeft een aantal jaren in 
Mexico gewoond en daar heeft hij kennis gemaakt met andere culturen en gebruiken. Juist 
deze tijd heeft hem het belang van gelijkwaardigheid voor iedereen geleerd. Via DWARS wil 
het deze idealen graag uitdragen. Remco heeft altijd nog een keer plaats willen nemen in 
het DWARS bestuur maar hij had daar steeds te weinig tijd voor. Dit jaar is dat niet zo en 
kan hij eindelijk de stap zetten.  

Ambities 
Remco wil de relatie tussen DWARS en de FYEG en GYG verbeteren. Hij wil meer 
DWARSers bij deze internationale organisaties en internationale politiek betrekken. Hiervoor 
wil hij meer evenementen rond internationale thema’s organiseren waaronder natuurlijk ook 
weer een geweldig buitenlandse reis. 

Advies 
De kandidatencommissie ziet in Remco een kandidaat met ontzettend veel kennis en 
ervaring binnen DWARS. Zijn studie internationale betrekking en tijd in het buitenland 
zorgen bovendien voor veel ervaring met internationale politiek. Als bestuurslid is Remco 
een echte verbinder, iemand die andere mensen kan motiveren en tegelijkertijd kan 
aansturen. De kandidatencommissie ziet bij Remco nog wel verbeterpunten op het gebied 
van kennis en contacten binnen de FYEG. 

SECRETARIS 

Dominique Blokland - 23 jaar – Maarssen 
Achtergrond 
Dominique volgt een master filosofie in Leiden. Sinds vorig jaar is ze lid en actief bij DWARS 
in de Commissie Onderwijs, Commissie Milieu & Voedsel en de afdeling Utrecht. Om nog 
meer bij te dragen aan DWARS ambieert ze de functie van secretaris in het landelijk 
bestuur.  

Ambities 
Dominique heeft nog niet veel ervaring opgedaan bij DWARS of in relevante functies buiten 
DWARS. Daardoor heeft ze moeite met het formuleren van concrete ideeën en prioriteiten 
voor de functie van secretaris in het aankomende jaar. Ze heeft zich wel goed laten 
informeren over de functie en taken die hierbij horen en weet waar ze aan begint.  

Advies 
De kandidatencommissie ziet in Dominique een stabiele kandidaat. Ze heeft een 
gestructureerde manier van werken. In een situatie van conflict heeft ze snel door hoe de 
vork in de steel zit en ze is in staat helder te communiceren. Dominique heeft nog wat te 
leren over de vereniging van DWARS en moet nog wat ervaring opdoen met het 
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organiseren van activiteiten. De kandidatencommissie denkt dat Dominique dit redelijk snel 
op zal kunnen pikken met de juiste ondersteuning in de beginperiode. 

Hessel Hoekstra - 25 Jaar – Leiden 
Achtergrond 
Hessel is 25 jaar en studeert biologie in Leiden. Binnen DWARS heeft hij ruime ervaring 
opgedaan als secretaris van de afdeling Leiden-Haaglanden en als redacteur bij 
OverDWARS. Bij GroenLinks Zuid-Holland bekleedt hij de functie van algemeen bestuurslid. 
Plaatsnemen in het landelijk bestuur als secretaris lijkt Hessel dan ook een logische 
vervolgstap in zijn DWARS-carrière.  

Ambities 
Hessel geeft aan graag op de achtergrond te werken en graag met lijstjes en details bezig 
te zijn. Secretaris lijkt hem daarom een geschikte functie hiervoor. In zijn bestuursjaar is 
Hessel van plan om aandacht te besteden aan de veranderende rol van de website van 
DWARS in een tijdperk wat wordt overheerst door sociale media. Daarnaast wil hij twee 
mooie congressen neerzetten. De kandidatencommissie is van mening dat Hessel nog wat 
meer inzicht in de taken van de secretaris moet verkrijgen om concretere doelen te stellen. 

Advies 
De kandidatencommissie ziet in Hessel een zeer loyale en harde werker. Hij is zeer 
gemotiveerd om aan de slag te gaan als bestuurslid en heeft veel hart voor DWARS. Hessel 
heeft echter moeite met leidinggeven. De kandidatencommissie ziet hierin problemen bij 
het organiseren van grote evenementen, zoals congressen, waarvoor de secretaris 
verantwoordelijk is. Daarnaast geeft Hessel aan moeite te hebben met de omgang met 
stress. De kandidatencommissie denkt dat ook dit lastig kan zijn in de omvangrijke functie 
van secretaris. 

PENNINGMEESTER 

Willem van ’t Spijker - 21 jaar – Schoonhoven 
Achtergrond 
Willem volgt een studie geschiedenis in Utrecht. Hij is momenteel penningmeester bij 
DWARS Utrecht en bestuurslid bij GroenLinks Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard. Hij 
wil graag in het landelijk bestuur om iets terug te doen voor de vereniging. Willem kiest 
voor de functie van penningmeester omdat er veel structuur in deze functie zit en je als 
penningmeester overal bij betrokken bent. 

Ambities 
Willem wil verder met de lijn van het beter ondersteunen van afdelingen op financiën. Dit 
wil hij doen door bijvoorbeeld het geven van extra trainingen. 

Advies 
Willem heeft al ervaring als penningmeester opgedaan binnen DWARS Utrecht. Daarnaast is 
hij erg actief bij DWARS en kent daarom de vereniging goed. Willem geeft aan dat hij te 
makkelijk ja zegt en teveel werk op zich neemt. De kandidatencommissie denkt dat Willem 
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goed moet opletten met het aangeven van zijn grenzen. Een leerpunt voor Willem is het 
beter leren kennen van de financiën van DWARS landelijk.  

Luuk van Doormalen - 22 jaar – Ammerzoden 
Achtergrond 
Luuk volgt de opleiding Social Studies in Eindhoven. Hij is actief als penningmeester bij 
DWARS Brabant. Hiervoor is hij al 3 jaar penningmeester geweest bij zijn scouting. Luuk wil 
graag in het landelijk bestuur om zich in te zetten voor de vereniging die zijn idealen 
uitdraagt. Hij kiest voor de functie van penningmeester omdat hij het leuk vindt de ideeën 
en activiteiten van andere bestuursleden te ondersteunen en mogelijk te maken.  

Ambities 
Luuk wil als penningmeester de afdelingen nog beter ondersteunen bij het opstellen van 
begrotingen en het in de hand houden van hun uitgaven. Daarnaast wil hij het komende jaar 
veel aandacht besteden aan het verbeteren van de huisvesting van DWARS.   

