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Beste DWARSer, 
 
Voor je ligt de congresreader voor het Wintercongres 2019! De congresreader bevat alle stukken die 
je nodig hebt voor het Wintercongres zoals de verantwoordingen, kandidaatstellingen, 
wijzigingsvoorstellen en moties. De komende weken zal de congresreader regelmatig geüpdatet 
worden. Ook jij kan een bijdrage leveren aan deze congresreader. Dat doe je bijvoorbeeld door het 
indienen van moties. Benieuwd wat een motie is of waar je deze indient? Neem dan een kijkje op de 
congrespagina. Dit congres bespreken we verschillende stukken zoals de begroting en het 
beleidsplan van 2020 en het visiestuk van de commissie Privacy & Technologie: ‘Sociale Media en de 
Samenleving’. Deze stukken zijn beschikbaar op de congrespagina.  
 
Tijdens het congres ontvangen we verschillende sprekers zoals Zita Pels, gedeputeerde van 
GroenLinks in Noord-Holland en Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66. Benieuwd naar de rest 
van de sprekers? Neem dan een kijkje op het Facebookevenement waar deze in de aanloop naar het 
congres bekend worden gemaakt.  
 
Naast dat het congres een belangrijk moment is omdat jij mede de koers van DWARS kan bepalen is 
het congres ook een gezellige aangelegenheid. Je ontmoet je DWARSe vrienden weer en leert veel 
nieuwe mensen kennen. Ook is er een tof congresfeest. Bij DWARS gaan we op een prettige manier 
met elkaar om. Daarom heeft DWARS een gedragscode. Deze geldt tijdens alle activiteiten van 
DWARS en dus ook tijdens het Wintercongres. Dit houdt onder andere in dat we anderen de ruimte 
geven om iets te zeggen en dat we elkaar respecteren. Lees de gedragscode een keer door als je 
hier niet bekend mee bent. Bij vragen kan je altijd het bestuur benaderen. 
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in! 
 
Namens het bestuur, 
Lotte Meerhoff (secretaris) 
 

 

https://dwars.org/wintercongres-2019/
https://www.facebook.com/events/415047452543806/
https://dwars.org/wp-content/uploads/2017/12/DWARS-Gedragscode-aangenomen.pdf
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Vergaderlocatie 
Het congres vindt plaats bij Taets in Zaandam, op het oude defensieterrein aan Hemkade 16. Deze 
locatie ligt op 10 minuten fietsen van Zaandam Centraal en op 34 minuten lopen. Met het openbaar 
vervoer ben je er binnen 17 minuten. Helaas rijdt de bus beperkt. Plan je reis dus goed. 

 
 

Dinerlocatie 
Het veganistische diner vindt plaats op dezelfde locatie als het congres. 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 kunnen we terecht bij de naast elkaar liggende hotels Ibis (Pieter 
Lieftinckweg 10) en Bastion Hotel (Wibautstraat 278). De hotels zijn 30 minuten lopen van de 
congreslocatie. Meer informatie over inchecken en de kamerindeling krijg je op het congres. Is het 
voor jou niet mogelijk om dit stuk te lopen, geef dit dan aan bij Lotte (secretaris@dwars.org). 

 

Paars (A): Station Zaandam 
Groen (B): Congreslocatie 
Oranje: Slaaplocatie 

 

mailto:secretaris@dwars.org
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Feestlocatie 
Handen in de lucht voor het fuifje! Op zaterdagavond gaan van 21.00-02.00 de voetjes van de vloer 
bij Aan Tafel in het centrum van Zaandam (Dam 10A, Zaandam). Denk eraan om je legitimatie mee te 
nemen. De feestlocatie is een half uur lopen vanaf de hotels. Op de heenweg rijden er bussen. Als je 
(terug)loopt, raden we je aan om met anderen te lopen.  

 
 

Contactpersonen 
Lotte Meerhoff   0620519959  (Voorafgaand en tijdens het congres) 
Sabine Scharwachter  0628235702  (Namens de organiserende afdeling) 
Brian Lammens   0627266689  (Vertrouwelijk persoon) 
Wouter Ubbink   0657836409  (Voorzitter DWARS) 
 Bijgewerkt 

17/11/19:  
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Tijdens de verkiezingen, wijzigingsvoorstellen en verantwoordingen 

• Wanneer je iets wilt zeggen of vragen tijdens het congres sta je (indien mogelijk) op en steek 
je je groene stemkaart in de lucht wanneer de voorzitter aangeeft dat de ‘sprekersrij’ 
geopend wordt. 

• De voorzitter sluit de sprekersrij en bepaalt welke mensen mogen spreken. Hier wordt niet 
van afgeweken. 

• Dit congres maken we weer gebruik van een ‘catchbox’ (een microfoon die overgegooid kan 
worden). Als je mag spreken, wordt de catchbox naar je toe gegooid.  

• Het is belangrijk dat je voor het stellen van je vraag je naam noemt voor in de notulen.  
• We werken bij een aantal onderdelen in termijnen. In de eerste termijn zijn alle vragen en 

opmerkingen toegestaan. Alleen wanneer daar behoefte aan is, is een tweede termijn 
toegestaan. In de tweede termijn worden in principe geen nieuwe punten meer 
aangedragen. Het gaat hier om verhelderende vragen over onderwerpen die al besproken 
zijn in de eerste termijn. 

• Het is in verband met de tijd belangrijk dat iedereen zijn inbreng zo kort en bondig mogelijk 
houdt. 
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Datum Onderwerp Medium Link 

17-06-
2019 

Nieuw bestuur 
(“Nieuw Landelijk Bestuur van DWARS 
verkozen!”) 

Parlementaire 
Monitor 

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvi
j5epmj1ey0/vkzg77i4t5yy?ctx=vhlqcpwqyds4 

17-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Wouter 
(“Leidenaar Wouter Ubbink voorzitter van 
DWARS”) 

Sleutelstad https://sleutelstad.nl/2019/06/17/leidenaar-wouter-
ubbink-voorzitter-van-dwars/ 

18-06-
2019 

EHBO-onderwijs  
(“Burgerinitiatief EHBO-onderwijs massaal 
ondersteund”) 

Fok.nl https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burge
rinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-
ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a5
14491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COO
KIES 

18-06-
2019 

Nieuwe bestuursleden Joëlle en Lotte 
(“Joëlle Canisius (20) uit Heerlen in bestuur 
DWARS”) 

De Limburger https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_0011067
9/joelle-canisius-20-uit-heerlen-in-bestuur-dwars 

18-06-
2019 

Nieuwe bestuursleden Lotte en Joëlle 
(“Limburgers in bestuur DWARS, GroenLinkse 
Jongeren”) 

Midden Limburg 
Actueel 

https://middenlimburgactueel.nl/2019/06/18/limburg
ers-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren/ 

18-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Lotte 
(“Maastrichtse Lotte Meerhoff vicevoorzitter 
DWARS, GroenLinkse Jongeren”) 

Maastricht 
Lokaal 

https://maastrichtlokaal.nl/nieuwsbericht/223345 

18-06-
2019 

Nieuwe bestuursleden Lotte en Joëlle 
(“Lotte Meerhoff (20) uit Maastricht in landelijk 
bestuur DWARS”) 

De Limburger https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_0011067
7/lotte-meerhoff-20-uit-maastricht-in-landelijk-
bestuur-dwars 

18-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Oscar 
(“Nijmegenaar in bestuur DWARS”) 

Brug Nijmegen https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/7507
93/nijmegenaar-in-bestuur-dwars- 

18-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Ahmet 
(“Zaandammer in bestuur jongerenafdeling 
GroenLinks”) 

Zaanstad 
Nieuws 

https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/35015/zaandamm
er-in-bestuur-jongerenafdeling-groenlinks/ 

19-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Miriam 
(“Miriam Shaw uit Nieuwer-ter-Aa in bestuur 
DWARS – GroenLinkse Jongeren”) 

RTV Stichtse 
Vecht 

https://rtvstichtsevecht.nl/artikel/146029193/miriam-
shaw-uit-nieuwer-ter-aa-in-bestuur-dwars-groenlinkse-
jongeren 

19-06-
2019 

Nieuwe bestuursleden Lotte en Joëlle 
(“Lotte Meerhoff (20) in bestuur Dwars”) 

Dagblad De 
Limburger 

 

Bijgewerkt 
18/11/19:  

https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkzg77i4t5yy?ctx=vhlqcpwqyds4
https://www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/j9vvij5epmj1ey0/vkzg77i4t5yy?ctx=vhlqcpwqyds4
https://sleutelstad.nl/2019/06/17/leidenaar-wouter-ubbink-voorzitter-van-dwars/
https://sleutelstad.nl/2019/06/17/leidenaar-wouter-ubbink-voorzitter-van-dwars/
https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burgerinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a514491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burgerinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a514491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burgerinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a514491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burgerinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a514491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
https://frontpage.fok.nl/nieuws/817582/1/1/50/burgerinitiatief-ehbo-onderwijs-massaal-ondersteund.html?token=a47c211824e619174891a514491f3637&allowcookies=ACCEPTEER+ALLE+COOKIES
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110679/joelle-canisius-20-uit-heerlen-in-bestuur-dwars
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110679/joelle-canisius-20-uit-heerlen-in-bestuur-dwars
https://middenlimburgactueel.nl/2019/06/18/limburgers-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren/
https://middenlimburgactueel.nl/2019/06/18/limburgers-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren/
https://maastrichtlokaal.nl/nieuwsbericht/223345
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110677/lotte-meerhoff-20-uit-maastricht-in-landelijk-bestuur-dwars
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110677/lotte-meerhoff-20-uit-maastricht-in-landelijk-bestuur-dwars
https://www.limburger.nl/cnt/dmf20190618_00110677/lotte-meerhoff-20-uit-maastricht-in-landelijk-bestuur-dwars
https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/750793/nijmegenaar-in-bestuur-dwars-
https://www.brugnijmegen.nl/nieuws/algemeen/750793/nijmegenaar-in-bestuur-dwars-
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/35015/zaandammer-in-bestuur-jongerenafdeling-groenlinks/
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/35015/zaandammer-in-bestuur-jongerenafdeling-groenlinks/
https://rtvstichtsevecht.nl/artikel/146029193/miriam-shaw-uit-nieuwer-ter-aa-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
https://rtvstichtsevecht.nl/artikel/146029193/miriam-shaw-uit-nieuwer-ter-aa-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
https://rtvstichtsevecht.nl/artikel/146029193/miriam-shaw-uit-nieuwer-ter-aa-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
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19-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Ahmet 
(“Zaandammer Ahmet Kargin in Bestuur 
DWARS, GroenLinkse Jongeren”) 

Zaandamsdagbl
ad.nl 

https://www.zaandamsdagblad.nl/gemeente/zaanda
mmer-ahmet-kargin-in-bestuur-dwars-groenlinkse-
jongeren 

19-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Casey 
(“Arnhemse in bestuur DWARS”) 

Arnhemse 
Koerier 

https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/75
1054/arnhemse-in-bestuur-dwars 

19-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Ahmet 
(“Delftenaar in bestuur jongerenorganisatie 
GroenLinks”) 

Delftse Post https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/751365
/delftenaar-in-bestuur-jongerenorganisatie-groenlinks 

21-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Casey 
(“Arnhemse Casey Disco in bestuur Dwars”) 

Hét Gemeente 
Nieuws – 
Arnhem Zuid 

https://arnhemzuid.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/
algemeen/94084/arnhemse-casey-disco-in-bestuur-
dwars- 

22-06-
2019 

Nieuwe bestuursleden Miriam en Casey  
(“Apeldoorners in bestuur DWARS, 
GroenLinkse Jongeren”) 

Apeldoorns 
Stadsblad 

https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/politiek/
750899/apeldoorners-in-bestuur-dwars-groenlinkse-
jongeren?redir 

28-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Casey 
(“Een beetje disco in de politiek”) 

De Gelderlander 
 

28-06-
2019 

Veganistisch eten DWARS 
(“Vaarwel kaas en eieren voor GroenLinks-
jongeren: DWARS vergoedt alleen 
veganistische maaltijd”) 

De Gelderlander https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-
eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-
alleen-veganistische-
maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.co
m/ 

29-06-
2019 

Nieuw bestuurslid Ahmet 
(“Ahmet Kargin in bestuur DWARS”) 

Nieuwsblad De 
Zaankanter 

https://nieuwsbladdezaankanter.nl/lokaal/ahmet-
kargin-bestuur-dwars-611236 

05-07-
2019 

Wouter in podcast De Stemming van Vullings 
en Van der Wulp over de vleesbarbeque op 
het Binnenhof 
(“1. Wordt advocaat van Wilders wel 
betaald?”) 

De Stemming 
van Vullings en 
Van der Wulp 

https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-stemming-
van-vullings-en-van-der-wulp  

09-07-
2019 

Nieuwe bestuursleden Wouter, Miriam, Joëlle 
en Casey 
(“Hiep hiep hoera juni: dit hebben UU’ers 
bereikt”) 

DUB https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/hiep-hiep-hoera-
juni-dit-hebben-uuers-bereikt 

27-07-
2019 

Opiniestuk Wouter over de pil in het 
basispakket 
(“Opinie: Dat CDA, CU en SGP de pil niet in 
het basispakket willen, is onbegrijpelijk”) 

Nederlands 
Dagblad 

https://www.nd.nl/auteurs/wouter-ubbink-voorzitter-
van-dwars-groenlinkse.3496326.lynkx 

14-08-
2019 

Wouter over jongerenpartij 
(“Waarom er (nog) geen jongerenpartij is, 
terwijl de ‘klemgezette generatie’ problemen 
genoeg heeft”) 

De Volkskrant https://www.volkskrant.nl/nieuws-
achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-
terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-
heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&ut
m_medium=social&utm_source=copylink 

https://www.zaandamsdagblad.nl/gemeente/zaandammer-ahmet-kargin-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
https://www.zaandamsdagblad.nl/gemeente/zaandammer-ahmet-kargin-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
https://www.zaandamsdagblad.nl/gemeente/zaandammer-ahmet-kargin-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren
https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/751054/arnhemse-in-bestuur-dwars
https://www.arnhemsekoerier.nl/nieuws/algemeen/751054/arnhemse-in-bestuur-dwars
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/751365/delftenaar-in-bestuur-jongerenorganisatie-groenlinks
https://www.delftsepost.nl/nieuws/algemeen/751365/delftenaar-in-bestuur-jongerenorganisatie-groenlinks
https://arnhemzuid.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/94084/arnhemse-casey-disco-in-bestuur-dwars-
https://arnhemzuid.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/94084/arnhemse-casey-disco-in-bestuur-dwars-
https://arnhemzuid.gemeentenieuwsonline.nl/nieuws/algemeen/94084/arnhemse-casey-disco-in-bestuur-dwars-
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/politiek/750899/apeldoorners-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren?redir
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/politiek/750899/apeldoorners-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren?redir
https://www.apeldoornsstadsblad.nl/nieuws/politiek/750899/apeldoorners-in-bestuur-dwars-groenlinkse-jongeren?redir
https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-alleen-veganistische-maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-alleen-veganistische-maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-alleen-veganistische-maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-alleen-veganistische-maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.com/
https://www.gelderlander.nl/arnhem/vaarwel-kaas-en-eieren-voor-groenlinks-jongeren-dwars-vergoedt-alleen-veganistische-maaltijd~a002e9d4/?referrer=https://www.google.com/
https://nieuwsbladdezaankanter.nl/lokaal/ahmet-kargin-bestuur-dwars-611236
https://nieuwsbladdezaankanter.nl/lokaal/ahmet-kargin-bestuur-dwars-611236
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-stemming-van-vullings-en-van-der-wulp
https://www.nporadio1.nl/podcasts/de-stemming-van-vullings-en-van-der-wulp
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/hiep-hiep-hoera-juni-dit-hebben-uuers-bereikt
https://www.dub.uu.nl/nl/nieuws/hiep-hiep-hoera-juni-dit-hebben-uuers-bereikt
https://www.nd.nl/auteurs/wouter-ubbink-voorzitter-van-dwars-groenlinkse.3496326.lynkx
https://www.nd.nl/auteurs/wouter-ubbink-voorzitter-van-dwars-groenlinkse.3496326.lynkx
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-er-nog-geen-jongerenpartij-is-terwijl-de-klemgezette-generatie-problemen-genoeg-heeft~b9d4d760/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink
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20-08-
2019 

Zomerschool/zomerkamp 
(“De politieke zomerschool is weer helemaal 
terug”) 

Trouw https://www.trouw.nl/politiek/de-politieke-
zomerschool-is-weer-helemaal-
terug~be4e2dd8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.go
ogle.com%2F&sfns=mo 

24-09-
2019 

Wouter in reportage Nieuwsuur over 
drugsgebruik onder jongeren, 
verantwoordelijkheid voor het milieu en 
criminaliteit.  