Advies 
Luuk heeft al veel ervaring als penningmeester opgedaan binnen en buiten DWARS. Hij kan 
goed luisteren en observeren waardoor de Kandidatencommissie denkt dat het met hem 
prettig samenwerken is in een bestuur. Luuk heeft echter weinig ervaring bij DWARS 
landelijk. Daarom zijn leerpunten voor Luuk om de hele vereniging en de financiën van 
DWARS landelijk beter te leren kennen. 

 

 

VICEVOORZITTER 

Robert Peeters - 24 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Robert stelt zich kandidaat als vicevoorzitter omdat hij als meewerkend voorman graag een 
bijdrage levert aan het teamgevoel van het bestuur. Zie verder advies Pol.Sec. 

Ambities 
Robert wil als vicevoorzitter aandacht besteden aan de sociale verhoudingen binnen het 
bestuur. Tegelijkertijd acht hij de externe vertegenwoordiging van de vereniging van groot 
belang en ondersteunt de voorzitter daar graag in. Robert vindt een sociale en open 
houding naar de leden van de vereniging cruciaal. 

Advies 
Roberts goede inhoudelijke kennis en kennis van de vereniging dragen bij aan een goede 
invulling van deze functie. De kandidatencommissie verwacht bovendien dat Robert de 
voorzitter goed kan vervangen bij mediaoptredens. Robert’s valkuil is dat hij mogelijk niet 
altijd even toegankelijk is voor andere (bestuurs)leden en dat hij zich bewuster mag  zijn van 
de tijdsinvestering die vicevoorzitter vraagt, naast werken, studeren en de functie van 
Politiek Secretaris.  
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Wouter Ubbink - 20 jaar – Utrecht 
Achtergrond 
Wouter heeft ervoor gekozen om zich verkiesbaar te stellen als vicevoorzitter vanwege de 
combinatie tussen overzicht houden en het stimuleren van het teamverband binnen het 
bestuur. Zie verder advies Pol.Sec. 

Ambities 
Wouter wil graag de focus leggen op de groepsdynamiek binnen het bestuur en benadrukt 
het belang van een open sfeer. De vicevoorzitter moet volgens Wouter het overzicht 
houden binnen het bestuur. Wouter benadrukt daarbij dat de vicevoorzitter het gehele 
bestuur moet kunnen ondersteunen. 

Advies  
Wouter is zeer toegankelijk, zowel voor leden als het bestuur. De kandidatencommissie 
verwacht dat Wouter de voorzitter goed zal kunnen vervangen bij mediaoptredens. Wouter 
kan mogelijk niet altijd voldoende tegenwicht bieden aan een sterke voorzitter. 

Daan Bos - 19 jaar – Hilversum 
Achtergrond 
Daan stelt zich niet alleen kandidaat voor Politiek Secretaris, maar ook voor vicevoorzitter 
omdat hij graag in een team werkt en plezier haalt uit meedenken met anderen. Zie verder 
advies Politiek Secretaris. 

Ambities 
Daan wil als vicevoorzitter bijdragen aan het creëren van een goed team. Tegelijkertijd 
spreekt ook de externe kant van de functie hem aan. Daan benadrukt bij de invulling van 
deze functie vooral het ondersteunen en scherp houden van de voorzitter. 

Advies 
Daan is zeer toegankelijk voor leden en bestuursleden. De kandidatencommissie verwacht 
dat hij de voorzitter goed zal kunnen vervangen bij mediaoptredens. De 
kandidatencommissie vraagt zich af of Daan altijd voldoende tegenwicht zal kunnen bieden 
aan een sterke voorzitter. 

Remco López Antezana - 23 jaar – Leiden 
Achtergrond 
Remco solliciteert naast de functie van Internationaal Secretaris voor vicevoorzitter, omdat 
hij vanuit zijn ervaring met het leidinggeven aan een team een belangrijke rol kan spelen in 
de ondersteuning van andere bestuursleden en in deze functie nog meer de idealen van 
DWARS kan uitdragen. Zie verder advies Internationaal. 

Ambities 
Als vicevoorzitter moet je volgens Remco weten wat er speelt binnen het bestuur en tijd 
vrijmaken om andere bestuursleden te ondersteunen. Remco vindt openheid binnen het 
bestuur en een veilige werkomgeving belangrijk. Daarbij is ook van belang dat de 
vereniging op een goede manier naar buiten toe vertegenwoordigd wordt.  
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Advies 
Remco is zeer toegankelijk voor leden en andere bestuursleden. Hij heeft veel ervaring met 
het werken in verschillende teams en leidinggeven. De kandidatencommissie verwacht dat 
hij de voorzitter goed zal kunnen vervangen bij mediaoptredens. Remco kan goed 
schakelen tussen situaties; soms zal hij op de voorgrond treden, maar hij weet ook wanneer 
hij beter op de achtergrond kan blijven. 

Kandidaatstelling Hoofdredacteur OverDWARS 
 
Meia Oei - 20 jaar - Utrecht 
Achtergrond 
Meia studeert literatuurwetenschap aan de Universiteit Utrecht en zingt daarnaast bij een 
drietal koren, namelijk het Utrechts Studenten Koor en Orkest, het Nationaal Gemengd 
Jeugdkoor en het Collegium Musicum Traiectum. Bij het Utrechts Studenten Koor en Orkest 
is ze ook actief in een aantal commissies. Een jaar geleden was Meia secretaris van DWARS 
Utrecht. Daarnaast is ze redacteur bij OverDWARS, waar ze afgelopen jaren regelmatig 
artikelen voor heeft geschreven. Nu wil ze graag hoofdredacteur worden; ze houdt van 
schrijven, maar vindt redigeren nog leuker. Volgend jaar gaat ze parttime stage lopen en 
nog een aantal vakken volgen. 

Ambities 
Meia wil graag dat redacteuren ook zelf meer redigeren en de ruimte krijgen om zich te 
ontwikkelen. Over het aantrekken van nieuwe redactieleden heeft ze nog geen duidelijke 
plannen. Verder wil Meia de diversiteit van de artikelen vergroten, door ook mensen van 
buiten de redactie te vragen om (opinie)artikelen te schrijven. Ook wil ze de diversiteit van 
de onderwerpen vergroten: niet alles hoeft direct over politiek te gaan. 

Advies  
Meia heeft een realistisch beeld van de functie en van de mogelijkheden. Ze is in staat om 
leiding te geven aan de redactie. Meia is zich bewust van haar eigen sterktes en zwaktes en 
geeft aan dat ze het soms een beetje spannend vindt om feedback te geven. De 
kandidatencommissie denkt dat zij zich op dit punt nog verder kan ontwikkelen. 

 

Kandidaatstellingen Raad van Advies 
 
Anke van Dijk - 22 jaar - Groningen  
Achtergrond 
Anke doet een educatieve master Spaans in Groningen. Ze is daarnaast veel bezig met extra 
vakken en andere bezigheden. Ook voor de RVA zou ze graag tijd vrijmaken. Bij DWARS is 
Anke de huidige voorzitter van de afdeling Groningen, waar ze in juni mee ophoudt. Bij 
DWARS landelijk is ze naar congressen en de kaderdag geweest, maar ze heeft haar tijd 
verder vooral in de afdeling gestoken. Ze wil graag plaatsnemen in de RVA omdat dat ze 
denkt dat deze functie goed bij haar past en ze via de RVA kan bijdragen aan het 
verbeteren van DWARS. 
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Ambities 
Anke heeft een duidelijke en scherpe visie voor DWARS. Ze vindt dat DWARS activistischer 
en radicaler mag worden. Ook moeten de congressen laagdrempeliger worden voor leden 
en meer over politieke inhoud gaan. Anke ziet in het DWARS van de toekomst een veel 
grotere rol weggelegd voor de afdelingen. Landelijk zou naar haar mening minder 
activiteiten voor leden zelf moeten organiseren en meer aandacht besteden aan het 
faciliteren en ondersteunen van afdelingen.  

Advies 
De kandidatencommissie ziet dat Anke veel kennis en ervaring heeft opgedaan binnen de 
afdeling en acht dit waardevol voor de RVA. Anke kan met haar kritische blik zorgen voor 
een frisse kijk op zaken binnen de RVA. De kandidatencommissie is van mening dat Anke 
nog niet zo veel ervaring heeft bij DWARS landelijk en daardoor nog wat te leren heeft over 
de functies van de RVA, de inhoudelijke commissies en het landelijk bestuur de 
kandidatencommissie raadt Anke aan zich hierover goed te laten informeren.  

Siebren Huitema - 26 jaar - Groningen  
Achtergrond 
Siebren is 26 jaar, woont in Groningen en volgt daar een master sociologie. Siebren heeft 
een uitgebreid DWARS-cv, onder andere door zijn ervaring als penningmeester van de 
afdeling Groningen, voorzitter van de commissie Groen, landelijk bestuurslid en een eerder 
lidmaatschap van de RVA in 2014. Siebren is echter nog lang niet uitgekeken op DWARS en 
wil graag via de RVA actief blijven en zijn bijdrage blijven leveren aan DWARS. 

Ambities 
Siebren vindt het belangrijk om een goede sfeer in de RVA te behouden en kan hiervoor 
zorgen door zijn optimistische houding. Hij vindt niet dat de RVA kritisch moet zijn omwille 
van het kritisch zijn. De RVA moet vooral het bestuur haar werk laten doen en bestuursleden 
niet nodeloos voor de voeten gaan lopen.  

Advies 
Siebren heeft ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan binnen DWARS. De 
kandidatencommissie acht dit zeer waardevol voor de RVA. Hij zal naar verwachting een 
genuanceerde blik in de RVA brengen. De kandidatencommissie denkt dat dit van waarde 
kan zijn, maar denkt ook dat Siebren zich in sommige situaties wat kritischer op mag stellen. 
De kandidatencommissie adviseert Siebren om gestructureerd te werk te gaan en aandacht 
te besteden aan het onderscheiden van hoofdzaken van bijzaken.  

Loes Veeger - 21 jaar – Leiden 
Achtergrond 
Loes studeert Geneeskunde in Leiden. Ze is 2,5 jaar lid van DWARS en heeft 1,5 jaar in het 
bestuur van de afdeling Leiden-Haaglanden gezeten. Daarnaast is ze actief geweest bij de 
commissie zorg. Nu heeft Loes een kleine tussenperiode voordat zij aan haar coschappen 
gaat beginnen. In die periode wil ze zich graag inzetten voor DWARS. Ze kiest voor de RVA 
omdat zij vindt dat een adviserende rol goed bij haar past.  
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Ambities 
Als lid van de RVA hoopt Loes een bijdrage te leveren aan de verbinding tussen het 
landelijk bestuur, de afdelingen, commissies en individuele leden. Zij vindt daarbij dat de 
RVA het bestuur niet in de weg moet zitten, maar wel nauwgezet moet volgen. Daarnaast 
moet de RVA ook altijd bereid zijn om gevraagd en ongevraagd advies te geven aan het 
landelijk bestuur wanneer dat nodig is. 

Advies 
De kandidatencommissie ziet dat Loes graag een verbindende rol inneemt en denkt dat dit 
van waarde kan zijn voor de RVA. Daarnaast is de kandidatencommissie van mening dat 
Loes een erg toegankelijk persoon is, waar leden snel op af zullen stappen. Ze heeft een 
duidelijk beeld van de rol van afdelingen binnen DWARS, maar een duidelijk beeld van de 
overige organen van DWARS moet zij nog ontwikkelen. De kandidatencommissie raadt Loes 
daarom aan om een leergierige houding aan te nemen, mocht zij plaatsnemen in de RVA.  

Kandidaten zoekcommissie 
 
Lynn van Calmthout – 25 jaar 
Lief DWARS, 

Na me de afgelopen jaren tegen het reilen en zeilen van de vereniging aan te hebben 
bemoeid vanuit de Raad van Advies en als hoofdredacteur van OverDWARS, stel ik mij nu 
graag beschikbaar voor de ZoekCie. Dankzij mijn actieve rol binnen DWARS en betrokken 
houding tegenover de afgelopen besturen denk ik inmiddels te weten wat (en vooral wie) er 
nodig is om onze vereniging draaiende te houden. 
Naast mijn werk als communicatieadviseur aan de Universiteit van Amsterdam besteed ik 
het komende jaar mijn tijd aan het voorzitten van de Bijzondere Activiteiten Commissie, 
redactiewerk voor OverDWARS, en trainingen verzorgen vanuit de DWARS Academy – ruim 
voldoende gelegenheid om DWARS talent te spotten en rekruteren, lijkt mij zo. 
Misschien iets minder relevant voor mijn ZoekCie-ambities, maar toch een belangrijk deel 
van wie ik ben: de gaten in mijn overvolle schema vul ik voornamelijk met ondersteboven in 
palen hangen. 