Nieuwsuur https://nos.nl/uitzending/44476-nieuwsuur.html 

27-09-
2019 

Opiniestuk Lotte over financiële compensatie 
tussengeneratie leenstelsel 
(“Compenseer studenten voor het mislukte 
leenstelsel”) 

Trouw https://www.trouw.nl/opinie/compenseer-studenten-
voor-het-mislukte-leenstelsel~b2c87545/ 

01-10-
2019 

Huisvestingsactie 
(“Politieke jongeren in actie voor huisvesting 
in Hilversum”) 

De Gooi en 
Eembode 

https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/14
9696/politieke-jongeren-in-actie-voor-huisvesting-in-
hilversum 

03-10-
2019 

Wouter in Na Het Nieuws over 
jongerenhuisvesting 

Na Het Nieuws https://www.bnnvara.nl/nahetnieuws/videos/517445 

06-10-
2019 

Lotte in L1 De Stemming over studieschuld, 
flexwerk, dure woningen en stress 

L1 De Stemming https://l1.nl/de-stemming-6-oktober-2019-152460/ 

11-10-
2019 

Nieuwe huisvesting 
(“GroenLinks verhuist van Oudegracht naar 
Jacobsstraat”) 

RTV Utrecht https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1970094/groenlinks-
verhuist-van-oudegracht-naar-jacobsstraat.html  

28-10-
2019 

Lotte over haar bestuursjaar 
(“Dat mijn vriend ook op GroenLinks stemt, is 
leuk, maar hij had ook VVD’er mogen zijn”) 

Observant https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articl
eType/ArticleView/articleId/17539/Dat-mijn-vriend-
ook-op-GroenLinks-stemt-is-leuk-maar-hij-had-ook-
VVDer-mogen-zijn 

13-11-
2019 

Opiniestuk Wouter over GroenLinks-plannen 
tegen ontbossing 
(“GroenLinks-plannen tegen ontbossing gaan 
niet ver genoeg”) 

Joop https://joop.bnnvara.nl/opinies/groenlinks-plannen-
tegen-ontbossing-gaan-niet-ver-genoeg 

17-11-
2019 

Wouter op Radio 1 over jongeren die steeds 
conservatiever lijken te worden 
(“Jongeren worden steeds conservatiever”) 

NPO Radio 1 https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-
dag/onderwerpen/519869-jongeren-worden-steeds-
conservatiever 

17-11-
2019 

Wouter over jongerenparlement 
(“Politieke jongeren kraken plan 
jongerenparlement: ‘schijnparticipatie’”) 

NOS https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2310877-politieke-
jongeren-kraken-plan-jongerenparlement-
schijnparticipatie.html 

17-11-
2019 

Huisvestingsactie in Nieuwsuur 
 

Nieuwsuur https://tvblik.nl/nieuwsuur/17-november-2019 

 

 

https://www.trouw.nl/politiek/de-politieke-zomerschool-is-weer-helemaal-terug~be4e2dd8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sfns=mo
https://www.trouw.nl/politiek/de-politieke-zomerschool-is-weer-helemaal-terug~be4e2dd8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sfns=mo
https://www.trouw.nl/politiek/de-politieke-zomerschool-is-weer-helemaal-terug~be4e2dd8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sfns=mo
https://www.trouw.nl/politiek/de-politieke-zomerschool-is-weer-helemaal-terug~be4e2dd8/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&sfns=mo
https://nos.nl/uitzending/44476-nieuwsuur.html
https://www.trouw.nl/opinie/compenseer-studenten-voor-het-mislukte-leenstelsel~b2c87545/
https://www.trouw.nl/opinie/compenseer-studenten-voor-het-mislukte-leenstelsel~b2c87545/
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/149696/politieke-jongeren-in-actie-voor-huisvesting-in-hilversum
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/149696/politieke-jongeren-in-actie-voor-huisvesting-in-hilversum
https://www.gooieneembode.nl/nieuws/algemeen/149696/politieke-jongeren-in-actie-voor-huisvesting-in-hilversum
https://www.bnnvara.nl/nahetnieuws/videos/517445
https://l1.nl/de-stemming-6-oktober-2019-152460/
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1970094/groenlinks-verhuist-van-oudegracht-naar-jacobsstraat.html
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1970094/groenlinks-verhuist-van-oudegracht-naar-jacobsstraat.html
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17539/Dat-mijn-vriend-ook-op-GroenLinks-stemt-is-leuk-maar-hij-had-ook-VVDer-mogen-zijn
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17539/Dat-mijn-vriend-ook-op-GroenLinks-stemt-is-leuk-maar-hij-had-ook-VVDer-mogen-zijn
https://www.observantonline.nl/Home/Artikelen/articleType/ArticleView/articleId/17539/Dat-mijn-vriend-ook-op-GroenLinks-stemt-is-leuk-maar-hij-had-ook-VVDer-mogen-zijn
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https://joop.bnnvara.nl/opinies/groenlinks-plannen-tegen-ontbossing-gaan-niet-ver-genoeg
https://joop.bnnvara.nl/opinies/groenlinks-plannen-tegen-ontbossing-gaan-niet-ver-genoeg
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/519869-jongeren-worden-steeds-conservatiever
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/519869-jongeren-worden-steeds-conservatiever
https://www.nporadio1.nl/dit-is-de-dag/onderwerpen/519869-jongeren-worden-steeds-conservatiever
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2310877-politieke-jongeren-kraken-plan-jongerenparlement-schijnparticipatie.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2310877-politieke-jongeren-kraken-plan-jongerenparlement-schijnparticipatie.html
https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2310877-politieke-jongeren-kraken-plan-jongerenparlement-schijnparticipatie.html
https://tvblik.nl/nieuwsuur/17-november-2019


DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs 
 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2019 | 23 en 24 november, Zaandam 

 
Wat zijn de eerste paar maanden snel gegaan! In september kwamen we als bestuur echt een beetje 
op stoom, en in oktober schreven we alweer deze verantwoording. We hebben elkaar en de 
vereniging DWARS sinds het vorige congres veel beter leren kennen. Als bestuur hebben we een 
beleidsplan geschreven waar de plannen instaan voor 2020. In onze verantwoordingen blikken we 
terug op alles wat we afgelopen halfjaar hebben uitgevoerd.  
 
Politiek 

We hebben drie speerpunten opgesteld waar we dit jaar op willen focussen: de natuurcrisis, armoede 
onder jongeren en hokjesdenken. Deze speerpunten worden uitgebreider beschreven in het 
beleidsplan. Afgelopen maanden hebben we ons hard gemaakt in verschillende politieke uitingen. 
Zo waren we te zien in een talkshow en schreven we vier opiniestukken waarvan er twee geplaatst 
zijn. Ook voerden we actie voor het klimaat en voor meer en betere jongerenhuisvesting. Ten slotte 
is de programmacommissie bezig geweest met het verzamelen van input voor een nieuw politiek 
programma. We merken dat het lastig is om politieke uitingen frequent en goed naar buiten te 
brengen. Dit heeft grotendeels te maken met het ontbreken van een bestuurslid Campagne en 
Communicatie. We hebben verschillende werkwijzen uitgeprobeerd om deze taken op te vangen en 
hier structuur in te brengen.  
 
Activiteiten 

Het afgelopen half jaar is het gelukt om een aantal goed bezochte activiteiten te organiseren. We zijn 
weer in vele steden langs geweest tijdens de zomertour om nieuwe leden te werven. Het zomerkamp 
was dit jaar grootschaliger dan vorige jaren. We zijn blij dat zoveel DWARSers mee willen op kamp, 
hoewel het hoge deelnemersaantal de organisatie niet makkelijk maakte. Ook de opening van het 
politieke jaar, DWARS XL, was een succes. De klimaatstaking in september werd bezocht door meer 
DWARSers dan we ooit hebben gezien op eerdere acties. Dat kwam mede door het gesprek met 
Jesse Klaver dat we vooraf hebben georganiseerd. Op dit evenement waren zo’n 130 mensen, 
waaronder veel nieuwe leden. Dit half jaar sluiten we af met een volle Brusselreis. Ook bij de 
promotie van evenementen en de verslaglegging hiervan merken we het ontbreken van een 
bestuurslid, waardoor deze zaken soms te laat of niet gebeuren.  
 
Organisatie 

Als bestuur willen we graag vooruit kijken. Om het Huishoudelijk Reglement te herzien, is een 
commissie ingesteld die het document gaat evalueren en herzien. Een andere grote verandering die 
eraan komt is onze huisvesting en de financiële situatie die daarbij komt kijken. Daarom zijn we dit 
jaar veel met GroenLinks in gesprek geweest om tot goede afspraken te komen. Hierover kan je 
meer lezen in de verantwoording over de huisvesting en de afspraken met GroenLinks. Om de 
afdelingen te ondersteunen bij het groeien en professionaliseren is er een afdelingsweekend 
georganiseerd vol trainingen.  
 
Als organisatie gaan we een spannende tijd tegemoet aangezien we tijdelijk in een ander pand zullen 
verblijven. Daarnaast kan er  in de politiek ook nog vanalles gebeuren na alles wat gebeurd is in het 
najaar. In het voorjaar gaan we ons veel bezighouden met de inhoud. We gaan verder met actie 
voeren, er zal een nieuw politiek programma vastgesteld worden en ook bij GroenLinks staan er meer 
inhoudelijke bijeenkomsten op de planning. Wij hebben er zin in! 



DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs 
 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2019 | 23 en 24 november, Zaandam 

 

 
De eerste helft van dit bestuursjaar was voor mij een bijzonder, maar zeker geen gemakkelijk eerste 
halfjaar. Door een aantal moeilijke situaties heb ik veel geleerd, zoals het onderscheiden van hoofd- 
en bijzaken. Ik ben trots op mijn medebestuursleden die allemaal hun beste beentje voor hebben 
gezet. 
 
Bestuur 
Als voorzitter van het bestuur heb ik geprobeerd om een hecht team te creëren dat goed kan 
samenwerken. Daartoe hebben we tijdens meerdere bijeenkomsten elkaar beter leren kennen en 
hebben we afspraken gemaakt over hoe we als team samenwerken. De bestuursdynamiek blijft een 
punt van aandacht. Ik vind het niet makkelijk om altijd aan te voelen hoe het met iedereen gaat. 
Daarom heb ik mijn best gedaan ruimte te creëren waarin iedereen zich open op kan stellen. Op het 
eerste bestuursweekend zijn we getraind en hebben we vastgesteld welke doelen we als gehele 
bestuur stellen en hoe we deze willen bereiken. De bestuursvergaderingen in het eerste kwartaal 
waren aan de lange kant. In overleg met het bestuur ben ik daarom begonnen met een strengere stijl 
van voorzitten.  
 
De vereniging DWARS 

Ik heb geprobeerd me zichtbaar en benaderbaar op te stellen op activiteiten van DWARS, onder 
andere door korte praatjes te geven op het kamp en DWARS XL. Ook heb ik mogen figureren in 
filmpjes die DWARS uitbracht over de klimaatcrisis en onze zoektocht naar een achtste bestuurslid. 
Verder heb ik nauw contact gehouden met de voorzitter van de Raad van Advies, zodat we altijd 
goed op de hoogte waren van elkaars bezigheden. Enkele projecten heb ik helaas uit moeten stellen, 
zoals het organiseren van een borrel voor alle PJO-besturen. Ook het openbaar maken van 
beleidsstukken uit het bestuur heeft even op zich moeten laten wachten. Ik heb geprobeerd het 
contact met de DWARS-afdelingen goed te onderhouden. Dat is best goed gelukt, onder andere 
door de inputavonden voor het politiek programma door het hele land. De afdelingen die ik nog niet 
heb bezocht ben ik van plan komende maanden te bezoeken. 
 
Contact met GroenLinks 
In deze eerste helft van ons bestuursjaar zijn er veel gesprekken met GroenLinks geweest over de 
nieuwe huisvesting en nieuwe financiële afspraken. Ik was bij de meeste van deze gesprekken, 
meestal met Oscar, en heb hierin zoveel mogelijk de belangen van DWARS behartigd. Deze 
afspraken hebben ons als bestuur en mij als voorzitter lang beziggehouden omdat de inhoud ervan 
vergaande consequenties heeft op zowel de werkwijze als de financiële situatie van onze organisatie.  
Met de fractie heb ik nauw contact onderhouden. Ik heb in Den Haag niet alleen de vergaderingen 
bijgewoond, maar heb ook apart afgesproken met relevante mensen. Zo heb ik de banden 
aangehaald met Paul Rosenmöller, om betrokken te worden in de politiek in de Eerste Kamer. Toen 
er rumoer ontstond rond de houding van GroenLinks over het meestemmen met alle begrotingen, 
heb ik een opiniestuk geschreven in OverDWARS over dit onderwerp. Dit opiniestuk is goed 
ontvangen binnen DWARS én bij de GroenLinks-fractie, waar ik trots op ben. 
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Extern 

Afgelopen half jaar was niet het meest zichtbare half jaar voor DWARS, maar de media-uitingen die ik 
heb gedaan zijn wel geslaagd. Ik was te horen in de podcast Vullings en Van der Wulp en was te zien 
in Na het Nieuws en in een reportage van Nieuwsuur. Ook schreef ik een opiniestuk in het 
Nederlands Dagblad. Daarnaast heb ik meerdere debatten gevoerd, namelijk op het 
Democratiefestival en op de campus in Den Haag. Verder jureerde ik bij een debat tussen MBO-
scholen. Ik vind het jammer dat het niet gelukt is om al deze momenten voldoende te delen op 
sociale media.  
 
Buddy: Friesland 

Helaas is het me niet gelukt om langs te komen bij een activiteit die de afdeling organiseerde. Wel 
heb ik goed contact onderhouden met Annelijn, de voorzitter van Friesland. De afdeling heeft het 
het afgelopen half jaar niet makkelijk gehad en ik wens het bestuur veel succes voor het komende 
half jaar. 
 
Algemeen bestuurslid  
In overleg met de vicevoorzitter en de politiek secretaris heb ik me beziggehouden met de uitvoering 
van politieke zaken. Zo heb ik geholpen bij het opzetten van de actie voor betere 
jongerenhuisvesting. Hier en daar heb ik visuele projecten uitgevoerd zoals het maken van graphics, 
een filmpje en de bingokaarten op het congres. Verder ben ik aanwezig geweest op zoveel mogelijk 
landelijke activiteiten.  
 
Ik wil mijn bestuursgenoten bedanken voor hun harde werk en positieve energie. Ook wil ik de RvA 
bedanken voor hun constructieve houding en de goede communicatie. Ik ga met veel energie het 
komende halfjaar tegemoet en heb heel veel zin om, samen met jullie, het verschil te maken.  
 

 
Het voelt alsof het Zomercongres in Maastricht net voorbij is en toch heb ik al ontzettend veel 
geleerd en een heleboel dingen gedaan. Ik ben enorm aan het genieten van alle kansen die ik krijg 
en alles wat ik mag en kan doen bij DWARS! Dominique dank voor je gestructureerde basis waar ik 
dit jaar op voort mag bouwen. 
 
Congressen 

De afgelopen maanden heb ik hard gewerkt om de organisatie van het Wintercongres tot een succes 
te maken. Ik liep er echter tegenaan dat de congressen groeien en niet meer in een half jaar te 
organiseren zijn. Om de congresorganisatie te verbeteren, ben ik bezig de tijd waarin een congres 
georganiseerd wordt te verhogen naar een jaar. Hopelijk kunnen we zo sneller geschikte en 
betaalbare locaties vinden en knopen doorhakken. Dit bleek tijdens de organisatie van het 
Wintercongres namelijk lastig. Uiteindelijk ben ik trots op ons dat het gelukt is. Ontzettend veel dank 
aan de Congrescommissie, Oscar en de rest van het bestuur voor jullie gezelligheid en ideeën! 
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Huishoudelijk Reglement 
Het Huishoudelijk Reglement (HR) is aan vernieuwing toe. Daarom hebben we besloten om dit te 
herzien samen met een HR-commissie. Vanaf oktober ploeteren we ons door de verschillende 
artikelen, hoofdstukken, en procedures van DWARS heen. We hebben het document geëvalueerd, 
contact opgenomen met gremia en onderzoek gedaan naar Huishoudelijk Reglementen van andere 
PJO’s, GroenLinks en afdelingen. Inmiddels is de structuur van het nieuwe HR af en zijn we druk 
bezig met het schrijven van de artikelen. En dat allemaal in nog geen twee maanden tijd. Daarom 
mogen we best even stilstaan bij de helden van de HR-commissie: hulde!  
 