Lotte Kars – 22 jaar 
Lieve DWARS’ers, 

Mijn naam is Lotte Kars en met enthousiasme stel ik mij kandidaat voor de ZoekCommissie. 
Vanuit Kampen, ben ik via Maastricht in Utrecht beland waar ik momenteel aan het werk ben 
in de zorg. Het afgelopen jaar heb ik als bestuurslid Scholing & Activiteiten veel van jullie 
leren kennen. De ervaring die ik heb opgedaan in het landelijk bestuur wil ik graag 
gebruiken om (nieuwe) talenten te ontdekken die onze vereniging verder kunnen helpen. 
Op deze manier hoop ik ook aankomend jaar een bijdrage aan DWARS te kunnen leveren! 

Joost Schrieks – 24 jaar 
Lieve DWARSers,  
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Mijn naam is Joost Schrieks. Hierbij stel ik me graag opnieuw kandidaat voor de ZoekCie. Ik 
ben nu enkele jaren actief bij DWARS en heb in die tijd ontzettend veel toffe, slimme en 
inspirerende mensen ontmoet (oh, en ook heus wel een paar irritante personen...). Er loopt 
ontzettend veel talent rond bij DWARS en het ik vind het heel belangrijk dat wel elkaar 
helpen om dat talent goed te gebruiken! Ik wil heel graag daar aan mee helpen om te 
zorgen dat al onze talenten op de juiste plek komen.  

Voor als je nu denkt, leuk Joost maar wie ben jij eigenlijk? Nou, ik ben dus Joost. Ik 
identificeer mijzelf als student biologie, bezig met mijn master ecologie aan de VU. Ik woon 
echter in Leiden waar ik twee jaar bestuur heb gedaan van de studentenkanovereniging en 
waar ik in het bestuur heb gezeten van DWARS Leiden-Haaglanden. De afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen ben ik campagneleider geweest voor GroenLinks Leiden. Als ik 
nog tijd over heb doe ik ook nog wel eens andere dingen, maar daar moet je me maar eens 
naar vragen als je interesse hebt ;). 

Charifa Soulami – 20 jaar 
Lieve DWARSers, 

Mijn naam is Charifa Soulami, ik woon in Nijmegen en ben 20 jaar oud. In het dagelijkse 
leven studeer ik Bestuurskunde in Den Bosch. 8 maanden geleden heb ik mijn bijbaan als 
recruiter bij een uitzendbureau opgezegd om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ik heb op het 
AZC in Arnhem, samen met een aantal andere vrijwilligers, een speelmiddag georganiseerd 
en ging in het bestuur van DWARS Arnhem/Nijmegen.  

Graag wil ik mij in blijven zetten voor (nog mooier en beter) DWARS en daarom wil ik mij 
kandidaat stellen voor de ZoekCommissie!  

Als politiek bestuurslid van DWARS Arnhem/Nijmegen ga ik veel in gesprek met leden van 
DWARS en daarbuiten. Ik heb veel mooie en inspirerende mensen mogen ontmoeten die 
ons DWARSe gedachtegoed delen (of juist niet). Ik vind het mooi om te zien dat we zoveel 
talent hebben binnen DWARS! Veel jongeren die kennis hebben over een specifiek 
onderwerp en/of ergens voor staan. Jongeren die boordevol creativiteit zitten en leuke 
ideeën hebben voor activiteiten en acties voor DWARS. Met onze organisatie die erg hard 
aan het groeien is, is het belangrijk dat talent niet verloren gaat! Graag wil ik, samen met de 
rest van de ZoekCie, ervoor te zorgen dat iedereen die zijn talent wil inzetten voor onze 
organisatie, dat op de juiste plek kan doen! 

Wil je nou nog meer weten over mij?! Loop vooral naar mij toe of stuur me een berichtje, ik 
ben namelijk ook benieuwd naar wie jij bent! Tot gauw! :) 

Bas van Weegberg – 21 jaar 
Hallo beste kijkbuiskindertjes. Ik ben Bas en ik kom uit Tilburg. Ik ben 21 jaar en hou van 
lekker eten en leuke dingen doen. Zoals iedereen. Verder wil ik mijn ervaring als 
afdelingsvoorzitter, landelijk politiek secretaris en voorzitter inzetten voor de vereniging als 
lid van de ZoekCommissie. Ik zie heel veel talent rondlopen in onze organisatie en zou het 
heel leuk vinden om te helpen dat talent op de juiste plek te krijgen! 
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Pim Weierink – 21 jaar 
Lief congres, 

Graag zou ik me verkiesbaar stellen voor de zoekcommissie. Ik ben Pim Weierink, een 21 
jaar geleden geboren Twentenaar waar ik nog steeds met veel plezier woon. Ik ben net iets 
langer dan een jaar lid van DWARS waar ik het afgelopen jaar en hopelijk ook het volgende 
jaar voorzitter ben van de commissie Energie en Grondstoffen. Dit doe ik met veel plezier. 
Door deze ervaring en mijn bestuursjaar bij mijn studievereniging denk ik bij te kunnen 
dragen aan de zoekcommissie. Door te weten wat het is verschillende functies uit te voeren 
waardoor ik hier ook mensen voor kan motiveren. Ik hoop dat dit dat van jullie mag. Verder 
wat weetjes over mij: Ik doe de studie Chemische Technologie aan het Saxion in Enschede, 
ik ben groot basketbal liefhebber en ik ben daarbij ook nog speciaal bier liefhebber. 

Groetjes, 

Pim 

Kandidaten campagnecommissie 
 
De kandidaten voor de campagnecommissie zijn Lucas Brinkhuis, Misha van Schendel en 
Karlijn Sol.  
 