Digitale omgeving, privacy en afdelingssecretarissen 

Op het gebied van privacy heb ik verschillende stappen genomen. Om de ledengegevens niet meer 
met andere programma’s te hoeven delen hebben afdelingssecretarissen nu toegang tot het online 
ledensysteem en zullen hopelijk binnenkort ook de nieuwsbrieven vanuit dit systeem gestuurd 
worden. Ik heb de afdelingssecretarissen hierop ingewerkt en ze een training privacy gegeven. Het 
blijft moeilijk om datalekken binnen DWARS te voorkomen en hier wil ik beter bovenop zitten. Domi, 
dankjewel voor al je voorwerk. En Wouter Witteveen, bedankt voor je harde werk achter de schermen 
met de ledenadministratie.  
 
Algemeen bestuurslid 

Als bestuurslid stel ik me graag open op. Ik vind het leuk om tijdens activiteiten nieuwe DWARSers te 
ontmoeten en met de bekende DWARSers te praten. Tijdens vergaderingen geef ik graag mijn 
mening. Wel vind ik dit lastiger dan ik van tevoren verwacht had om tijdens het notuleren te doen. 
Daar werk ik aan. Ook wil ik het komende half jaar eerder reageren op berichten. Omdat er tot nu toe 
nog geen bestuurslid Campagne & Communicatie is verkozen, hebben we de taken van dit 
bestuurslid verdeeld over de bestuursleden. Zo denk ik wekelijks met Wouter en Ahmet mee over 
acties en hoe we impact gaan maken. Ook heb ik de promotie voor het Wintercongres op me 
genomen. Ik heb het ontzettend naar mijn zin in ons bestuur en zie al uit naar de komende maanden! 
 
Vicevoorzitter  
Als vicevoorzitter heb ik me de afgelopen maanden beziggehouden met de groepsdynamiek binnen 
het bestuur, vooruitdenken over wat DWARS kan doen en waar DWARS moet staan en Wouter 
ondersteunen en vervangen. Ik denk met Wouter na over wat we kunnen doen om ons bestuur op 
verschillende gebieden nog sterker neer te zetten. In de afgelopen maanden heb ik DWARS 
gerepresenteerd bij staatssecretaris Blokhuis over de maatschappelijke diensttijd, ben ik bij de 
uitreiking van Coalitie Y aan Mark Rutte geweest en heb ik bij de SER gepraat over het leenstelsel. 
Best wel cool: want een aantal weken daarvoor werd mijn opiniestuk over het leenstelsel 
gepubliceerd in Trouw en sprak ik op de radio over de schuldengeneratie. Alle dingen die ik als 
vicevoorzitter mag doen, dragen nog eens extra bij aan hoe leuk en uitdagend het DWARS-bestuur 
is.  
 
Buddy-afdeling  
Dan mijn favoriete buddy-afdeling: DWARS Amsterdam. Wat zijn jullie goed bezig! De komende 
maanden doe ik m’n best om nog regelmatiger contact met jullie te hebben en kom ik in ieder geval 
nog twee keer langs. 
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Ik kijk ernaar uit om nog meer te leren en voor elkaar te krijgen de komende maanden! Ik heb er zin 
in!  
 

 
Het afgelopen halfjaar heb ik me als penningmeester met veel plezier ingezet voor DWARS. Het 
duurde even voordat ik doorhad hoe ik alle verschillende taken aan moest pakken, maar door de 
goede inwerking door Willem is dat snel goed gekomen. Verder is de functie veel werk, maar het 
scheelt dat we met het bestuur een goed en hecht team vormen. Naast mijn vaste taken ben ik op dit 
moment met een aantal projecten bezig. 
 
Huisvesting 

Zoals in de huisvestingsverantwoording te lezen is, is hier flink wat werk in gaan zitten. Buiten de 
onderhandelingen over het contract met GroenLinks heb ik me ook beziggehouden met de inrichting 
van de nieuwe huisvesting door plaats te nemen in de klankbordgroep van GroenLinks. Tenslotte heb 
ik me samen met Wouter en GroenLinks beziggehouden met de zoektocht naar een tijdelijke locatie 
voor de eerste helft van 2020. 
 
Afdelingen 

Ik heb geprobeerd de afdelingenfinanciën te professionaliseren. Afgelopen jaren hebben afdelingen 
flink grotere begrotingen gekregen, maar zijn er ook flinke verschillen ontstaan inhoe ze hun geld 
uitgeven. In samenspraak met afdelingspenningmeesters heb ik gebrainstormd over een 
uitgavenrichtlijn die als handvat kan dienen voor alle huidige en toekomstige 
afdelingspenningmeesters. Daarnaast komt er ook training voor de afdelingskascommissies zodat zij 
beter weten wat hun taak inhoudt. 
 
Financiën en accountant 
Bij de functie van penningmeester horen flink wat vaste taken, zoals het afhandelen van declaraties, 
het bijhouden van de boekhouding en het maken en bespreken van begroting. Ik denk dat ik deze 
taken redelijk goed uitgevoerd heb, hoewel een enkele keer de declaraties wat lang op zich moesten 
laten wachten. Ook heb ik heb me beziggehouden met het voorbereiden van de 
accountantscontrole, die door een nieuwe wet vanaf dit jaar een stuk strenger wordt. 
 
Overig 

Aan het begin van het jaar heb ik me beziggehouden met een plan opstellen voor het uitkeren van 
het vacatiegeld. Daarnaast heb ik afgelopen halfjaar ook meegeholpen met de congresorganisatie, 
wat niet altijd even makkelijk ging. Het duurde lang voordat we de locatie en slaaplocaties rond 
hadden, maar toch denk ik dat we uiteindelijk een mooi congres georganiseerd hebben.  
 
Algemene bestuurstaken 

Ik was afgelopen jaar samen met Casey ook verantwoordelijk voor het maken van de graphics. Hier 
ben ik aan het begin van mijn termijn amper aan toegekomen, maar door betere communicatie gaat 
dit steeds beter.  
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Buddy’s 
Bij mijn buddy Utrecht ben ik niet zo vaak langs geweest als dat ik zou willen, maar  het organiseren 
van leuke en goedbezochte activiteiten gaat jullie goed af. Tot slot wens ik de leden van mijn 
voormalige buddy Wageningen nog veel succes als deel van DWARS Gelderland. 
 
Veel van de projecten die hierboven zijn genoemd, zijn nog niet afgerond. Hierin zal in 2020 nog veel 
tijd gaan zitten. Met name rondom de huisvesting zullen nog veel kleine, praktische zaken geregeld 
moeten worden. Ook ga ik een plan maken om de stijging van de reiskostendeclaraties enigszins te 
beperken. Ik kijk er naar uit om ook de tweede helft van dit bestuursjaar tot een succes te maken! 
 

 
Na een super hectische zomercongres duurde het nog een paar weken tot het doordrong dat ik echt 
was verkozen tot landelijk bestuurslid. Na een eerst wat lastiger en drukke periode zit ik nu echt in de 
flow als Politiek Secretaris. Ik ben super trots op mijn bestuursgenootjes en ben blij dat ik DWARS en 
DWARSers op verschillende manieren kan helpen en mag vertegenwoordigen.  
 
Inhoudelijk commissies 
Het grootste deel van mijn tijd ben ik bezig met het coördineren en ondersteunen van de vele 
inhoudelijke commissies die onze vereniging kent. Afgelopen half jaar heb ik een flink aantal 
commissiepresidia aangesteld. Voornamelijk de maand september was daardoor vrij hectisch met 
heel veel sollicitaties en overdrachten. Om dit in de toekomst, niet alleen voor mezelf maar ook voor 
mijn opvolger, soepeler te laten lopen, ga ik kijken naar mogelijkheden om de werkdruk door 
sollicitaties  en overdrachten te verlagen. Naast de inhoudelijke commissies heb ik ook twee nieuwe 
portefeuillehouders aangesteld voor het Duurzaamheidsoverleg Politieke Jongeren (DOPJ) en 
License to Heal (LtH), waar zij DWARS zullen representeren in overleggen met andere organisaties. 
Komend half jaar ga ik meer tijd nemen om tijdig opvolgers te vinden voor DWARSers in functie, 
door o.a. een ruim aantal weken voor een termijn afloopt contact met hen op te nemen. 
 
Politiek Overleg 
Naast dat ik commissies individueel ondersteun, ben ik bezig met de organisatie van het Politiek 
Overleg (PO). Tijdens het eerste PO hebben de commissiepresidia de mogelijkheid gehad om kort 
kennis te maken met de afdelingsvoorzitters. Dit om toekomstige samenwerking te bevorderen. In 
december zullen de commissiepresidia en afdelingsvoorzitters weer bij elkaar komen om samen 
getraind te worden en meer van én over elkaar te leren. 
 
Samenwerking met andere PJO’s 
De afgelopen periode hebben we waar nodig de samenwerking opgezocht met andere Politieke 
Jongerenorganisaties (PJO’s). De organisatie van het PJO-parlement draait op volle toeren en door 
me vooral zelf proactief  op de stellen, probeer ik het ook zo draaiende te houden. Daarnaast 
hebben we samen met de Jonge Socialisten (PvdA) en de Jonge Democraten (D66) actie gevoerd 
voor jongerenhuisvesting. De actie zelf was wel succesvol, al kon de communicatie rondom en over 
de actie beter. Ook ben ik bezig met het kijken of we op andere terreinen meer kunnen bereiken 
door samen te werken met andere PJO’s. 
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Programmacommissie 
Ik ben nu ongeveer een half jaar actief binnen de programmacommissie, waarvan de afgelopen 
maanden als bestuurslid. We hebben zo veel mogelijk geprobeerd input te verzamelen van leden en 
zijn nu bezig met het opstellen van het concept politiek programma. Het contact met de 
programmacommissie als bestuurslid liep niet altijd even goed. Deels omdat ik zelf druk was met 
mijn overige taken als bestuurslid, maar ook vanwege persoonlijke omstandigheden. Daarnaast was 
het met Wouter als tweede bestuurslid in de programmacommissie soms lastig af te stemmen welk 
bestuurslid wat zou doen. Komende periode zullen we ons bezighouden met de voorbereiding op 
het Tussentijds Congres. Ik kijk er vooral naar uit om samen met deze fantastische commissie op dat 
congres met een sterk DWARS politiek programma te komen. 
 
Actiecommissie 
Helaas gaat het op dit moment niet goed met de actiecommissie. De huidige leden hebben het of te 
druk of raken gedemotiveerd door de huidige vorm van de commissie om actief te kunnen blijven 
binnen de commissie. Ik heb contact gehad met een aantal commissieleden om de gehele situatie te 
evalueren en na te gaan waar het goed of juist mis ging. Komende periode zal ik bezig zijn met het 
opstellen van een nieuwe actiecommissie. Deze zal dan ook een nieuwe, duidelijkere opdracht 
hebben met daarbij een betere communicatiestructuur richting het bestuur en de leden. 
 
Algemeen Bestuurslid 
Naast mijn functie-specifieke taken heb ik als bestuurslid mijn best gedaan om mijn bestuursgenoten 
zo goed mogelijk te ondersteunen in hun taken. Ik heb geprobeerd om zo toegankelijk mogelijk te 
zijn richting leden toe, al ging dit niet altijd even goed omdat mijn ‘sociale batterij’ soms gewoon 
leeg was. Door de afwezigheid van een bestuurslid Campagne en Communicatie heb ik, net als de 
rest van het bestuur, een aantal taken op me moeten nemen. Veel van deze taken overlappen met 
mijn functie-specifieke taken of hebben er mee te maken, maar zorgen alsnog wel voor een flink 
hoger werklast. Mijn Paint-skills zijn daarmee wel goed opgekrikt! 
 
Buddy-afdelingen (Overijssel en Arnhem-Nijmegen a.k.a. Gelderland) 
Als oud-afdelingsbestuurslid heb je natuurlijk veel liefde en lof voor je oude afdeling, maar gelukkig 
ben ik dit jaar de buddy van afdelingen Overijssel en Arnhem-Nijmegen (Gelderland) die net zo lief 
en leuk zijn als mijn voormalige. Met beide afdelingen heb ik regelmatig contact en probeer ik ze 
waar nodig zoveel mogelijk te ondersteunen. Met Arnhem-Nijmegen heb ik vooral contact gehad 
over de fusie met Ede-Wageningen en heb ik ze geholpen met hun beleidsplan. Omdat het bestuur 
van Overijssel vrij recent is verkozen heb ik nog niet veel met ze kunnen doen, maar uiteraard gaat 
daar aankomende periode verandering in komen. Ik kijk ernaar uit om de aankomende periode bij 
een aantal activiteiten van beide afdelingen aanwezig te zijn. 
 

 
Algemeen bestuurslid 
Wat een schok was het om recent te horen dat we al 100 dagen in functie waren! In aanloop naar het 
wintercongres kijken we terug op ons eerste deel van het bestuursjaar. Ik kende niet iedereen uit mijn 
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bestuur voordat we starten, dat maakte het heel spannend. Al snel vond ik mijn plek en ik ben 
ontzettend blij met het team van mooie mensen waarmee ik dit avontuur mag beleven. Binnen het 
bestuur streef ik naar het creëren van een open sfeer waarin iedereen zich veilig genoeg voelt om 
zich kwetsbaar op te stellen. Ik geloof dat dit goed lukt. Ik stel mij kritisch op maar vind het ook 
belangrijk dat we beseffen dat we ook maar mensen zijn. Doordat ik voor het beginnen van het 
bestuursjaar een duidelijk beeld had van hoe zwaar het jaar zou worden was het geen verrassing dat 
het soms erg zwaar was.. Maar dankzij steun van mijn lieve bestuur en vrienden binnen en buiten 
DWARS lukt het mij om zo goed mogelijk de uitdagingen van landelijk bestuur zijn aan te kunnen. 
 
Functiespecifiek 
Dankzij mijn voorganger Remco ben ik goed ingewerkt en wist ik goed wat binnen mijn functie van 
mij verwacht werd. Ook mocht ik al snel ervaren wat het inhield om internationaal secretaris voor 
DWARS te zijn. Zo gingen Remco en ik in mijn eerste week in functie al naar een activiteit van Jong 
Groen. Het was daar zeker wennen om te realiseren dat ik het antwoord moest hebben op de vraag 
“wat vindt DWARS daar eigenlijk van?”. In de zomer heb ik mij vooral beziggehouden met 
voorbereidingen op de Brusselreis en de General Assembly (GA), het jaarlijks congres van FYEG, in 
Istanboel. De GA was intens maar heel leerzaam. Ik heb veel mensen ontmoet en er waren veel 
amendementen en resoluties dus het programma was erg vol. DWARS heeft hier samen met Jong 
Groen een resolutie over een Europees Treinnetwerk ingediend, die is aangenomen!  
 
Commissies  
In september en oktober heb ik mij gefocust op de Reiscommissie en Internationale 
Activiteitencommissie (IAco) en het verder uitwerken van de Brusselreis. Voor allebei de commissies 
was erg weinig animo, ondanks veelvuldige promotie en het benaderen van mensen. Dit vond ik erg 
lastig. Uiteindelijk heb ik besloten om niet nu op de IAco te focussen. Betreffende de Reisco was de 
afweging moeilijker, want de lange reis organiseren zonder Reisco is een uitdaging. We gaan dit wel 
doen, ik heb uit verschillende hoeken hulp aangeboden gekregen, en ik heb er het volste vertrouwen 
in dat dit wel goed komt. Het organiseren van de Brusselreis heeft mij een duidelijk beeld gegeven 
van wat er geregeld moet worden en wat realistische tijdlijnen zijn voor zo’n project 
 
Buddies: Limburg en Leiden-Haaglanden 
Met mijn buddies heb ik regelmatig contact via slack maar ook  in persoon en telefonisch. Ik ben bij 
Leiden-Haaglanden éénmaal langs geweest, voor de AAV maar bij Limburg is dit nog niet gelukt. Ik 
geloof dat ik goed bereikbaar ben geweest en actief contact heb gezocht met ze. Dit hoop ik 
aankomende tijd door te zetten! 
 

 
Zo’n vier maanden geleden werden we verkozen tot landelijk bestuur. Heel eerlijk: in het begin 
voelde het alsof ik geen idee had wat ik aan het doen was. Hoe moet ik het pand afsluiten? Hoe 
benader ik grote sprekers? Hoe schrijf ik een fatsoenlijke memo voor een BV? Inmiddels heb ik het 
antwoord op veel vragen gevonden. Deels door het oud-bestuur en daarbij in het bijzonder mijn 
voorganger Benthe, deels door mijn bestuursgenootjes en deels door het gewoon te doen. De 
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eerste paar maanden van mijn bestuursjaar waren misschien niet perfect, maar lief DWARS, ik heb 
mijn best voor jullie gedaan. In deze verantwoording zal ik het een en ander toelichten. 
 