Misha van Schendel – 21 jaar 
Hoi! Ik ben Misha van Schendel, 21 jaar en studeer sociale geografie in Utrecht. De 
afgelopen twee verkiezingen heb ik meegedaan met een aantal huis-aan-huis acties, ik vond 
het leuk om met verschillende mensen te praten en kreeg hier energie van. Dit jaar wil ik mij 
nog meer inzetten in de vele campagnes die er aan gaan komen, door plaats te nemen in 
de campagnecommissie.  
Komend jaar zijn er veel verkiezingen: Enkele gemeenteraadsverkiezingen voor gemeente 
die worden samengevoegd, Provinciale staten, Waterschaps- en de Europese verkiezingen. 
Als DWARS’er geloof ik in de idealen van GroenLinks en wil ik mij vol inzetten om 
GroenLinks aan zoveel mogelijk zetels te helpen, omdat ik denk dat de wereld zo een stukje 
mooier wordt. Ik vind het belangrijk dat er zoveel mogelijk jongeren naar de stembus gaan. 
Het is daarom belangrijk om een zo aantrekkelijk mogelijke campagne op te zetten, zodat 
we ook voor niet PJO’ers politiek een stukje interessanter kunnen maken.  
Heb jij een goed idee voor de campagnes? Schroom dan niet om mij aan te spreken, alle 
ideeën zijn welkom! 
 
Karlijn Sol – 22 jaar 
Lief DWARS, 
 
Mijn naam is Karlijn Sol, ik woon in Echt (ja echt! Een dorp ergens in Limburg) en ben 22 jaar 
oud. Ik werk, als online marketeer, nadat ik in de zomer 2017 mijn HBO opleiding heb 
afgerond. Mijn focus in mijn dagelijkse werk ligt voornamelijk (maar niet alleen) op content 
(beeld en tekst). 
 
Tijdens mijn studie in Wageningen ben ik aangesloten bij DWARS maar inmiddels te vinden 
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op onze nieuwe afdeling Limburg. Voor GroenLinks ben ik naast voorzitter ook 
burgerraadslid commissie Algemene Zaken in onze kleine gemeente maar vooral belangrijk 
dat ik de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen de campagne heb mogen doen. Met mijn 
achtergrond hoop ik de vertaling van DWARS naar de campagne te kunnen maken en in te 
zetten voor de groei van DWARS op alle verschillende soorten verkiezingen die er aan zitten 
te komen. Heb je vragen? Zoek mij gerust nog even op nu het nog kan 😉. 
 
Lucas Brinkhuis – 19 jaar 
Hoi allemaal, ik ben Lucas, 19 jaar oud en ik heb erg veel zin om aankomend jaar in de 
campagnecommissie plaats te nemen. Naast mijn studie Katholieke Theologie en 
Geschiedenis (die ik tijdens de drukte van de campagne even op pauze ga zetten) is 
campagnevoeren eigenlijk een beetje mijn uit de hand gelopen hobby. Zo was ik de 
afgelopen twee jaar vice-campagneleider van GroenLinks Deventer en campagneleider van 
DWARS Overijssel. Sinds een jaar ben ik de campagneleider van GroenLinks Overijssel en 
tot november ben ik interim-campagneleider van GroenLinks West Betuwe. Ik vind DWARS 
een superleuke organisatie, vandaar dat ik het afgelopen half jaar ook in de 
campagnecommissie van DWARS heb gezeten en de afgelopen anderhalf jaar voorzitter van 
DWARS Overijssel ben. In oktober zal ik daar afscheid nemen en zal ik mij binnen DWARS 
volledig gaan richten op de campagnes. Het wordt een spannend jaar met 4(!) campagnes. 
Ik heb er zin in, hopelijk jullie ook! 
 
 

Verantwoording kascommissie deel 2 
 
Op 3 juni heeft de kascommissie een tweede kascontrole gehouden. Ditmaal om voor de 
eerste helft van 2018 het financieel beleid van de aftredend penningmeester te controleren. 
Bij deze controle waren Ruben Keijser, Sybren Deuzeman en Ties Ammerlaan vanuit de 
kascommissie, Aafke Belterman als penningmeester en Rosanne Groot als vice-voorzitter 
aanwezig.  
 
De kascommissie heeft tijdens deze tweede kascontrole geen noemenswaardige problemen 
aangetroffen. Zij was ook weer onder de indruk van de nauwkeurigheid van Aafke en hoopt 
dat de volgende penningmeester net zo gedisciplineerd te werk gaat. Aan deze volgende 
penningmeester geeft de kascommissie graag de volgende punten van aandacht mee:  
 
Ruimte op begroting 
De kascommissie merkt op dat er binnen veel begrotingsposten relatief weinig is 
uitgegeven. Dit betekent dat er mogelijk aan het einde van het jaar een significant deel van 
de begrotingsruimte niet gebruikt is. De begroting is afgelopen jaren erg verruimd en de 
kascommissie geeft de nieuwe penningmeester graag mee dat deze goed in de gaten moet 
houden hoeveel ruimte er nog is op de begroting en hoe beschikbare ruimte het beste 
ingevuld kan worden.  
 
Antwoordnummer met weinig waarde 
DWARS heeft een antwoordnummer (onder vermelding waarvan men gratis post naar 
DWARS kan sturen) en betaalt hier 241,40 euro per jaar voor. Het is de kascommissie, noch 
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de penningmeester, niet bekend dat dit antwoordnummer ook daadwerkelijk gebruikt 
wordt. De kascommissie stelt voor dat er uitgezocht wordt of dit antwoordnummer gebruikt 
wordt en mocht dat niet het geval zijn, deze op te heffen.  
 
Evaluatie financieel beleid afdelingen 
De kascommissie heeft extra aandacht besteed aan het beleid omtrent de controle van het 
meer zelfstandig financieel beleid van afdelingen. Zij is tevreden over de opzet van deze 
controle. De komende tijd moet natuurlijk blijken of deze opzet ook in de praktijk werkt en  
daarom vraagt de kascommissie de nieuwe penningmeester om een kritische evaluatie van 
het nieuwe systeem uit te voeren in het komende jaar. 
 
De Kascommissie, 
 
Ruben Keijser, Sybren Deuzeman en Ties Ammerlaan 
 

Wijzigingsvoorstellen Huishoudelijk 
Reglement en Politiek Programma 

 
Wijzigingsvoorstel 10 en 11 voor het Huishoudelijk Reglement zijn ingetrokken. Daarnaast is 
wijzigingsvoorstel 35 op het Politiek Programma ingetrokken.  Alle andere 
wijzigingsvoorstellen vind je in de congresreader.  
 