Activiteiten  
Mijn eerste activiteit als bestuurslid was meteen de langstdurende DWARS activiteit die bij mijn 
functie hoort: het zomerkamp. Al met al was het zomerkamp enorm geslaagd. Er is veel gelachen en 
er waren leuke spellen. Tijdens het zomerkamp was ik soms gestresst, wat leden aan mij hebben 
kunnen merken. Dat vind ik jammer, maar ik heb er vertrouwen in dat ik tijdens komende activiteiten 
minder gestresst zal zijn.  
 
Twee weken na het zomerkamp vond DWARS XL plaats. Dit heb ik samen met Casey, bestuurslid 
organisatie en leden, georganiseerd. DWARS XL is vrijwel vlekkeloos verlopen. Er waren leerzame 
workshops, er was ruimte voor uitwisseling en niet te vergeten: er waren 90 kaartjes verkocht. Ik ben 
trots op het evenement dat we hebben neergezet. 
 
Ons best bezochte evenement was echter DWARS X Jesse Klaver, met 130 aanwezigen. Het was 
ontzettend tof om te zien dat hier zo veel DWARSers op afkwamen. Helaas betekende dit wel dat de 
zaal aan de kleine kant was. Bij toekomstige evenementen met grote namen zal ik hier beter op 
anticiperen.  
 
Tijdens dit congres zal ook DWARS got talent hebben plaatsgevonden. De voorbereidingen hiervan 
zijn op het moment van schrijven in volle gang. Ook de voorbereidingen van het Fabuleuze 
Feestdagen Festijn, het gala en het symposium zijn momenteel in volle gang. Bij veel van deze 
evenementen speelt de Bijzondere Activiteitencommissie (BACo) een grote rol. BACo, jullie zijn 
geweldig, bedankt voor alles! 
 
Scholing  
De eerste masterclass van mijn bestuursjaar, de masterclass zelfverdediging, was een groot succes. 
Ook de tweede masterclass, een masterclass storytelling, is al georganiseerd. Met de 
scholingscommissie ben ik daarnaast bezig met het organiseren van andere activiteiten. Zo gaan we 
een debatdag, een formatiespel en de DWARS kampioenschappen organiseren. SchoCo, bedankt 
voor jullie creativiteit, inzet en gezelligheid in de afgelopen maanden! 
De voorbereidingen voor DWARS op weg, het scholingstraject voor ervaren DWARSers, zijn 
inmiddels ook begonnen. Aan dit traject werk ik samen met een trajectgroep. DWARS op weg zal in 
het voorjaar van start gaan. Tot slot ga ik onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een 
inhoudelijk scholingstraject.  
 
Academy 

Als bestuurslid S&A ben ik verbonden aan de trainerspoule van DWARS, de DWARS Academy. In 
september heb ik voor de Academy een train-de-trainer dag georganiseerd. Hier hebben niet alleen 
nieuwe, maar ook ervaren trainers nieuwe dingen kunnen leren. Ook hebben twee vergaderingen en 
één ontwikkelsessie plaatsgevonden en zijn er meerdere trainingen gegeven. Ik wil mijn contact met 
de Academy de komende maanden graag versterken, door een kernteam aan te stellen. Academy, 
bedankt voor jullie inzet! 
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Algemene bestuurstaken  
Ik ben trots op hoe ik mijn algemene bestuurstaken heb uitgevoerd. Ik ben bij elke BV aanwezig 
geweest, heb een BHV certificaat behaald en heb mijn bestuursgenootjes waar nodig geholpen. Zo 
heb ik geholpen tijdens een PO en tijdens DWARS 101 en heb ik de sollicitatiegesprekken voor de 
programmacommissie gevoerd. Ook het opvangen van mijn deel van de C&C taken is prima 
verlopen. Tot slot heb ik geprobeerd benaderbaar te zijn voor leden en volgens mij is dit goed 
gelukt. Ik heb met velen van jullie gesproken en gelachen. 
 
Buddy  
Mijn buddy-afdeling Groningen doet het super goed. Helaas ben ik nog niet vaak bij ze langs 
geweest. Ik wil voor het zomercongres nog zeker 3 keer langsgaan. Ook wil ik regelmatig contact 
blijven houden, om waar nodig ondersteuning te bieden. Grunn, ik heb alle vertrouwen in jullie, jullie 
zijn toppers! 
 
Lief DWARS, ik heb de afgelopen maanden enorm genoten en kijk uit naar alle coole dingen die 
eraan zitten te komen. Dankjulliewel voor jullie positiviteit <3.  
 

 
Een bestuursjaar bij DWARS is hectisch, uitdagend en super inspirerend. Dit is dan ook hoe ik het 
eerste deel van mijn bestuursjaar heb ervaren. Ik heb al veel mogen leren en mogen doen en geniet 
ervan om te zien hoe DWARSers een plekje vinden binnen onze vereniging. Ik ben super blij dat ik 
met zes andere toppers dit jaar het bestuur van onze PJO mag vormen.  
 
Afdelingen  
De afgelopen maanden ben ik veel bezig geweest met het uitdenken van plannen om de 
communicatie met afdelingen te verbeteren. Dit heeft geresulteerd in een aantal veranderingen. Zo 
wordt er vanaf dit bestuursjaar periodiek (ongeveer elke 1-2 maanden, afhankelijk van de relevantie) 
een update vanuit landelijk naar de afdelingen gestuurd via de mail. Ook heb ik regelmatig gecheckt 
bij mijn medebestuursleden hoe het met hun buddy afdelingen ging en ben ik een extra 
aanspreekpunt geweest voor afdelingen die hier behoefte aan hadden. Zo heb ik hulp geboden 
rondom de onvermijdelijke fusie van de afdelingen Arnhem-Nijmegen en Wageningen (nu: afdeling 
Gelderland). In het bijzonder wil ik de besturen van deze afdelingen bedanken voor hun inzet. Een 
verbeterpunt voor mij is het beter vooruit plannen van voorzittersoverleggen. Dit zal ik vanaf het 
afdelingenweekend oppakken.  
 
Naast afdelingsspecifieke hulp heb ik me ook bezig gehouden met het organiseren van het 
afdelingenweekend. Op het moment van schrijven moet dit weekend nog plaatsvinden. Ik zal 
hierover mondeling een update geven.  
 
Organisatiestructuur 
Op het gebied van organisatiestructuur is nog niet veel gebeurd. Ik heb gesprekken gevoerd met 
kandidaten voor de HR-commissie en met Lotte mee gedacht over het proces van dit orgaan. Hier is 
een mooie commissie uitgekomen en ik ben benieuwd naar het resultaat.  
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Ledenwerving & Ledenbinding 

Het grootste evenement van het DWARSe bestuursjaar zit er weer op: de Zomertour. Tijdens deze 
tour langs introductie-markten zijn onze bestuursleden door het hele land gereisd. We hebben op 16 
markten door het hele land gestaan om DWARS te promoten. Twee markten zijn helaas niet 
doorgegaan in verband met slechte communicatie door organisatie en te weinig opbrengst. Ondanks 
dat het vaak lastig was om met de organisatoren van markten te communiceren, hebben we toch een 
mooie Zomertour neergezet. Ik wil graag alle vrijwilligers van de afdelingen heel erg bedanken. 
 
Naast de zomertour heb ik de eerste ronde van DWARS 101 georganiseerd en een enthousiaste 
groep nieuwe DWARSers mogen helpen hun politieke vaardigheden te ontwikkelen. Als laatste heb 
ik, samen met Joëlle, DWARS XL georganiseerd en tot een groot succes gemaakt. Ik heb genoten 
van al het enthousiasme van de aanwezigen.  
 
Diversiteit 
Het eerste deel van mijn bestuursjaar heb ik weinig tijd gehad om mijn plannen op het gebied van 
diversiteit uit te voeren. Dit komt door de hoeveelheid vaste taken die ik uit moest voeren. Ik heb 
meegedacht met andere bestuursleden die vragen hadden over diversiteit en ideeën opgedaan over 
wat ik de rest van het bestuursjaar op dit gebied wil doen. Zo liggen er plannen om met andere 
organisaties en GroenLinks in gesprek te gaan over diversiteit en hoe we dit kunnen verbeteren.  
 
Promotie 

Hebben jullie de nieuwe koffiebekers in de webshop al gezien? De afgelopen maanden ben ik bezig 
geweest met het nadenken over en het bestellen van nieuw promotiemateriaal. Er staan nog een 
aantal nieuwe producten op de planning om de zichtbaarheid van DWARS te vergroten. Helaas zijn 
er een tijdje niet alle truien op voorraad geweest. Dit spijt mij. Ik hoop dat jullie binnenkort weer van 
alle nieuwe materialen kunnen genieten.  
 
Algemeen bestuurslid 

De taken die ik deed als algemeen bestuurslid zijn mij goed bevallen. Ik vond het leuk om zoveel 
mogelijk op activiteiten aanwezig te zijn en met nieuwe en ervaren leden te spreken. Helaas was het 
voor mij niet altijd mogelijk om overal bij te zijn. Wel heb ik nog geen enkele bestuursvergadering 
gemist (want vergaderen is vaak hartstikke leuk). Daarnaast heb ik mijn BHV-certificaat mogen halen. 
Van de C&C taken heb ik het grootste deel van de graphics gemaakt en heb ik gefungeerd als 
hoeder van de huisstijl. Binnen het bestuur vind ik het belangrijk om me in te zetten voor gezelligheid 
naast de serieuze vaste taken.  
 
Buddy-afdelingen  
Ik heb dit jaar de eer om buddy te mogen zijn van twee van de gezelligste afdelingen van DWARS, 
namelijk Rotterdam-Rijnmond en Brabant.  
Ik heb mijn best gedaan intensief contact met jullie te onderhouden, maar erken dat dit er soms bij in 
is geschoten. Ik hoop komend halfjaar vaker bij jullie langs te kunnen komen. Bedankt voor jullie 
onuitputtelijke inzet! 
 
Ik wil graag mijn lieve, hardwerkende bestuursgenootjes bedanken voor de fijne samenwerking de 
afgelopen maanden. Ik ga mij hard inzetten om de rest van dit jaar tot een nog groter succes te 
maken.  
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Lief congres, 
 
De Raad van Advies heeft weer een bijzonder en enerverend jaar (en voor twee van ons een half jaar) 
achter de rug. We hebben met plezier samengewerkt met het nieuwe bestuur. Ook met elkaar 
hebben we een hele leuke en interessante periode achter de rug waar we ons met meerdere 
uitdagingen bezig hebben gehouden. 
 
We zijn als raad actief bezig geweest op variërende onderwerpen, waaronder een groot  
huisvestingsdossier waar we veel tijd aan hebben besteed. Hier hebben we geprobeerd een 
ondersteunende rol in te nemen. Door het wisselende tempo en de vertrouwelijkheid van veel van de 
stukken was dit niet altijd even eenvoudig, maar uiteindelijk zijn we van mening dat we concreet 
hebben kunnen bijdragen aan de onderhandelingspositie en de overwegingen die door het bestuur 
gemaakt zijn met betrekking tot huisvesting, mede door verschillende schriftelijke adviezen omtrent 
dit onderwerp en ondersteuning vanuit verschillende leden van de raad. 
 
Verder hebben we ons bezig gehouden met andere zaken, van suggesties omtrent het aanpassen 
van de opdracht voor de Kandidatencommissie tot een advies richting de HR-commissie. Ook 
hebben we weer samen gezeten met alle bestuursleden om te kijken wat voor ondersteuning er 
nodig is en hoe we dit bestuur nog meer in hun kracht kunnen zetten. Met (schriftelijke) adviezen 
hebben we geprobeerd te ondersteunen en bij te sturen. Als laatste hebben we ook onze statutaire 
taak uitgevoerd en het beleidsplan en de begroting van 2020 geëvalueerd.  
 
Jammer vinden we dat we met enkele onderwerpen niet hebben kunnen behandelen. Een advies 
omtrent een nieuw donateursbeleid is bijvoorbeeld iets waar we niet aan zijn toegekomen. Verder 
waren de spinnotulen door de vertrouwelijkheid van veel stukken soms nogal summier. Hoewel dit er 
door de rol van de Raad van Advies bij hoort, blijft het lastig navigeren tussen wat wel en niet naar 
buiten mag, en we raden onze opvolgers dan ook te blijven zoeken naar de juiste balans. 
 
Als laatste hebben we als RvA ook moeite gehad met het definiëren van onze rol. Op verschillende 
momenten zijn we op posities geweest waar we vinden dat de RvA geen rol moet spelen, en 
gelijktijdig hebben we soms moeite gehad om de juiste invulling te vinden voor de taken die ons wel 
zijn toebedeeld. Voor onze opvolgers hebben we de lessen uit dit jaar opgeschreven, en hopelijk 
kunnen zij komend termijn sneller uit de startblokken vertrekken. 
 
De Raad van Advies heeft een mooi (half-)jaar achter de rug gehad, en we wensen onze opvolgers 
volgend jaar veel wijsheid en energie toe. Ook willen we het bestuur bedanken voor een fijne 
samenwerking en hopen we dat ze nog een leuke zes maanden tegemoet gaan, waar met de 
verhuizing en het tussentijds congres nog genoeg op de agenda staat! 
 
Groetjes, 
 
De Raad van Advies 
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Luuk Voncken 
Mark Louwrier 
Anke van Dijk 
Ruben Keijser 
Julia Kleinrensink 
Aafke Belterman 
Stein Smit 
 

 
Lief congres, 
 
Het afgelopen halfjaar zijn we met kleine stapjes vooruitgegaan. We hebben een basis en de groei 
van OverDWARS is ingezet, maar we kunnen nog verder groeien. 
 
We hebben een redelijk actieve redactie die vooral online bezig is. We slagen erin om elke week 
minstens één publicatie en één zondagse meme op onze kanalen te zetten. Vergaderingen worden 
niet even goed bezocht als we gehoopt hebben en dat is jammer. Ook zijn we er nog niet heel goed 
in geslaagd nieuwe redactieleden aan ons te binden. Hier hopen we het komende halfjaar aan te 
werken. 
 
Wel hebben we veel artikelen van gastschrijvers. Speciaal daarvoor hebben we een buddysysteem 
opgesteld waarbij we redactieleden koppelen aan gastschrijvers voor extra hulp en begeleiding. Op 
moment van schrijven zijn de eerste buddy’s gekoppeld. 
 
Het afgelopen halfjaar zijn er twee rubrieken die wij zeer succesvol vonden: de DWARSe Deuntjes en 
de memes. Op het moment van het schrijven van deze verantwoording zijn we bezig twee grote 
projecten: onze themaweek over wonen en de DWARSe Top 100. We hopen  dat we hier tijdens het 
congres meer over kunnen vertellen. 
 
En, lief congres, mochten er leden onder jullie zijn die graag wat schrijven, stuur het aan ons op! 
 
Namens de redactie, 
 
Hessel Hoekstra 
 

 

Kascontrole 9 oktober 2019 
Op woensdag 9 oktober 2019 heeft de kascommissie een kascontrole gehouden. Bij deze controle 
waren namens de kascommissie Emile van Krieken en Sybren Deuzeman aanwezig. Namens het 
besturen waren Oscar Jansen als penningmeester en Lotte Meerhoff als vicevoorzitter aanwezig. 
Tijdens de controle zijn geen noemenswaardige onvolmaaktheden in de financiële administratie 
aangetroffen. 
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Wel wil de kascommissie wijzen op het belang van een structureel sluitende begroting. In tijden van 
hoge inkomsten is een structureel tekort begroten niet prudent. Beter is om het dreigende 
begrotingstekort door de aanstaande verhuizing naar een duurder pand te gebruiken om keuzes te 
maken in de prioriteiten van DWARS. Voor incidentele uitgaven rond de verhuizing en tijdelijke 
huisvesting kunnen wel de reserves worden aangesproken. 
Verder valt de grote overschrijding ten opzichte van het begrote bedrag voor het zomercongres. 
Voor de zomercongressen is al een erg groot bedrag begroot. Meer dan 20% van de gehele 
begroting wordt uitgegeven aan zomer en winter congressen. Met een dusdanig hoog begroot 
bedrag verwacht je dat een congres goed te organiseren moet zijn. Daarnaast is een relevante vraag 
of dergelijke uitgaven wel doelmatig zijn. 
 

 
Afgelopen half jaar hebben we een aantal belangrijke afspraken gemaakt met GroenLinks die invloed 
hebben op de huisvestings- en financiële situatie van DWARS. Omdat sommige afspraken voor 
langere termijn gemaakt worden en nogal ingrijpend zijn, schrijven we een aparte verantwoording 
voor deze zaken. Op het congres zal er ook tijd worden vrijgemaakt om over dit onderwerp vragen te 
stellen. 
 