Amendementen op de wijzigingsvoorstellen 
huishoudelijk reglement en politiek 

programma 
 
Huishoudelijk reglement 
Amendement 1 
Wijzigingsvoorstel 8 
Indiener amendement: Emma den Brok 
Huidige wijziging: a. mits hiervoor geen dierlijke producten worden gebruikt. 
Amenderen naar: a. mits hiervoor geen producten worden gebruikt waarvan het 
hoofdbestanddeel een dierlijk product is. 
b. Als het vanwege medische gronden voor leden niet haalbaar is om aan lid a. te voldoen 
worden kosten van producten zoals bedoeld in lid a. wel vergoed, zolang deze producten 
wel vegetarisch zijn. 
 
Amendement 2 
Wijzigingsvoorstel 12 
Indiener amendement: Emma den Brok 
Huidige wijziging: 7. Alle gemaakte kosten dienen vrij te zijn van dierlijke producten 
Amenderen naar: 7. Alle gemaakte kosten dienen vrij te zijn van producten waarvan het 
hoofdbestandsdeel een dierlijk product is, waarbij dezelfde uitzondering zoals beschreven in 
27.1.b. geldt.  
 



Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2018 | 16 en 17 juni in Nijmegen 
dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdw 

En indien toegestaan door het congres/bestuur deze wijziging ook doorvoeren voor het 
landelijk bestuur; waarbij de huidige tekst 28.2.d is:  
d. Bestuursleden mogen onkosten van het eten voor de bestuursvergadering declareren 
mits er geen gebruik is gemaakt van vlees- en vishoudende producten. 
Amenderen naar:  
d. Bestuursleden mogen onkosten van het eten voor de bestuursvergadering declareren 
mits er geen gebruik is gemaakt van producten waarvan het hoofdbestandsdeel een dierlijk 
product is, waarbij dezelfde uitzondering zoals beschreven in 27.1.b. geldt. 
 

Amendementen visiestukken 
 
De Toekomst van de Euro 
Amendement 1 
Inleiding regel 1 + 2 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “Met de invoering van de euro hebben europese landen niet alleen hun 
geografische en economische, maar ook hun monetaire grenzen opgeheven.”  
Vervangen door “Met de invoering van de euro hebben Europese landen naast hun 
geografische en economische, ook hun monetaire grenzen opgeheven.” 
 
Amendement 2 
Inleiding regel 4 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “Helaas heft Europa zich nogal in de kersenpit verslikt.”  
Vervangen door  “Helaas heeft Europa zich nogal in de kersenpit verslikt.” 
 
Amendement 3 
Waarom is het handig om een muntunie te hebben? Regel 5 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: Ten tweede worden internationaal handelende bedrijven niet meer 
geconfronteerd schommelingen in de wisselkoers.  
Vervangen door: Ten tweede worden internationaal handelende bedrijven niet meer 
geconfronteerd met schommelingen in de wisselkoers. 
 
Amendement 4 
Wat zijn de nadelen van een gedeelde munt? Regel 10 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “vrije markt wordt gecreëerd achterhaald, is zeker een moderne 
kenniseconomie”  
Vervangen door: “wordt gecreëerd achterhaald, zeker in een moderne kenniseconomie die” 
 
Amendement 5 
Groei en stabiliteit – Alinea 2 regel 6 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “boven de 60% van het bbp komt.”  
Vervangen door: “boven de 60% van het bbp komen.” 
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Amendement 6 
Economische ideologie en beleid – Alinea 2 regel 6 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “wat banken verzwakken, en omdat”  
Vervangen door: “wat banken verzwakt, en omdat.  
 
Amendement 7 
Economische ideologie en beleid -  Alinea 4 regel 1 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “moet ingrijpen als een crisis is door”  
Vervangen door: “moet ingrijpen als er een crisis is” 
 
Amendement 8 
Samenvattende constateringen -  Punt 4 regel 8 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: “Zaken als schuld en boete hebben een morele dimensie die kan verschillen 
tussen landen onderling”  
Vervangen door: “De betekenis van zaken als schuld kan bijvoorbeeld verschillen tussen 
landen onderling 
 
Amendement 9 
Samenvattende constateringen – Punt 5 regel 5 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: Eurozone functies moet krijgen die  
Vervangen door: Eurozone instituties moet krijgen met bevoegdheden die 
 
Amendement 10 
Samenvattende constateringen – Punt 6 regel 6 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: Als overschot-land en hebben baat bij een  
Vervangen door: Als overschot-land en hebben we baat bij een 
 
Amendement 11 
Samenvattende constateringen – Toevoegen punt 9 
Indieners commissie E&F 
Toevoegen: De troijka heeft momenteel veel macht bij het ingrijpen in crisislanden. De 
Brusselse bureaucratie, de Europese Centrale Bank en het neoliberale gedachtengoed bij 
veel ministeries van financiën hebben de overhand over (nationale) democratische 
zeggenschap.  
 
Amendement 12 
De Toekomst van de Euro  
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: In een Europese muntunie waarin gezamenlijk democratisch beleid wordt 
gemaakt over de grote economische ontwikkelingen op het continent, zal deze 
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samenwerking hopelijk steeds minder voorwaardelijk zijn. Als economische ontwikkelingen 
niet meer tot verdeeldheid leiden kan er hopelijk ook op andere terreinen beter 
overeenstemming worden bereikt. 
Vervangen door: In een Europese muntunie waarin gezamenlijk democratisch beleid wordt 
gemaakt over de grote economische ontwikkelingen op het continent, zal deze 
samenwerking hopelijk steeds minder voorwaardelijk zijn. Het democratische zeggenschap 
over dit beleid kan worden vergroot met een eurozone-parlement, met leden uit nationale 
parlementen of het Europees Parlement.  Als economische ontwikkelingen niet meer tot 
verdeeldheid leiden kan er hopelijk ook op andere terreinen beter overeenstemming 
worden bereikt. 
 
Amendement 13 
Noodzakelijke toevoegingen en aanpassingen – Punt 6 
Indieners commissie E&F 
Huidige tekst: De hierboven genoemde fondsen worden gevuld met een een belasting op 
overschotten.  
Vervangen door: Er komt een belasting op overschotten om de  groei van handelsterkorten 
en overschotten tussen euro-landen af te remmen. 
 
Amendement 14 
Noodzakelijke toevoegingen en aanpassingen 
Indieners commissie E&F 
Toevoegen: Het uitgeven van de eurobonds en hierboven genoemde fondsen wordt 
beheert door een europees “ministerie” van financiën dat ook de begrotingen van lidstaten 
controleert. Deze institutie wordt gecontroleerd door een eurzone-parlement, bestaande uit 
Europese of nationale parlementariers.  
 