Proces en gesprekken met GroenLinks 
Al voor het begin van ons bestuursjaar was duidelijk dat GroenLinks zeer waarschijnlijk zou gaan 
verhuizen waardoor er extra druk kwam staan achter de verhuizing van DWARS. Op het 
huisvestingscongres heeft het bestuur het mandaat gekregen om een huisvestingslocatie te 
betrekken wanneer voldaan zou zijn aan alle eisen. DWARS heeft bij GroenLinks aangegeven serieuze 
interesse te hebben om mee te verhuizen en GroenLinks heeft vervolgens naar een geschikte locatie 
gezocht. Wel betekende dit dat er een nieuw huurcontract tussen DWARS en GroenLinks zou worden 
opgesteld. Hierover hebben gesprekken plaatsgevonden die zowel door het vorige als het huidige 
bestuur gevoerd werden. Deze gesprekken werden telkens gevoerd door de voorzitter en de 
penningmeester (gesprekken over huisvesting en financiën) of door de voorzitter en de vicevoorzitter 
(gesprekken over de relatie tussen DWARS en GroenLinks). De gesprekken liepen niet altijd even 
soepel door conflicterende belangen tussen beide partijen. Zo wilde GroenLinks ook kosten aan ons 
doorberekenen voor diensten die zij leveren (ICT, leden- en financiële administratie etc.). Wat ons 
betreft klopten de bedragen die GroenLinks aandroeg in eerste instantie niet. Na verschillende 
gesprekken heeft GroenLinks kritisch gekeken naar hun rekenmethode en zijn de bedragen flink 
gedaald. We hebben de optie om mee te verhuizen afgewogen tegen het alternatief, een eigen 
ruimte zoeken. Dit alternatief zou waarschijnlijk een soortgelijke prijs hebben, maar zou een hoop 
extra werk meebrengen, zoals opknapwerk, onderhoud en faciliteiten. Ook zouden we dan alsnog 
moeten betalen voor een groot aantal diensten van GroenLinks. We hebben besloten mee te 
verhuizen met GroenLinks en meer te gaan betalen voor huur en diensten.  
 
Afspraken Huisvesting  
GroenLinks wilde graag dat DWARS mee zou verhuizen naar het nieuwe pand en heeft DWARS altijd 
goed betrokken wanneer nieuwe informatie beschikbaar was. Uiteindelijk bleef er één pand over en 
na overleg bleek dat DWARS een grote kamer kan krijgen op de entresol van dit gebouw, terwijl de 
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medewerkers van GroenLinks op de vijfde verdieping zullen plaatsnemen. Onze kamer heeft ruimte 
voor 2 werkbureaus, een vergadertafel en een zithoek. Daarnaast mogen we gebruik maken van de 
faciliteiten van GroenLinks, waaronder een groot aantal vergaderruimtes waar organen van DWARS 
gebruik van kunnen maken. Het pand voldoet aan onze eisen en een aantal wensen. De huidige 
planning is dat GroenLinks in het begin van 2020 verhuist. We verhuizen naar de Sint Jacobsstraat 12, 
een kantoorruimte die dicht bij station Utrecht Centraal ligt. 
 
De eerste verdieping in het nieuwe pand komt wel pas later vrij dan de vijfde. Dat betekent dat 
DWARS voor de eerste helft van 2020 op zoek moet naar tijdelijke huisvesting. Op dit moment is 
GroenLinks nog bezig met het vinden van een geschikte oplossing, in overleg met ons. Gedurende 
deze periode betaalt DWARS de reguliere (nieuwe) huur aan GroenLinks en zal GroenLinks deze 
tijdelijke huisvesting betalen. 
 
Gesprekken over geld 
Een aantal afspraken zijn ongewijzigd gebleven. DWARS krijgt bijvoorbeeld nog steeds 14.000 per 
jaar van GroenLinks aan subsidie. Wat wel veranderd is, is het bedrag dat we betalen aan GroenLinks 
voor huur en diensten. Dit was 10.000 en wordt bijna 51.000. Dit is een forse achteruitgang van de 
situatie en dat betreuren we.  
 
Dit hogere bedrag is deels te verklaren door hogere huur. In de prijs van de huur die we tot nu toe 
betaalden werd DWARS tegemoet gekomen door GroenLinks. In het nieuwe pand wil GroenLinks 
graag de volledige kostprijs van ons hebben die zij betalen.  
 
Een andere reden waarom dit bedrag zo hoog is, is dat GroenLinks nu kosten gaat doorrekenen voor 
een aantal diensten die zij bieden aan DWARS. Daaronder vallen ledenadministratie, financiële 
administratie, ICT, kantoorfaciliteiten en personeelsadministratie. Hiervoor betaalde DWARS hier 
helemaal niet voor. De kosten van deze diensten zijn per onderdeel met een ‘rekentool’ berekend. 
Veel van deze diensten kunnen wij niet zomaar overnemen of onderbrengen bij een andere partij. De 
hoogte van deze servicekosten gingen na een aantal gesprekken flink omlaag, nadat de 
rekenmethode was aangepast. Tijdens de mondelinge verantwoording op het congres en tijdens het 
behandelen van de begroting zal er meer informatie komen over de toekomstige financiële situatie 
van DWARS.  
 
Plan in het geval van teruglopende inkomsten 
Op het huisvestingscongres is een motie aangenomen die aan het bestuur vraagt een financieel plan 
te presenteren voor het geval dat onze inkomsten sterk dalen. Het lijkt ons op dit moment niet 
waarschijnlijk dat dit in de nabije toekomst gebeurt, maar toch zouden we bij deze een plan van 
aanpak willen presenteren indien deze situatie zich toch voordoet. We zouden wel willen 
benadrukken dat volgende besturen andere keuzes kunnen maken in hun financiële beleid. 
 
Ten eerste zouden we een aantal vaste organisatorische kosten kritisch willen afgaan om te zien of er 
besparingen mogelijk zijn. Dit zou gaan om posten als declaraties bestuur, boekhouding, website en 
e-mail, porto, BHV, declaraties leden, bedankbeleid en onvoorzien Wellicht kunnen deze posten 
gerealiseerd worden met minder geld Als er een grotere bezuiniging noodzakelijk is, dan zou er ook 
gekort worden op de posten voor activiteiten, scholing, internationalisering en vacatiegeld. Als dit 
alsnog niet genoeg blijkt te zijn, dan zal er tenslotte ook gekeken worden of er besparingen mogelijk 
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zijn op de posten voor congressen, het symposium, verkiezingen, promotie, zomertour en acties. Het 
budget van deze posten is al krap en er is weinig ruimte om hier nog op te bezuinigen. Uiteraard 
zullen we bij elke bezuiniging proberen om het effect op het functioneren van onze vereniging zo 
klein mogelijk te houden. Wij denken dat dit plan van aanpak hier het best voor zorgt. 
 

 
Op dit congres bespreken we het visiestuk ‘Sociale Media en de Samenleving’ van commissie Privacy 
& Technologie. Dit visiestuk vind je als bijlage in de mail die je hebt ontvangen over je 
congresaanmelding. Ook kun je het stuk bekijken op de congrespagina. 
 

 
Het is aan het congres om te beslissen of wijzigingsvoorstellen worden aangenomen. In de 
toelichting verdedigen de indieners het ingebrachte voorstel. Het bestuur geeft bij elk 
wijzigingsvoorstel een stemadvies mee. Dit kan één van de volgende adviezen zijn:  

• Overnemen. Het bestuur vindt het voorstel een verbetering. 
• Oordeel congres. Het bestuur heeft geen bezwaar tegen of voorkeur voor het voorstel en 

moedigt het congres aan zelf een keuze te maken. Om een eerlijke discussie te laten 
plaatsvinden geeft het bestuur ook tegenargumenten om in overweging te nemen.  

• Ontraden. Het bestuur ziet bezwaren tegen het voorstel, die toegelicht worden. 
 
Amendementen indienen 
Het kan zijn dat je een wijzigingsvoorstel wilt amenderen (aanpassen zonder de strekking te 
veranderen). Hiervoor dien je een amendement in via het formulier op de congrespagina. Over het 
amendement wordt apart gestemd. Je kunt tot uiterlijk vrijdag 22 november om 18.00 
amendementen op wijzigingsvoorstellen indienen op de website. Daarna kunnen amendementen 
ingediend worden tijdens het behandelen van het te amenderen wijzigingsvoorstel.   
 

 
De stemming over wijzigingsvoorstellen voor het beginselprogramma vindt plaats door middel van 
handopsteken met het groene stembriefje. Een wijzigingsvoorstel op het beginselprogramma heeft 
een twee derde meerderheid nodig om aangenomen te worden. Het beginselprogramma bevat de 
idealen van en vormt de fundamenten voor DWARS.  
 

 
Pagina 2: Duurzaamheid; pagina 3: Kernpunten 
Notitie: Hoewel dit twee aanpassingen aan het beginselprogramma zijn, is dit één 
wijzigingsvoorstel, omdat de twee aanpassingen los van elkaar geen zin hebben. 
Indieners: Martijn Staal, Alina Bijl, Angèle Jaspers, Bas Blijdorp, Bas “The Veganizer” Mekel, Chris 

https://dwars.org/wintercongres-2019/
https://dwars.org/wintercongres-2019/
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Smits, Ciska Brommer, van Egmond, Elte Hillekens, Emma den Brok, Eva Kruithof, Falco Hufkens, 
Frank Lemmers, Freija de Hair, Hessel Hoekstra, Jamie Grover, Jarno van Straaten, Jens Bosman, 
Joppe Hoekstra, Larissa Vlieger, Laura van de Beek, Lieke Schoutens, Marijn Prins, Marijn Snijders, 
Marte Vroom, Neele Boelens, Peter Verzijl, Pim van der Werff, Robin Rauws, Robin Vis, Sabine 
Scharwachter, Sam Lawson, Stijn Rombouts, Tim Meulengraaf, Willem van ‘t Spijker 
 

Pagina 2: Duurzaamheid.  
Huidige tekst: “Net als mensen hebben de overige dieren een intrinsieke waarde en verdienen om 
die reden een waardige behandeling. DWARS vindt de exploitatie [gebruik] van dieren alleen 
acceptabel, als dit op diervriendelijke wijze gebeurt.”  
 
Wordt vervangen door: “Net als mensen hebben andere dieren een intrinsieke waarde en verdienen 
om die reden een respectvolle en waardige behandeling. DWARS wijst de exploitatie van dieren af.” 
 

Pagina 3: Kernpunten 
Huidige tekst: “DWARS wijst niet-diervriendelijk gebruik van dieren af.”  
 
Wordt vervangen door: “DWARS wijst dieronvriendelijke omgang met dieren af.”   
 

Toelichting 
Dieren zijn geen grondstoffen of gebruiksvoorwerpen, taal die dit wel impliceert hoort niet thuis in 
het beginselprogramma van DWARS. 
 

Advies Bestuur 
Overlaten aan het congres: omdat het hierbij gaat om een inhoudelijke wijziging van het 
beginselprogramma laten we het oordeel hierover aan het congres. Een mogelijke argumentatie 
tegen deze wijziging kan zijn dat het volledig verbieden van het ‘gebruik’ van dieren vergaande 
gevolgen heeft voor sommige standpunten van DWARS en concreet voor hoe wij leven. Zo zou het 
betekenen dat DWARS o.a. tegen het houden van huisdieren, het testen van medicatie op dieren en 
gewasbescherming met behulp van insecten is. Soms kan het zijn dat er geen betere of veiligere 
opties bestaan dan diergebruik. 
 

 
Naar aanleiding van een motie op het zomercongres presenteren wij hier de tussenstand van de 
financiën halverwege 2019. Dit is een momentopname van de boekhouding begin juli. In theorie zou 
dit moeten betekenen dat alle posten op dit moment ongeveer op de helft van het budget zijn. In de 
praktijk klopt dit echter niet volledig omdat bepaalde activiteiten al vooruit zijn betaald of omdat er 
voor activiteiten vóór deze momentopname nog facturen betaald moesten worden. Wel is er te zien 
dat de totale uitgaven zich ongeveer op de helft van het begrootte bedrag bevinden. 

 2019 2019 
Post Budget boekhouding 1-7 
UITGAVEN     
Kantoormedewerker 9000 7165 
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Declaraties bestuur 9000 5792 
Accountant/administratie 1500 0 
Verzekeringen 500 0 
Kosten bank 200 265 
Vacatiegeld 5400 0 
      
Huur pand 10000 10000 
Kantoormaterialen 1000 844 
Website en e-mail 6500 2209 
      
Porto 2500 2130 
Abonnementen/lidmaatschappen 250 634 
Grafische Vormgeving     
      
BHV 800 0 
      
Symposium 3000 0 
Zomercongres 22325 27099 
Wintercongres 22325 0 
Verkiezingen 5000 3234 
Gemeenteraadsverkiezingen     
      
Afschrijving Lustrum      
Afschrijving TK campagne     
Afschrijving Verhuizing     
      
Lidmaatschap FYEG 1065 2229 
      
Declaraties leden 9000 8629 
Scholing 14000 5726 
Activiteiten 10000 2748 
Zomertour 9000 1047 
Huur stands     
Internationalisering 9000 4888 
Onvoorzien 1635 759 
Afdelingsbudget 21000 12968 
OverDWARS 1500 696 
Commissies 4000 2208 
Promotie 11000 1580 
      
      
Projecten 14000 1337 
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  TOTAAL TOTAAL 
  204500 104184 
      
      
      
INKOMSTEN     
Subsidie Binnenlandse Zaken 145000 135000 
Projectgelden  14000 14000 
Contributie en Donaties 35000 39531 
Donateurs 0 1347 
Overig 1000 7909 
Reserve 9500 n.v.t. 
      
  TOTAAL TOTAAL 
  204500 197787 

 

 
Inkomsten meetellen 
Vanaf de begroting van 2020 gaan we de bijdragen van leden bij activiteiten en voor merchandise 
meenemen in de begroting. Concreet betekent dit het volgende: Stel dat een DWARS-activiteit 
€1000 kost, waarvan DWARS €600 betaalt en alle deelnemers gezamenlijk €400. Tot 2019 hadden 
we dan alleen een uitgave van €600 op de begroting staan. De €400 die deelnemers betaalden en 
die ook meteen weer aan de activiteit werd uitgegeven werd dan niet meegenomen. Hierdoor leken 
zowel onze inkomsten als onze uitgaven lager dan dat ze in werkelijkheid zijn. 
 
Vanaf 2020 nemen we de bijdragen van leden wel mee. Voor dezelfde activiteit zal dan €400 bij de 
inkomsten staan en €1000 bij de uitkomsten. Onder de begroting staat een overzicht van de 
bijdragen die DWARS verwacht binnen te krijgen. Let op: doordat nu de inkomsten van leden 
worden meegerekend, vallen veel posten hoger uit zonder dat DWARS daar zelf meer geld aan 
meebetaalt. Een voorbeeld zijn de congressen: Hierop was de bijdrage vanuit DWARS in 2019 nog 
€22.325. In 2020 staat het budget voor het zomercongres op €25.500, maar dit is inclusief een 
bijdrage van de deelnemers van €5500. De bijdrage vanuit DWARS is dus in 2020 nog maar €20.000, 
waardoor er dus eigenlijk op deze post bezuinigd wordt. Ook voor de posten tussentijds congres, 
internationalisering, scholing en promotie geldt dat ze door het meenemen van bijdragen hoger 
uitvallen. De bedragen voor deze posten exclusief ledenbijdragen, die dus beter te vergelijken zijn 
met de bedragen van 2019, staan in de kolom “Budget 2020 Exclusief”. 
 
Verdwenen posten 
De post accountant/administratie is verdwenen, de kosten voor deze posten zullen in 2020 
waarschijnlijk door GroenLinks betaald worden. De post verzekeringen is opgeheven, aangezien wij 
zelf momenteel geen doorlopende verzekeringen hebben. Eventuele incidentele verzekeringen 
kunnen betaald worden uit het potje van de activiteit waar ze voor dienen. De post scholing is verder 
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opgeheven als aparte post in de begroting. De scholingsactiviteiten zullen in 2020 vanuit de 
projectgelden betaald worden, terwijl alle bedankjes die voorheen uit deze post werden betaald nu 
onder de nieuwe post bedankbeleid zullen vallen. 
 
Nieuwe posten 
Alle bedankjes voor DWARSers en externen zullen in 2020 uit de post bedankbeleid worden betaald. 
In 2019 werden bedankjes nog uit verschillende posten gedeclareerd, met name scholing en 
congres. Verder is er een nieuwe post voor een tussentijds congres, dat begin 2020 in Utrecht zal 
worden georganiseerd. Tenslotte is er een nieuwe post acties, waarvan de kosten in 2019 nog uit de 
projectgelden werden betaald. Omdat het in 2019 lastig bleek dit budget volledig te besteden, zal 
hiervoor in 2020 minder geld beschikbaar zijn. 
 