DWARS 2020 
Amendement 1 
Pagina 6 – Hoofdstuk Afdelingen 
Indieners amendement: Raad van Advies 
Huidige tekst: In 2020 maken leden op de algemene afdelingsvergadering een 
geïnformeerde keuze uit meerdere kandidaten, op basis van korte adviezen.  
Verwijder: op basis van korte adviezen. 
 
Amendement 2 
Pagina 6 – Hoofdstuk Afdelingen 
Indieners amendement: Raad van Advies 
Huidige tekst: Er zijn zoek- en kandidatencommissies voor afdelingen  
Wijzigen in: Er zijn zoekcommissies voor afdelingen 
Toelichting: De afdeling moet een laagdrempelige plek zijn om actief te worden, zo schrijft 
het bestuur in de tweede zin van dit document. Het invoeren van een kandidatencommissie 
werp juist een drempel op voor leden om zich actief in te zetten voor een afdeling. Het 
enthousiasmeren van leden, bijvoorbeeld door middel een zoekcommissie, draagt wel bij 
aan het toegankelijk maken van een afdeling. 
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Amendement 3  
Pagina 7 – Internationaal - Hoe dan? 
Indieners amendement: Robert Peeters 
Toevoegen: Naast het politiek overleg is er een ‘internationaal overleg’ tussen de 
Internationaal Secretaris en vaste afgevaardigen van alle commissies, waar o.a. wordt 
besproken hoe commissies FYEG/GYG kunnen versterken. 
Toelichting: De tweede alinea sluit af met “Er is goede communicatie tussen de 
Internationaal Secretaris en de commissies.” Dit is een heel mooie ambitie, want door 
commissies te betrekken zal Europese/internationale samenwerking tussen jonge groenen 
meer gaan leven binnen DWARS, kan DWARS haar impact op europese politiek vergroten 
en krijgen commissies meer inspiratie om mooie projecten en toffe acties op te zetten. 
Omdat goede communicatie zoveel kansen biedt zou het goed zijn dit wat formeler in te 
richten.   
 
Amendement 4 
Pagina 9 – Organisatie 
Indieners Amendement: Raad van Advies 
Verwijder: Bestuursleden kunnen zich een jaar lang volledig richten op DWARS. Zo kunnen 
elk jaar grote stappen gezet worden om de vereniging verder te helpen. 
 
Amendement 5 
Pagina 9 – Organisatie 
Indieners Amendement: Raad van Advies 
Verwijder: Fulltime landelijk bestuur met vacatiegeld (Pagina 8 Organisatie) 
Toelichting: Een fulltime bestuur zou een zeer grote verandering zijn voor DWARS. Dit is een 
wijziging die niet in een visiestuk thuis hoort, maar een grondige wijziging van het HHR zou 
vereisen. Verder is het niet handig om dit vast te leggen zonder dat er een invulling voor is. 
Het is beter om hier eerst een goed onderzoek naar te doen en met een concreet plan te 
komen dat dan aan het congres kan word 
 
Amendement 6 
Pagina 9 Organisatie: Hoe dan? 
Indieners amendement: Robert Peeters 
Toevoegen: Op de jaarlijke commissiedag komen de vaste kernen van alle commissies 
samenkomen om trainingen te volgen, mee te denken over de inhoudelijke strategie van  
DWARS en elkaar beter te leren kennen. 
Toelichting: Een vaste kern is erg belangrijk voor het goed functioneren en de continuiteit 
van een commissie, en daarmee voor de mate waarin commissies het bestuur kunnen 
ondersteunen. Die kern zal sterker zijn als ook commissieleden worden betrokken bij het 
reilen en zeilen van de hele vereniging en zich samen ontwikkelen. Als leden van 
verschillende commissies elkaar goed kennen zal  meer kruisbestuiving tussen commissies 
plaatsvinden, waardoor nieuwe ideeën makkelijker ontstaan en worden uitgevoerd. 
 
Amendement 7 
Pagina 10 – Hoofdstuk Politiek – laatste zin eerste alinea 
Indiener amendement: Emma den Brok 



Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Zomercongres 2018 | 16 en 17 juni in Nijmegen 
dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdw 

Huidige tekst: Daarnaast worden de leden meer betrokken bij inhoudelijke beslissingen 
door de inzet van het bestuur, het politiek overleg en de afdelingen. 
 
Amenderen naar: Daarnaast worden de leden meer betrokken bij inhoudelijke beslissingen 
door de inzet van het bestuur, de inhoudelijke commissies en de afdelingen. 
 
Toelichting: het politiek overleg is geen orgaan, maar een afvaardiging van (presidium)leden 
van de inhoudelijke commissie die in overleg gaan met het bestuur. Hoewel de politiek 
secretaris verantwoordelijk is voor het PO, heeft het PO verder geen presidium of 
organisatorische structuur, wat het een beetje krom maakt om collectieve actie van het PO 
te vragen. Dit betekent daarnaast ook dat er geen toegankelijk aanspreekpunt voor leden 
is, wat toenadering moeilijk maakt. Door het politiek overleg te vervangen met de 
inhoudelijke commissies is de tekst logischer gezien de organisatorische structuur van 
DWARS, en dekt het naar mijn mening nog steeds dezelfde lading. 
 
Amendement 8 
Pagina 10 – Hoofdstuk Politiek – eerste zin derde alinea 
Indiener amendement: Emma den Brok 
Huidige tekst: Verder heeft DWARS een sterk gefocust politiek portfolio opgebouwd. 
Amenderen naar: Verder heeft DWARS een sterk politiek portfolio opgebouwd. 
Toelichting: Het lijkt mij zeer onwenselijk om ons op slechts enkele onderwerpen te richten 
en/of te profileren. Leden van DWARS hebben brede interesses, en de vereniging moet 
leden de ruimte bieden hun interesses en standpunten te kunnen ontwikkelen. Daarnaast 
moet DWARS scherp op de actualiteit of acties van GroenLinks kunnen reageren, ongeacht 
het onderwerp. Door de focus te leggen op slechts enkele onderwerpen zullen we de 
kennis die daarvoor nodig is verliezen, en wordt de vereniging minder aantrekkelijk voor 
mensen wiens interesses buiten deze onderwerpen liggen. 
 