Verhoogde posten 
Enkele posten zijn in budget verhoogd. De grootste stijger is de post huisvesting en diensten 
GroenLinks, de verklaring hiervan kunnen jullie lezen in de huisvestingsverantwoording. Verder is de 
post medewerker omhoog gegaan, omdat de medewerker vanaf afgelopen februari een contract 
voor twaalf uur in de week heeft in plaats van acht uur. Daarnaast is de post vacatiegeld verdubbeld. 
Dit komt omdat het in 2019 het vacatiegeld alleen voor het bestuur 2019-2020 was bedoeld, en dus 
ook alleen voor juli t/m december werd uitgekeerd. In 2020 zal het maandbedrag hetzelfde blijven, 
maar zal het vacatiegeld wel het hele jaar worden uitgekeerd.   
Door nieuwe regels van de FYEG zullen we voortaan 1% van onze jaarbegroting aan contributie 
moeten betalen, daarom stijgt het budget hiervoor flink. Verder is de post declaraties leden 
verhoogd omdat deze kosten ook sterk stijgen.  
 
Verlaagde posten 
De post website en e-mail is verlaagd. Dit komt met name omdat er in 2019 aanpassingen zijn 
gedaan aan de website en aan de ledenadministratie. In 2020 staan er geen veranderingen gepland, 
en daarom zal deze post weer ongeveer terug naar het oude niveau worden verlaagd, 
De posten zomertour en promotie zullen in 2020 flink verlaagd worden, omdat in 2019 bleek dat we 
hier minder aan uitgaven dan verwacht.  Ook uit afdelingbudget wordt in 2019 minder uitgegeven 
dan  van tevoren verwacht werd. Daarom wordt dit bedrag voor 2020 lager ingeschat. Wel wordt het 
budget dat voor volgend jaar onder de afdelingen wordt verdeeld hoger dan het bedrag in de 
begroting. Hierdoor zullen afdelingen zelf naar verwachting nog genoeg budget overhouden om 
toffe activiteiten te blijven organiseren. Dit heeft wel als consequentie dat deze post over budget 
gaat als de afdelingen in 2020 wél allemaal hun geld uitgeven. In de afgelopen jaren is dit echter niet 
gebeurd. 
 
Inkomsten 
Hoewel het aantal leden in 2019 flink is gegroeid, staat er voor 2020 geen verhoging in subsidie-
inkomsten. Dit komt omdat we verwachten dat de geschatte inkomsten voor 2019 eigenlijk te hoog 
waren. Dit weten we echter pas definitief volgend jaar, dus er zit een grote onzekerheid op deze 
post. Wel verwachten we dat de inkomsten uit contributies en donaties zullen stijgen t.o.v. 2019. 
Daarnaast is er dus een nieuwe post Deelnemersbijdragen en Merchandise en zal er in 2020 meer 
geld uit de reserves worden gehaald. 
  



DWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSDWARSs 
 

DWARS, GroenLinkse Jongeren | Wintercongres 2019 | 23 en 24 november, Zaandam 

Begroting DWARS, GroenLinkse Jongeren 2019 2020 2020 
Post Budget Budget Budget 
    Exclusief   
Kantoormedewerker 9000 12700 12700 
Declaraties bestuur 9000 10000 10000 
Accountant/administratie 1500     
Verzekeringen 500     
Kosten bank 200 250 250 
Vacatiegeld 5400 10800 10800 
        
Huur en diensten Groenlinks 10000 51700 51700 
Boekhouding 1000 1400 1400 
Website en e-mail 6500 2400 2400 
        
Porto 2500 2200 2200 
Abonnementen/lidmaatschappen 250 250 250 
        
BHV 800 800 800 
        
Symposium 3000 2500 2500 
Zomercongres 22325 20000 25500 
Wintercongres 22325 19000 24000 
Tussentijds congres   3500 4300 
Verkiezingen 5000 4000 4000 
        
Lidmaatschap FYEG 1065 2500 2500 
        
Declaraties leden 9000 12000 12000 
Scholing 14000     
Bedankbeleid   2900 2900 
Activiteiten 10000 10000 13000 
Zomertour 9000 4600 4600 
Internationalisering 9000 9000 14000 
Onvoorzien 1635 2000 2000 
Afdelingsbudget 21000 17000 17000 
OverDWARS 1500 1000 1000 
Commissies 4000 3800 3800 
Promotie 11000 6500 7600 
Acties   1100 1100 
        
Projecten 14000 13600 14000 
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  Totaal Totaal Totaal 
  204500 227500 248300 
        
Inkomsten DWARS, GroenLinkse Jongeren 2019 2020 2020 
  Exclusier  
Subsidie Binnenlandse Zaken 145000 143000 143000 
Projectgelden  14000 14000 14000 
Contributie en Donaties 35000 50000 50000 
Donateurs 0     
Overig 1000 500 500 
Reserve 9500 20000 20000 
Deelnemersbijdragen en Merchandise   0 20800 
        
  TOTAAL TOTAAL TOTAAL 
  204500 227500 248300 
 
Projectgelden 2020 2019 2020 2020 

  Exclusief  
PJO Parlement  1500 1500 
Scholing  12100 12500 

     
Totaal  13600 14000 

    
    
Geschatte inkomsten deelnemersbijdragen en merchandise   
    
Zomercongres   €   5.500   
    
Wintercongres   €   5.000   
    
Tussentijds congres   €      800   
    
Gala   €      640   
Zomerkamp    €   1.800   
Reünistenborrel   €      160   
DWARS XL   €      400   
Totaal activiteiten   €   3.000   
    
DWARS op weg   €      400   
Totaal scholing   €      400   
    
Grote reis   €   4.200   
Reis Straatsburg   €      150   
Reis Brussel   €      150   
Overig   €      500   
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Totaal Internationalisering   €   5.000   
    
Merchandise   €   1.100   
    
TOTAAL   € 20.800   

 

 
Het beleidsplan dat het bestuur heeft gemaakt voor het jaar 2020 is te vinden als PDF op de 
Wintercongrespagina. 
 
 
  

https://dwars.org/wintercongres-2019/
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Lief congres, 
 
Vol enthousiasme zijn wij deze zomer begonnen als Zoekcommissie. Al snel hadden wij onze eerste 
vergadering waarbij twee leden van de oude Zoekcommissie al onze vragen konden beantwoorden 
en tips gaven. Als commissie moesten we tijdens en na de zomervakantie even op gang komen; nu 
zijn we op volle stoom en klaar voor de uitdagingen die er voor de Zoekcommissie het komende half 
jaar liggen. 
 
De Zoekcommissie heeft twee belangrijke taken: het vinden van mensen voor openstaande 
vacatures, en het helpen van leden om hun plekje binnen DWARS te vinden. 
 
De afgelopen maanden hebben wij mensen gezocht voor commissiepresidia, portefeuillehouders, 
organisatorische commissies en een bestuursfunctie. In totaal hebben we meer dan 80 mensen 
benaderd voor verschillende functies binnen DWARS. Bijzonder hierin is de Kascommissie, die wordt 
voorgedragen door de Zoekcommissie. In hun voorstelstukjes kun je hen leren kennen, wij geloven 
hier een ervaren team neergezet te hebben die onze penningmeester scherp kunnen houden op de 
financiën van DWARS. Voor de Raad van Advies waren er in eerste instantie onvoldoende 
kandidaten, de vacature is daarom verlengd. Wij hebben voor deze functie 16 mensen benaderd 
waarvan wij dachten dat zij ervaring hadden opgedaan binnen DWARS die relevant is voor deze 
functie. Een van onze uitdagingen was het zoeken naar een bestuurslid Campagne & Communicatie. 
De resultaten hiervan zien jullie (al dan niet) op het Wintercongres. De vorige Zoekcommissie had al 
veel mensen benaderd voor deze functie. Binnen DWARS hebben wij verder gezocht naar mensen 
voor deze functie, desalniettemin blijkt het lastig deze functie te vullen. 
 
Een van de onderwerpen waar we de afgelopen maanden mee aan de slag zijn gegaan is het imago 
van de Zoekcommissie. We merkten dat leden de Zoekcommissie af en toe zagen als een commissie 
die bedoeld is voor scouting binnen de vereniging, terwijl het ons doel is om leden te helpen hun 
plek te vinden binnen DWARS en hen te informeren over de mogelijkheden. Hierbij past een 
uitbreiding: de Zoekcommissie spreekt niet meer enkel met leden die geïnteresseerd zijn in een 
specifieke functie, maar ook met leden die nog niet weten wat ze willen of kunnen bijdragen binnen 
DWARS. De Zoekcommissie kan hen helpen bij het uitvogelen hiervan: of dit nou een keertje 
langskomen bij een inhoudelijke commissie is, of een landelijke bestuursfunctie. Om het 
imagoprobleem bij de wortel aan te pakken probeert de Zoekcommissie in het vervolg aanwezig te 
zijn bij Nieuweledenavonden, waar we nieuwe leden kunnen informeren over wat de Zoekcommissie 
doet, en direct contact met hen kunnen maken. 
 
Net als de vorige Zoekcommissie zijn ook wij aan de slag geweest met diversiteit, wat een heikel punt 
blijft binnen onze vereniging. DWARS is vooralsnog een vrij witte organisatie, wat als resultaat heeft 
dat bij functies waarvoor meer ervaring binnen DWARS een pré is, onze poel om in te zoeken 
logischerwijs ook vrij wit is. Desalniettemin is dit een punt waar we op proberen te letten: 
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Tot slot, lieve congresganger, ben jij of ken jij iemand die twijfelt over een functie binnen DWARS of 
zich afvraagt wat hij/zij/hen binnen DWARS kan doen? Stuur ons een mailtje 
via zoekcommissie@dwars.org.  
 
Jullie Zoekcie, 
Benthe, Myrte, Neele, Hiske, Freija, Willem, Marte en Annelijn. 
 

 
Lief congres, 
 
Na het zomercongres was er helaas nog geen bestuurslid Campagne & Communicatie verkozen. 
Hierop hebben wij afspraken gemaakt met de Zoekcommissie en het landelijk bestuur en besloten 
een vacature zonder deadline open te zetten. Er zijn afspraken gemaakt met de Zoekcommissie en 
het landelijk bestuur over de tijdlijn bij een mogelijke sollicitatie. Over tussentijdse ontwikkelingen en 
aanpassingen van afspraken is regelmatig contact geweest met het landelijk bestuur en de 
Zoekcommissie.  
 
In september is de vacature voor de Raad van Advies opengezet voor zeven plaatsen. Voor de eerste 
deadline hebben wij zes sollicitaties ontvangen. Na het verlengen van de vacature voor een week is 
er nog een sollicitatie binnengekomen. Alle gesprekken zijn gevoerd met drie leden van de 
Kandidatencommissie en buiten het landelijk bureau van GroenLinks om de privacy van de 
sollicitanten te waarborgen. Alle sollicitanten hebben hun sollicitaties doorgezet, waardoor er een 
voltallige Raad van Advies verkozen kan worden op het congres. Er is op dit moment nog geen 
sollicitatie voor Campagne & Communicatie tot ons gekomen.  

mailto:zoekcommissie@dwars.org%22%20%5Ct%20%22_blank
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Dit congres betekent ook het einde van onze termijn. Wij hebben in onze termijn geconstateerd dat 
deadlines moeilijk zijn, hebben gewerkt aan betere privacy voor de sollicitanten en hard gewerkt om 
bij alle sollicitatiegesprekken drie leden van de Kandidatencommissie te hebben. Nogmaals willen wij 
benadrukken dat er binnen DWARS een patroon is te zien in gender en sekse en hoe zich dit 
verhoudt tot bepaalde functies.  
 
We hebben het afgelopen jaar met veel plezier deelgenomen in de Kandidatencommissie. Veel dank 
aan alle sollicitanten die zich allemaal in hebben willen zetten voor de vereniging. Ook dank naar 
Dominique en Lotte voor de fijne samenwerkingen en naar de Zoekcommissies voor al hun werk. 
 
Tot op het congres! 
 

 
Op dit congres wordt een nieuwe kandidatencommissie aangesteld. Deze commissie wordt door het 
Landelijk Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt gewoonlijk bij 
acclamatie. Voor de kandidatencommissie zijn vier tot zes plekken beschikbaar.  
 

Anne van Gemst – 24 – Leiden 
Ha lief congres, 
 
Ik ben Anne. Ik ben 24 en ik ben aan het afstuderen als MA International Relations. Ik woon en 
studeer in Leiden. Hiervoor heb ik een bachelor in Utrecht gedaan en ik zat daar ook twee jaar in het 
afdelingsbestuur van DWARS. In 2017-2018 was ik bestuurslid Organisatie en Leden in het landelijk 
bestuur. Verder was ik actief in de commissie internationaal, de Congrescommissie en ben ik nu 
voorzitter van de programmacommissie. Ik was ook lid van de kandidatencommissie van GroenLinks 
Utrecht voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2017. Daar deed ik sollicitatiegesprekken en we 
stelden de conceptlijst samen. Het was erg tof en ik denk dat die ervaring, in combinatie met mijn 
brede kennis van DWARS, me een geschikt lid maken van de DWARS kandidatencommissie. Ik heb er 
zin in en ik hoop op jullie vertrouwen.    

 
Annemiek Zeelen – 28 – Nijmegen 
Beste DWARSers,  
 
Mijn naam is Annemiek en via deze weg stel ik mij kandidaat voor de kandidatencommissie. Ik ben 
opgegroeid als Randstad-kind in de gemeente Aalsmeer en woon inmiddels alweer vele jaren in het 
mooie Nijmegen. Binnen DWARS heb ik ervaring opgedaan als penningmeester van de voormalige 
afdeling DWARS Arnhem-Nijmegen. Verder heb ik veel ervaring met het coördineren van 
verschillende projecten omtrent duurzaamheid. Dat gaat van moestuinen voor uit huis geplaatste 
kinderen tot wedstrijden om studentenverenigingen te laten verduurzamen. Ik denk dat ik beschik 
over voldoende (levens)ervaring om goed in te kunnen schatten hoe mensen zich opstellen binnen 
een team. Ik hoop er samen met de rest van de commissie voor te kunnen gaan zorgen dat jullie op 
het congres een goed geïnformeerde keuze kunnen maken uit een diverse groep kandidaten. Ik zie 
het als een eer om te worden voorgedragen en ga de uitdaging graag aan. 
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Bas Mekel – 24 – Utrecht 
Dag lief congres!  
 
Ik studeer biologie in Utrecht en volg een minor om docent te worden. Binnen DWARS heb ik redelijk 
wat dingen gedaan in de 4 jaar dat ik lid ben. Zo heb ik o.a.twee jaar in het bestuur gezeten van 
DWARS Utrecht. Momenteel ben ik portefeuillehouder DOPJ.  
 
Doordat ik al geruime tijd actief ben bij DWARS en meerdere sollicitaties binnen DWARS en 
GroenLinks heb ondergaan, denk ik dat ik een goed beeld heb van wat er nodig is om bestuurslid 
van DWARS te worden. Ik heb heel veel zin om aan de slag te gaan met de KaCie in het komende 
jaar!  
 
Mocht je vragen hebben, dan ben ik niet bereikbaar over Social Media, maar als je me weet te 
bereiken, dan beantwoord ik met liefde je vragen! 
 

Elte Hillekens – 19 – Groningen 
Lief congres, 
 
Mijn naam is Elte en ik ben 19 jaar oud. Ik woon in Groningen en studeer daar sociologie aan de 
RUG. In mijn vrije tijd ben ik meerdere keren per week in een klimhal te vinden, maar het allerliefst 
reis ik naar echte rotsen of de bergen. Daarnaast kun je me vaak vinden in de lokale buurtkroeg, waar 
ik graag geniet van een Gronings speciaalbiertje.  
Na eerst een half jaar intern coördinator geweest te zijn in het bestuur van afdeling Groningen, ben ik 
nu voorzitter van deze mooie afdeling. Samen met mijn bestuur organiseer ik allerlei leuke activiteiten 
in Groningen en Drenthe. Ik loop nog niet zo heel lang rond bij DWARS, waardoor ik met een frisse 
blik kan kijken naar de kandidaten en waar ze goed zullen zijn. Zo hoop ik, samen met de rest van de 
kandidatencommissie, de beste kandidaten voor de verschillende functies te kiezen! 
 
Mark Louwrier – 29 – Amsterdam 
Lieve DWARSers, 
 
Mijn naam is Mark en, hoewel een ouwe lul, nog steeds enthousiast over de ophanden zijnde groene 
revolutie. In het verleden was ik secretaris van onze mooie vereniging (en van de Amsterdamse 
afdeling en de RvA). Sinds september werk ik als team- en projectsecretaris bij de gemeente 
Amsterdam. 
 