Amendement 9 
Pagina 10 – Hoofdstuk Politiek – Eerste bulletpoint van hoe dan? 
Indiener amendement: Emma den Brok 
Huidige tekst: Het Politiek Overleg vraagt actief om ideeën van leden. 
Amenderen naar: Het bestuur en het kader vragen actief om ideeën van leden. 
Toelichting: Zie toelichting van het eerste amendement. Daarnaast heeft het landelijk 
bestuur een cruciale rol als het gaat om het vragen van input van leden, dus raar om die hier 
niet te noemen. 
 
Amendement 10 
Pagina 10 – Hoofdstuk Politiek – Derde bulletpoint van hoe dan? 
Indiener amendement: Emma den Brok 
Huidige tekst: DWARS zet zich sterk in op een klein aantal politieke onderwerpen en creëert 
hieromheen een centrale boodschap. 
Amenderen naar: DWARS ontwikkelt een sterk politiek portfolio en creëert hieromheen een 
centrale boodschap. 
 

Moties 
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Hieronder volgen de tot nu toe ingediende moties. De volgorde van de moties kan nog 
veranderen. 
 
Motie 1 
DWARS on tour Carnavalsedition 
Indieners motie: Tim van de Meulengraaf, Lotte Meerhoff en Luuk van Doornmalen 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 
De noordelijke helft van onze mooie vereniging het mooiste feest der Nederlanden nog 
nooit heeft gevierd en enkel de vooroordelen en slechte verhalen kent. 
Overwegende dat: 
Het feest van Carnaval/Vasteloavendj een zeer essentieel onderdeel is van de (zuidelijke) 
gezelligheidscultuur en opvoeding, en een groot deel van het land dit dus mist. 
Roept de vereniging en in het bijzonder de Baco op om het Carnavalsfeest via een grandioze 
meerdaagse tour te introduceren aan alle leden, in het bijzonder de noordelijke en zo een 
belangrijke bijdrage te leveren aan de (culturele) opvoeding. Met als voorbeeldsteden: 
Oeteldonk, Kattegat, Lampegat en Mestreech en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie 2 
De oplossing tot genderneutrale aanspraak binnen DWARS 
Indieners motie: Tim van de Meulengraaf en Aron de Hoop 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 
Er binnen DWARS nog geen genderneutrale aanspraakterm is en deze wel gewenst zou zijn 
binnen de meest inclusieve vereniging van Nederland. 
 
Overwegende dat: 
Hier én vraag naar is én het de perfecte genderneutrale linkse term al bestaat. 
 
Roept de aanwezige leden van het congres op om de aanspreekterm (DWARSe) KAMERAAD 
in te voeren als officieel aanspreekterm om de inclusiviteit te waarborgen en gaat over tot 
de orde van de dag. 
 
Motie 3 
Krom 
Indieners motie: Jarno van Straaten, Dorise van Driel en Mike Tuithof 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 

• Ook mensen van boven de 28 lid zouden willen zijn of blijven van de vereniging 
• Dit helaas niet mogelijk is 
• DWARS meer dan 4000 leden heeft, die elk jaar allemaal een jaar ouder worden 
• Onze oud-leden van CPN, PSP, PPR en EVP een respectabele leeftijd bereikt hebben 
• Mensen met een respectabele leeftijd vaak krom moeten liggen onder de AOW 

 
Overwegende dat: 

• DWARS voor inclusiviteit is 
• We niet stoppen met spelen omdat we oud worden, maar oud worden omdat we 

stoppen met spelen 
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Roept het bestuur op tot de erkenning van KROM, GroenLinkse ouderen om KROMmers 
met respect te behandelen en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie 4 
No-tulen 
Indiener motie: Jens Bosman 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 
Mensen ‘notulen’ nog altijd uitspreken als notúlen. 
 
Overwegende dat: 
De uitspraak gewoon nótulen hoort te zijn. 
 
Roept het presidium op dit waterpistool in ontvangst te nemen en iedereen die notulen 
verkeerd uitspreekt nat te spuiten en gaat over tot de orde van de dag.  
 
Motie 5 
Allerleukste afdeling 
Indieners motie: Olaf Slomp, Mark IJkhout, Neele Boelens, Thirsa "Fossiel" Hegeman, 
Lisanne Platenburg, Liam van Teeseling, Bram Berntsen, Sam Lawson, Casey Disco, Charifa 
Soulami, Janno Rook, Alina Bijl, Oscar Rosalina, Sophie Hennink, Seth Wezendonk, Lucas de 
Jong, Annemiek Zeelen, Oscar Jansen, Bart Zonneveld, Jeroen Smulders 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 

• Wij allen bijeen zijn gekomen in het prachtige Nijmegen, op uitnodiging van de 
afdeling Arnhem-Nijmegen 

• Dit congres het leukste in tijden is 
• De afdeling Arnhem-Nijmegen breed vertegenwoordigd is op dit congres 

 
Overwegende dat:  

• We nog geen leukste afdeling benoemd hebben 
• Er maar één leukste afdeling kan zijn 

 
Roept het DWARS-Bestuur op om Arnhem-Nijmegen objectief tot de allerleukste afdeling te 
benoemen en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motie 6 
Red de geesteswetenschapen 
Indiener motie: Marijn Snijders 
Het DWARS congres bijeen op 16 en 17 juni 2018, constaterende dat: 
De actiegroep Rally for Humanities een tweede ronde protesten is gestart tegen de 
bezuinigingen op de geestenwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. 
De uitkleding van de geesteswetenschappen al jaren onder druk staan en dreigen ten onder 
te gaan. 
 
Overwegende dat: 

• DWARS een voorstander van toegankelijk onderwijs is. 
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• Het neoliberalisme bestreden moet worden. 
• De geesteswetenschappen niet verloren mogen gaan. 
• We als DWARS een activistisch en pro-actief geluid willen laten horen 

 
Roept het bestuur op om steun uit te spreken aan de actiegroep Rally for Humanities en 
gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Deadlines 
 
De meeste deadlines zijn ondertussen verstreken. Hieronder de deadlines die nog komen 
gaan: 

• 15 juni om 18.00 uur: deadline amendementen op wijzigingsvoorstellen Politiek 
Programma en Huishoudelijk Reglement; 

• 16 juni om 12.00 uur: deadline doorgeven aanpassen categorie wijzigingsvoorstel 
Politiek Programma; 

• 16 juni om 18.00 uur: deadline voor het indienen van moties. 
 
Stukken indienen kan door te mailen naar secretaris@dwars.org. Voor het indienen van een 
motie kun je ook het formulier op de website gebruiken. 
 

mailto:secretaris@dwars.org