Hoewel ik heel enthousiast ben over de kandidatencommissie, heb ik door de overvloed aan 
secretaris-zijn in mijn leven ditmaal geen ambitie om het presidium te betreden. Bovenstaande 
ervaring maakt me denk ik wel een geschikt KaCie-lid. Ik hoop daarom van harte op jullie acclamatie. 
 
Liefs, 
 
Mark 
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Rosanne Groot – 23 – Wageningen 
Lang geleden dat ik een voorstelstukje heb geschreven dus hopelijk heb ik het nog in me. Daar gaat 
ie dan. Mijn naam is Rosanne en hoop deel uit te maken van de nieuwe kandidatencommissie. Als 
internationaal secretaris zat ik in het DWARS bestuur 2017/2018 en daarvoor was ik voorzitter van de 
afdeling Wageningen (recent opgeheven, snik). Op dit moment ben ik bezig met mijn master Food 
Technology in hetzelfde Wageningen en zit ik in het afdelingsbestuur van GroenLinks daar. Bij 
DWARS ben ik actief in de scholingscommissie (vooral bij de borrel maar vertel dat maar niet aan 
Joëlle en Neele). 
Anyway, ik hoop veel van jullie prachtige brieven te lezen en jullie te ontmoeten tijdens sollicitatie 
gesprekken voor het nieuwe bestuur/RvA of waar ze dan ook de kandidatencommissie voor besluiten 
in te zetten      . Geniet nog van het congres! 
 

 
De kandidatencommissie (KaCie) onderzoekt de geschiktheid van kandidaten voor bestuursfuncties, 
het hoofdredacteurschap van OverDWARS en kandidaten voor de Raad van Advies op de volgende 
onderwerpen: 

• Enthousiasme en motivatie voor de functie; 
• Het onderschrijven van het beginselprogramma van DWARS; 
• Visie op de vereniging DWARS en de functie; 
• Politiek-strategisch inzicht; 
• Organisatorische vaardigheden; 
• Besluitvaardigheid; 
• Communicatieve vaardigheden; 
• Zowel zelfstandig als in een team kunnen werken; 
• Om kunnen gaan met de verantwoordelijkheid en werkdruk die de functie met zich mee 

brengt; 
• Hoeveelheid tijd te investeren in de functie. 

 
De KaCie rapporteert schriftelijk haar bevindingen aan het congres door middel van een advies over 
elke kandidaat. Dit advies is gebaseerd op informatie verkregen uit de gesprekken met de kandidaat 
en van referenties. Ook kan de kandidatencommissie de kandidaat vragen een opdracht te maken en 
informatie verkrijgen uit de volbrachte opdracht. Voor het te schrijven advies geldt: 

• Het bevat de naam, leeftijd en de woonplaats van de kandidaat; 
• Het bevat de bevindingen van de KaCie over de kandidaat. 
• De mate van geschiktheid van de kandidaat, met betrekking tot de profielschets voor de 

functie, wordt duidelijk toegelicht. Hierbij kan het zo zijn dat het advies uitgesproken positief 
of juist negatief is. Dit wordt niet expliciet vermeldt, maar kan wel blijken uit de bevindingen 
van de KaCie die in het advies staan.  

 
Om dit advies op te kunnen stellen onderneemt de KaCie tenminste de volgende stappen: 

• Het opstellen en publiceren van profielschetsen van de verschillende vacatures (hierbij wordt 
het rapport van de V.O.C. uitgebreid geraadpleegd); 

• Het voeren van tenminste twee gesprekken met elke voorzitterskandidaat; 
• Het voeren van tenminste één gesprek per kandidatuur met alle overige kandidaten; 
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• Het mondeling toelichten van het advies aan kandidaten die dat verzoeken. 
 
De KaCie wijst uit haar midden een organisatorisch voorzitter en een secretaris aan, die 
eindverantwoordelijk zijn voor: 

• De planning; 
• De communicatie met het bestuur en de zoekcommissie; 
• De samenwerking binnen de KaCie; 
• De communicatie met de kandidaten; 
• De privacy van de kandidaten. 

 

 
Op dit congres wordt een nieuwe kascommissie aangesteld. Deze commissie wordt door de 
zoekcommissie voorgedragen en door het congres ingestemd. Dit gebeurt gewoonlijk bij acclamatie. 
Voor de kascommissie zijn drie plekken beschikbaar.  
 

Annemiek Zeelen – 28 – Nijmegen  
Beste DWARSers,  
 
Mijn naam is Annemiek en ik kom uit Nijmegen. De afgelopen anderhalf jaar ben ik actief geweest als 
de penningmeester van de voormalige afdeling DWARS Arnhem-Nijmegen. Ik ben zo’n vreemde 
vogel die altijd zeer geïnteresseerd is in begrotingsvoorstellen en financiële verantwoordingen, 
omdat die voor mij vaak veel zeggen over de huidige staat en toekomstvisie van een vereniging. 
Uiteindelijk kun je met cijfers minder verbloemen dan met goed uitgekozen woorden. Achter de 
schermen zou ik graag bij willen dragen aan een financieel gezond DWARS. Ik ben nauwkeurig, 
kritisch en dol op cijfertjes en zou mijzelf daarmee graag inzetten via de kascommissie. Ik hoop op 
jullie steun! 

 
Emile van Krieken – 23 – Utrecht  
Lieve DWARSers, 
Graag zou ik mij het komend jaar opnieuw nuttig maken door in de kascommissie de financiën te 
controleren. Ik ben Emile, en ik was, drie besturen geleden alweer, landelijke penningmeester van 
DWARS. Verder ben ik anderhalf jaar Raad van Advies lid geweest, waar ik ook het financieel beleid 
heb gevolgd, en was ik met veel plezier dit jaar lid van de kascommissie. Ik denk dat ik een breed 
beeld heb van de begroting van DWARS en kan relativeren welke uitgaven belangrijk zijn en welke 
niet. Ik hoop op jullie steun en een gezond financieel jaar waarin veel grote beslissing worden 
gemaakt! 
Groetjes, 
Emile van Krieken 

 
Noah van Meekeren – 20 – Den Haag 
Mijn naam is Noah en ik ben 20 jaar oud. Ik kom uit Den Haag/Leiden en studeer rechten-economie 
en bestuurskunde. Binnen DWARS ben ik actief in de afdeling Leiden-Haaglanden, waar ik afgelopen 
jaar de penningmeester van was. Tegenwoordig houd ik me vooral bezig met de Lustrumviering van 
DWARS Leiden-Haaglanden in de zogeheten LustCie. Buiten DWARS werk ik voor verschillende 
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organisaties, vaak met een oogmerk voor maatschappelijke impact. Zo werk ik (als 
secretaris/penningmeester) aan een jongerenconferentie genaamd Nederland Maakt Impact, draag ik 
bij aan oorlogsherdenking bij het Nederlands Dachau Comité (o.a. ondersteuning penningmeester), 
werk ik voor het Indisch cultuurfestival Tong Tong Fair en ben ik penningmeester van de 
studiereiscommissie van mijn studievereniging. Graag zou ik DWARS mij actief bezighouden met het 
controleren van het financiële beleid in de kascommissie. Ik denk dat ik een positieve bijdrage aan de 
commissie zou kunnen leveren door mijn achtergrond en de vaardigheden die ik daar heb opgedaan. 
Ik heb een goed beeld van de begroting van DWARS en zou mij als kascommissielid graag willen 
focussen op het uitpluizen van de details tijdens de controlemomenten. Ik hoop op jullie steun! 
 

 
Dit congres treedt de Commissie van Beroep bestaande uit Tim Endeveld, Mariska Kortie en Steven 
de Vries af. In de afgelopen twee jaar is geen beroep aangetekend bij deze commissie waardoor zij 
niet in actie hoefden te komen. Daarom zal er dit congres ook geen verantwoording zijn. Wij 
bedanken de commissie voor hun beschikbaarheid.  
 

 
Op dit congres wordt een nieuwe commissie van beroep aangesteld. Deze commissie wordt door het 
Landelijk Bestuur voorgedragen, en door het congres ingestemd. Dit gebeurt bij acclamatie, tenzij 
een stemgerechtigde een schriftelijke stemming aanvraagt. Voor de commissie van beroep zijn drie 
tot vijf plekken beschikbaar.  
 

Anouk Levert – 27 – Amsterdam  
Hoi lieve DWARSers!  
  
Tien jaar geleden werd ik als politiek groentje lid van deze mooie vereniging (en had ik dus 
bijvoorbeeld eigenlijk geen idee wat die CvB nou precies deed..). In die tien jaren heb ik het  geluk 
gehad DWARS van heel veel kanten te mogen leren kennen. Ik begon bij de afdeling Amsterdam 
waar ik later voorzitter mocht zijn.  Daarna werd ik actief bij landelijk, waar ik o.a. bestuurslid 
campagnes & ledenwerving ben geweest en in de RvA en verschillende commissies zat (scholing, 
lustrum en integratie & emancipatie).  
 
Inmiddels ben ik al een hele tijd niet meer actief en heb ik na nog even voor GroenLinks te hebben 
gewerkt, mijn plekje gevonden in de kinderopvang. Ik werk op dit moment als pedagogisch 
beleidsmedewerker en intern opleider bij een organisatie in Amsterdam/Amstelveen. 
  
Ik zou het een eer vinden deze DWARSe carrière te mogen afsluiten met de Commissie van Beroep. 
Inmiddels heb ik geleerd hoe belangrijk het is dat deze commissie er is, ook al is net zoals elke keer 
de hoop en verwachting natuurlijk dat we niet in actie zullen hoeven komen.  
  
Tot op het congres! 
Anouk Levert 
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Funs Elbersen – 24 – Nijmegen 
Hallo DWARSers!  
 
Mijn naam is Funs Elbersen. Ik ben 24 jaar oud en woon sinds het begin van mijn studie in Nijmegen. 
Ik rond op dit moment de master Nederlands Recht af en daarnaast werk ik als gerechtsjurist op de 
rechtbank in Arnhem. Al op de middelbare school werd ik lid van DWARS. Sindsdien heb ik de 
vereniging vanuit meerdere rollen goed leren kennen. Zo was ik voorzitter van DWARS Limburg 
(2012-2013) en vicevoorzitter van het landelijk bestuur (2013-2015). Nu geef ik nog graag trainingen 
aan een nieuwe generatie DWARSers. Het valt mij tijdens deze trainingen telkens weer op dat de 
vereniging floreert. Het blijft dan ook van belang om met gedegen procedures de beste mensen aan 
DWARS te binden. Het lijkt mij een mooie uitdaging om daar als lid van de Commissie van Beroep 
op toe te zien. Ik hoop van harte dat wij over twee jaar tevreden kunnen vaststellen dat de commissie 
nooit bijeen hoefde te komen. Al ben ik natuurlijk graag bereid om in een pre-crisissfeer alle 
eventualiteiten met Hugo en Anouk te bespreken bij een fair trade kopje koffie. Met een taartje, 
eventueel.  
 

Hugo van Halder – 29 – Utrecht 
Dag lieve DWARSers! Mijn naam is Hugo van Halder, ik ben 29 jaar en woonachtig in Utrecht. In 
2014/2015 was ik landelijk voorzitter van DWARS, en in de jaren ervoor en erna ben ik ook actief 
geweest binnen de afdeling Utrecht. Tegenwoordig werk ik bij vredes- en mensenrechtenorganisatie 
PAX als politiek adviseur, wat neerkomt op het onderhouden van onze relaties in de Tweede Kamer, 
en het volgen van de Nederlandse politiek op relevante onderwerpen. Het lijkt me leuk om de 
komende jaren met Anouk en Funs de Commissie van Beroep te vormen, omdat ik de gang van 
zaken van DWARS nog goed ken, maar er inmiddels ver genoeg vanaf denk te staan, dat ik ook met 
een afstand naar mogelijke geschillen kan kijken. Uiteraard hoop ik bovenal dat de commissie een 
theoretische oefening blijft, en er geen aanleiding zal zijn om ons bij elkaar te roepen. Behalve 
misschien eens voor een drankje...  
 

 
Dit congres is de verkiezing voor het landelijk bestuur voor de functie: Campagne & Communicatie.  
Hieronder volgt de kandidaten met het advies van de kandidatencommissie. Deze stemming vindt 
schriftelijk plaats. Elke stemgerechtigde mag maximaal één (1) kandidaat aankruisen. Een kandidaat is 
verkozen wanneer deze de helft + één (1) van de uitgebrachte stemmen ontvangt.   
 

Pim van der Werff – 23 – Delft 
Hoi DWARS! 
 
Mijn naam is Pim, en ik sta kandidaat voor Campagne en Communicatie. Ik ben 23 jaar, woon in Delft 
en studeer daar Industrieel Ontwerpen. Bij DWARS heb ik in het afgelopen jaar meegedaan met de 
verkiezingscampagnes van de gemeenteraad, de Provinciale Staten en Europese Unie door te flyeren 
op de campus en heb ik meerdere acties bijgewoond, zoals de klimaatmarsen in Amsterdam en 
Rotterdam, en de klimaatstaking in Den Haag. Ik wil me nu ook in gaan zetten aan de 
organisatorische kant van acties en eventueel campagnes. 

Toegevoegd 
17/11/19:  
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De jongere generaties worden altijd het langst geraakt door politieke beslissingen. Daarom vind ik 
het belangrijk dat wij als jongeren onze DWARSe standpunten zo zichtbaar mogelijk maken. Om van 
ons te laten horen in acties en campagnes waar we het wel of niet mee eens zijn. Het is belangrijk om 
ons punt te maken in de sociale, groene en paarse thema’s van de politiek: daarin zie ik 
mogelijkheden voor (verdere) acties zoals: gelijke lonen voor gelijk werk; een rechtvaardige 
kostenverdeling van de klimaatcrisis (de vervuiler betaald); en het bestrijden van uitingen van 
discriminatie en racisme, zoals Zwarte Piet. 
 
Ik wil me graag in gaan zetten voor de communicatie van DWARS, zowel binnen de vereniging (via 
sociale media aankomende activiteiten promoten), als naar de buitenwereld (recente DWARSe 
successen en opiniestukken). Daarvoor hoop ik op jouw stem!   
 
Advies Kandidatencommissie 
We kennen Pim als Corrie van het Congres en enthousiast lid van DWARS. Hij woont in Delft en 
momenteel neemt hij een tussenjaar voordat hij zijn master Integrated Product Design afrondt. Hij 
vindt het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor groene en sociale politiek, en wil zich nu graag 
meer gaan inzetten voor DWARS in de vorm van bestuurslid Campagne en Communicatie.  
 
Pim heeft een duidelijk beeld van de bestuursfunctie en het leven als bestuurslid. Pim is een grafisch 
talent en heeft bij zijn studievereniging zijn vaardigheden al ingezet voor verschillende doeleinden. 
Hij heeft een duidelijke visie op het gebied van communicatie. Hij kent de verschillende (sociale) 
media en weet wanneer welk medium in te zetten. De kandidatencommissie denkt dat hij daarom 
een waardevolle toevoeging zal zijn aan het huidige bestuur. Pim ziet de kansen en potentie van de 
opkomende klimaatbeweging en heeft ideeën hoe DWARS hierop in kan spelen. De 
kandidatencommissie ziet bij Pim enthousiasme voor toekomstige campagnes en raadt hem aan om, 
in samenwerking met het bestuur, goed na te denken over de doelen en plannen, om zo tot 
succesvolle campagnes te komen.  
 
Pim komt over als een bedachtzaam persoon, die zoals het stereotype DWARS-bestuurslid soms te 
hard kan werken. De kandidatencommissie raadt Pim aan om zich niet te verliezen in detail en te veel 
van zichzelf te vragen. Pim is ervaren met het werken in een team en weet goed om te gaan met 
conflicten. Bij lastige besluitvorming blijft hij de verbinding zoeken, maar laat hij niet over zich heen 
lopen. De kandidatencommissie denkt daarom dat Pim goed kan werken binnen de hectiek van een 
DWARS-bestuur.   
 

 
Dit congres wordt een nieuwe Raad van Advies (RvA) verkozen. Hiervoor zijn zeven plekken 
beschikbaar. Hieronder volgen de kandidaten met het advies van de kandidatencommissie. Deze 
stemming vindt plaats door middel van een blokstemming. Elke stemgerechtigde kan een stem 
uitbrengen op maximaal zeven kandidaten.  
 

Aafke Belterman – 25 – Amsterdam 
Lief congres, 
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Daar ben ik weer! Ik wil me graag opnieuw kandideren voor de Raad van Advies.  Ik ben nog maar 
kort lid geweest van de RvA, en ik wil me graag nog wat langer op deze manier voor DWARS 
inzetten. Ik vind het namelijk een leuke manier om inhoudelijk bezig te zijn met de vereniging. En 
juist de ervaring die ik al heb opgedaan bij de RvA, kan in een nieuwe RvA denk ik goed worden 
gebruikt. Het blijft immers een ingewikkeld gremium. DWARS zie ik als een plek met een goede sfeer 
waar leden zich kunnen ontwikkelen, daar hoop ik nog wat meer aan bij te dragen. Ik hoop door jullie 
herkozen te worden! 
 
Liefs, 
 
Aafke 
 
Advies Kandidatencommissie 
Aafke is 25 jaar en woont in Amsterdam. Ze is financial trainee bij de Rijksoverheid en is momenteel 
werkzaam bij de Tweede Kamer. We kennen haar onder andere als oud-penningmeester van het 
landelijk bestuur en als lid van de RvA. Dat laatste wil ze graag nog een jaar voortzetten omdat ze het 
gevoel heeft dat ze nog mogelijkheden ziet om de RvA te verbeteren.  
 
Aafke heeft vanuit haar achtergrond veel kennis van financiën en het reilen en zeilen van de 
vereniging. Ze heeft veel ideeën over hoe de RvA nog beter zijn werk kan doen en zou daarom graag 
de rol van voorzitter op zich nemen om deze ideeën uit te voeren. Ze wil dat de RvA vooral 
vraaggestuurd te werk gaat. Aafke is moeilijk van haar stuk te brengen en weet waar ze het over 
heeft. De kandidatencommissie ziet in haar een gedegen kandidaat met veel relevante kennis.  
 

Julia Matser – 26 – Utrecht  
Lief congres,  
 
Graag kandideer ik me (weer) voor de RvA. Ik wil met de andere RvA-leden het landelijk bestuur 
ondersteunend en aanvullend advies geven zodat ze hun werk nog beter kunnen doen. Als het nodig 
is, zal ik aan de bel trekken zodat beleid bijgestuurd wordt als iets mis dreigt te gaan. Ik vind het 
belangrijk dat de RvA deze doelen bereikt door een goede relatie met het bestuur en met een 
vooruitkijkende blik (zo min mogelijk de Raad van Achteraf).  
 
Het lijkt me te gek om nog een keer in de RvA te zitten omdat ik hou van DWARS en toch ergens 
mijn laatst DWARSe tijd moet slijten.  
 
Ik hou net als 80% van DWARSers van praten voor de groep, en ik hou net als 90% van de mensheid 
van praten over mezelf, dus make me love you 100% en stel me een vraagie op het congres!  
 
Wereldvrede, gratis bier, radicale rechtvaardigheid, iets groens en roze's,  
 
Julia 
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Advies Kandidatencommissie 
Julia is 26 jaar en woont in Utrecht. Wij kennen haar als oud-voorzitter en daarnaast heeft ze ook al 
eerder in de RvA gezeten. Ze heeft Conflict Studies and Human Rights gestudeerd en werkt nu bij 
FNV als organizer. Ze wil graag in de RvA om nog betrokken te blijven bij de vereniging en haar 
ervaring in te zetten. 
 
Julia heeft brede bestuurservaring, zowel binnen als buiten DWARS. Hierdoor kent ze de 
verhoudingen tussen de verschillende organen goed. Julia wil een proactieve houding aannemen en 
goede banden onderhouden met het bestuur. Ze is zich er daarbij van bewust dat ze niet over haar 
graf heen moet regeren. De kandidatencommissie denkt dat de ervaring die Julia meeneemt van 
waarde kan zijn in de RvA en dat ze zowel een verbindende factor kan zijn binnen de RvA, als tussen 
de RvA en het bestuur. 
 

Marijn Snijders – 22 – Capelle aan den IJssel 
Lief DWARS, 
 
Ik ben Marijn Snijders, 22 jaar (23 als je dit pas op de congreszondag leest) en ben kandidaat voor de 
Raad van Advies. 
 
Ik ben sinds 2,5 jaar lid van de mooiste PJO van Nederland en heb in die tijd veel kansen gekregen 
om mij politiek te ontwikkelen. Inmiddels ben ik ook gemeenteraadslid voor GroenLinks, voorzitter 
van de actiecommissie en sectorraadslid van FNV jong. Ook ben ik vaak aanwezig bij activiteiten van 
zowel landelijk als lokale afdelingen. 
 
Verder Studeer ik Media & Information aan de UvA en woon ik in het mooie Capelle aan den IJssel. Ik 
rijd graag een rondje op de racefiets (als de zon schijnt) en ben ik veel in de bioscoop te vinden. 
 
Advies Kandidatencommissie 
Marijn is 22 jaar oud en studeert Media and Information aan de UvA. Hij woont in Capelle waar hij 
ook raadslid is. Hij is een bekend gezicht binnen DWARS. Zo zat hij in de commissie Privacy & 
Technologie en is hij op dit moment voorzitter van de actiecommissie. Marijn wil als lid van de RvA 
zijn kennis van de vereniging gebruiken om tot goede adviezen te kunnen komen.  
 
Marijn wil zich verdiepen in de verschillende procedures en onderwerpen binnen DWARS. Hij heeft 
veel ervaring buiten DWARS en hoopt die in te kunnen zetten voor de RvA. De kandidatencommissie 
denkt dat Marijn een sterk netwerk binnen DWARS heeft en daardoor goed aan kan voelen wat er 
speelt. Marijn is erg enthousiast, maar moet ervoor waken dat hij niet te overheersend is. Hij kan hier 
nog in groeien en een goede vergaderdynamiek kan hem hierbij helpen.  
 

Pim Zwarteveen – 23 – Enschede 
Lief congres, beste DWARSers, 
 
Ongeveer een half jaar terug stelde ik mijzelf verkiesbaar voor een plek in de RvA. Hierbij doe ik dat 
opnieuw want ik wil graag in de RvA plaats nemen.  
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Ik ben Pim Zwarteveen, 23 jaar en ik woon in Enschede. Inmiddels ben ik al ruim 2 jaar voorzitter van 
de commissie Energie, Duurzaamheid en Energie. En was ik een klein jaar lid van de zoek commissie. 
Daar heb ik veel geleerd over het reilen en zeilen van de vereniging. Naast mijn ervaring binnen 
DWARS heb ik bestuurservaring opgedaan bij mijn studievereniging en een koepelvereniging. Ik 
denk deze ervaring goed toe te kunnen passen als lid van de RvA. 
 
Als onderdeel van de RvA wil ik vooral waakzaam  zijn op de bereikbaarheid van activiteiten voor 
iedereen. Ook als je van ver moet komen of weinig geld te besteden hebt. DWARS ervaar ik als 
prettig en veilig, ik wil mij er hard voor maken dat het zo blijft. En dat elk nieuw DWARS-lid zich net 
zo thuis voelt als ik mij voelde toen ik lid werd. Ik hoop plaats te mogen nemen in de RvA.          
 
Voor vragen en opmerkingen kun je altijd bij mij terecht.  
 
Advies Kandidatencommissie 
Pim is 23 jaar en woont in Enschede waar hij Chemische Technologie met de minor Politiek en 
Bestuur studeert. We kennen Pim als voorzitter van de commissie Energie, Duurzaamheid en 
Mobiliteit en als voormalig lid van de zoekcommissie. Hij wil graag in de Raad van Advies om verder 
te groeien en bij te dragen aan de vereniging.  
 
Pim heeft naast ervaring binnen DWARS ook ervaring als bestuurslid van zijn studievereniging. Hij 
heeft hier leren werken in een bestuur en leren omgaan met statuten. Pim heeft een goed beeld bij 
de taken van de RvA en neemt graag een constructieve houding aan als RvA-lid. Met het oog op de 
aanstaande bezuinigingen wil Pim de bereikbaarheid van landelijke activiteiten voor leden van verder 
weg, of met een kleine beurs, bewaken. De kandidatencommissie ziet in Pim een benaderbare 
kandidaat met een groot hart voor de vereniging.  
 

Rianne Pieffers – 21 – Den Haag 
Ik ben Rianne, 21 jaar en ik ben kandidaat voor de Raad van Advies voor het komende jaar. Ik heb 
veel zin om aan de slag te gaan in de Raad van Advies om ook op landelijk niveau bij te dragen aan 
DWARS. Ik ben actief als voorzitter van DWARS Leiden-Haaglanden en probeer wanneer mogelijk 
aanwezig te zijn bij inhoudelijke commissies. Ik houd ervan om met andere mensen in gesprek te 
gaan over de idealen van DWARS en hoe we deze zo goed mogelijk kunnen uitdragen. Ik vind veel 
thema’s interessant en leer graag van de van anderen. Ik ben georganiseerd en zorgvuldig, maar 
houd ook van gezelligheid. Ik hoop komend jaar een leuk en leerzaam jaar bij de Raad van Advies te 
hebben en ook hier me in te zetten voor DWARS.  
 
Advies Kandidatencommissie 
Rianne is 21, woont in Den Haag, studeert Politicologie en is bezig met het afronden van haar studie 
Engelse Taal en Cultuur. Ze is voorzitter van de afdeling Leiden-Haaglanden en actief bij 
verschillende inhoudelijke commissies. Daarnaast heeft ze in de opleidingscommissie van haar studie 
Engels gezeten. 
 
Rianne is goed in het onderscheiden van hoofd- en bijzaken en heeft vanuit haar rol bij de 
opleidingscommissie ervaring met het geven van advies. Bij die opleidingscommissie heeft ze ook 
ervaring opgedaan met het werken en interpreteren van notulen en beleidstukken. Daarnaast heeft 
ze een goed netwerk binnen DWARS. Ze heeft een open houding en zorgt dat ze alle kanten van het 
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verhaal kent voordat ze tot een besluit komt. De kandidatencommissie raadt Rianne aan om zich nog 
verder te verdiepen in het takenpakket van de RvA en heeft er vertrouwen in dat ze dit snel tot zich 
zal nemen. 
 

Stein Smit – 22 – Den Haag 
Beste DWARSers, 
 
Na een half jaar actief te zijn geweest in de Raad van Advies wil ik graag de kennis die ik heb op 
gedaan gebruiken om de effectiviteit en kwaliteit hoog te houden binnen de raad. Hier ben ik in mijn 
vorige termijn ook mee bezig geweest met bijvoorbeeld advies aan de Huishoudelijk reglement 
commissie en de interne procedure van de raad. Ik heb aandacht besteed aan dat de adviezen 
opbouwend zijn en wil graag ook nog meer aandacht besteden aan de leesbaarheid. Verder zou ik 
graag willen er op willen letten dat meer mensen van de raad DWARS XL leuk gaan vinden en onze 
notulen en adviezen in de huisstijl gepubliceerd gaan worden. 
 
Advies Kandidatencommissie 
Stein is het afgelopen halfjaar lid geweest van de RvA en wil dit nog een jaar voortzetten. Hij studeert 
Industrieel Product Ontwerp aan Hogeschool Rotterdam. Binnen DWARS heeft hij, naast de RvA, ook 
ervaring opgedaan als algemeen bestuurslid en daarna voorzitter van afdeling Leiden-Haaglanden. 
Hij wil deze ervaringen meenemen in de volgende RvA.  
 
Stein wil graag door met de RvA omdat hij consistentie binnen de RvA belangrijk vindt. Hij vindt de 
professionaliteit van de RvA hoog, maar mist af en toe 'poten in de klei'. Hij ziet hierin ook een rol 
voor hemzelf weggelegd binnen de nieuwe RvA. Hij heeft het afgelopen halfjaar veel gelet op de 
communicatie. Daarin vindt Stein een goede relatie met het landelijk bestuur belangrijk. De lijntjes 
met bestuursleden wil hij kort houden en daarbij wil hij de hoofd- en bijzaken scheiden. De 
kandidatencommissie denkt dat de kalme en analytische persoonlijkheid van Stein een aanwinst is 
voor de RvA. 
 

Veerle van Wijk – 23 – Amsterdam 
Lief congres, 
 
Na bijna 6 jaar lidmaatschap van DWARS wil ik graag mijn ervaring in verschillende commissies en 
afdelingen in gaan zetten voor de vereniging door me verkiesbaar te stellen voor de Raad van 
Advies. In de afgelopen jaren is er veel veranderd binnen de organisatie, en ik denk dat mijn ervaring 
daarom van toegevoegde waarde kan zijn in deze adviesfunctie. Omdat ik momenteel ook in de 
programmacommissie zit, hoop ik dat ik een goed beeld heb van de diversiteit van de vereniging en 
het congres tussentijds goed kan vertegenwoordigen. In de RvA wil ik het bestuur constructief van 
advies voorzien en zo een steentje bijdragen aan onze bloeiende vereniging. Ik ben analytisch, 
kritisch en communicatief vaardig en hoop die vaardigheden te gebruiken om jullie te 
vertegenwoordigen.  
 
Ik hoop op jullie steun! 
 
Veerle 
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Advies Kandidatencommissie 
Veerle is 23 en woont in Amsterdam waar ze een master in Politiek en Wijsbegeerte volgt. Veerle is al 
geruime tijd lid van DWARS en is actief geweest in verschillende afdelingen en landelijke commissies. 
Momenteel is ze lid van de programmacommissie. Veerle wil graag de RvA in omdat ze haar 
vaardigheden en ervaring wil inzetten voor de vereniging. 
 
Veerle heeft veel kennis van het oude, huidige en toekomstig politiek programma, evenals van het 
HR en de statuten. Dit kan goed van pas komen binnen de RvA. Ze kent de papieren kant van 
DWARS goed, en heeft ook veel kennis van de geschiedenis. Ze heeft een duidelijke visie op de 
vereniging. De Kandidatencommissie ziet in Veerle een ervaren lid dat een ware aanvulling kan zijn 
voor de RvA. 
 

 
De stemmingen over moties vindt plaats door middel van handopsteken met het groene stembriefje. 
Een motie heeft een gewone meerderheid nodig om aangenomen te worden.  
 

 
Indieners: Het landelijk bestuur 
 
Het DWARS congres bijeen op 23 en 24 november in Zaandam, constaterende dat: 

• De kosten die door DWARS betaald worden aan GroenLinks zullen stijgen met meer dan 
40.000 euro. 

• De subsidie (‘projectgelden’) van GroenLinks aan DWARS niet meestijgt.  
 
Overwegende dat: 

• DWARS veel activiteiten organiseert die ook in het belang zijn van GroenLinks, zoals 
ledenwerving en –binding, scholing en promotie.  

• DWARS door de hogere kosten zal moeten korten op sommige van deze activiteiten. 
 
Roept het bestuur van DWARS op om:  

• Op het congres van GroenLinks een motie in te dienen waarin het GroenLinks-bestuur wordt 
opgeroepen de subsidie aan DWARS te verhogen.  

• Tevens een interne campagne te voeren om deze motie te laten aannemen. 
• Af te zien van het indienen van een motie als er tijdig een passende oplossing wordt 

gevonden met GroenLinks. 
 
En gaat over tot de orde van de dag.  
 

Toelichting: In de verantwoording over de huisvesting en gesprekken met GroenLinks staat 
uitgebreid beschreven hoe de financiële situatie van DWARS zal veranderen. Het verhogen van de 
subsidie van GroenLinks aan DWARS zou een manier kunnen zijn om de hogere kosten op te vangen. 
Intern hebben we gevraagd om een hogere subsidie, maar deze niet gekregen. Het congres van 
GroenLinks zou kunnen afdwingen dat wij toch een hogere subsidie krijgen zodat DWARS niet flink 
hoeft te korten op haar activiteiten. Echter kan het indienen van een motie met deze strekking de 

Toegevoegd
21/11/19:  
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verhoudingen tussen DWARS en GroenLinks wel verslechteren. GroenLinks heeft het bedrag dat ze 
aan ons vragen voor huur en diensten al verlaagd, oorspronkelijk was dit hoger. Als wij vinden dat we 
niet genoeg subsidie krijgen om dit te kunnen betalen en een motie indienen op het GroenLinks-
congres, is het waarschijnlijk dat GroenLinks dit ons niet in dank afneemt. Daar staat tegenover dat 
GroenLinks de subsidie hoogstwaarschijnlijk zal verhogen indien de motie op het GroenLinks-congres 
wordt aangenomen. We willen de mogelijkheid openlaten om vóór het GroenLinks-congres nog 
overeenstemming te bereiken over een hogere subsidie. Als dit lukt is het overbodig om nog een 
motie in te dienen.  
 

Advies bestuur: Oordeel congres. Als we een motie indienen op het GroenLinks-congres die 
mogelijk verstrekkende gevolgen heeft voor DWARS, moet dit een gedragen motie zijn. Daarom 
willen we graag dat het congres aangeeft of het bestuur een motie moet indienen op het 
GroenLinks-congres.  
 

 
 


