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Introductie  
Beste DWARSer,  

Voor de vakantie namen we afscheid van onze gewaardeerde voorzitter Annelijn en haar bestuur. 

Inmiddels ben ik, met mijn bestuur, alweer hard aan het werk om van het bestuursjaar 2021-2022 een 

topjaar te maken.  

Voor je ligt het beleidsplan van bestuur 2021-2022, het plan is voornamelijk gericht op het herstarten 

van onze afdeling. De afgelopen 1,5 jaar hebben als afdeling veel te lijden gehad onder corona. Daar 

bovenop zagen we onze moederpartij GroenLinks een flink aantal zetels kwijtraken tijdens de Tweede 

Kamerverkiezingen in 2021. Kortom, we kunnen wel wat positieve energie gebruiken! 

Onze afdeling heeft een groot ledenbestand, we zijn zelfs een van de grotere Politieke Jongeren 

Organisaties van Fryslân.  De komende periode zullen wij er hard aan werken om onze leden te activeren 

en motiveren binnen – en buiten – onze afdeling. 

In dit beleidsplan zijn een aantal doelen opgesteld die we willen realiseren. 

• We onderhouden goede contacten met de andere PJO´s 

• We verbeteren het contact met onze moederpartij, door regelmatig 

samenwerking te zoeken met GrienLinks Fryslân en de lokale GroenLinks-

afdelingen 

• We organiseren meerdere keren per maand activiteiten om onze leden te 

betrekken bij de afdeling 

• We laten ons horen voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022! 

Als afdeling spelen we een cruciale rol in het faciliteren van een plek waar mensen zich welkom voelen  

en op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met politiek en samen kunnen komen met  

andere jongeren die een politieke interesse delen.  Getracht wordt om DWARS Fryslân een invloedrijke 

speler te maken in de hedendaagse  (jongeren)politiek. Wanneer we ons met z’n allen inzetten hebben 

we er alle vertrouwen in dat we  gaan slagen.  

Getekend,   

Het bestuur van DWARS, Groenlinkse Jongerenafdeling Friesland  

Lisa Edema – Voorzitter  

Rania Ob– Vicevoorzitter  

Jille Booi – Penningmeester  

Jonas ter Haar – Secretaris  
 



 
 

Inleiding  
In dit beleidsplan wordt in grote lijnen het beleid uitgestippeld voor DWARS in de periode t/m juni 2022 

wanneer de volgende bestuurswissel zal plaatsvinden. In juni is een nieuw bestuur gekozen middels  

een AAV. Dit beleidsplan dient als ruggengraat van het te voeren beleid in bovengenoemde periode  

alsmede de lange termijn.   

Waar we vorig jaar door corona en een tekort aan bestuursleden soms moeite hadden om contacten 

te onderhouden, willen we hier het komende jaar vol op inzetten. Ten eerste gaat dit over ons contact 

met onze eigen leden via de mail, de Whatsappgroep en de sociale media. Ten tweede gaat dit over het 

contact buiten onze afdeling. Onze voorzitter zal zich het komende jaar op veel plekken laten zien, en 

de banden aantrekken met andere afdelingen, met name in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen die in 2022 plaats vinden. Als afdeling willen we verzekeren dat jongeren 

in onze provincie een stem krijgen, al dan niet door invloed op het verkiezingsprogramma, de campagne 

of de lijst. Wij als bestuur zijn erg benieuwd waar dit op uit gaat draaien.   

De kracht van een sterke politieke jongerenorganisatie zit hem wat ons betreft in sterke idealen, een  

organisatorisch goed, professioneel en motiverend bestuur, enthousiaste en participerende leden  

alsmede het besef hebben van en geloof hebben in een groter doel.   

Zoals eerder genoemd, willen wij ons eerst voornamelijk richten op het herstarten van de afdeling. Het 

actief krijgen van ons ledenbestand is dan ook onze eerste prioriteit. De invulling van de activiteiten 

staat dan ook nog niet vast, omdat we als bestuur willen kijken wat goed aansluit op de interesses van 

de onze leden, maar ook voornamelijk wat haalbaar is voor onze afdeling.  Leden kunnen in ieder geval 

van ons verwachten dat we regelmatig een borrel met een gastpreker, een gezellige activiteit of een 

training zullen organiseren. Daarnaast willen we actief meedoen met het actievoeren om (landelijke) 

politieke thema´s en protesten. Tenslotte zullen wij met ludieke acties campagne voeren. Bij al deze 

activiteiten stellen we het doel, binding met de afdeling, voorop. 

Binnen dit beleidsplan zal DWARS Fryslân veelal worden aangeduid als ‘DWARS’.  Wanneer naar 

DWARS Landelijk gerefereerd wordt dan zal ‘landelijk’ nadrukkelijk en consequent  achter ‘DWARS’ 

vermeld worden.   

Ondertekend,  

DWARS Fryslân Bestuur 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Interne organisatie  
 

Bestuur  
Lisa Edema – Voorzitter  

Rania Obaedy –  Vicevoorzitter  

Jille Booi – Penningmeester  

Jonas ter Haar – Secretaris  

 

Kascommissie  
De rol van de kascommissie wordt dit bestuursjaar volbracht door het landelijke bestuur van DWARS. 

Sinds de AAV van 19 april 2017 is er ook een kascommissie in het leven geroepen. De kascommissie zal  

de financiën van het bestuur controleren en goed contact onderhouden met de Penningmeester Jille.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Externe Organisatie  
DWARS is onafhankelijk, DWARS is idealistisch. Hoewel onze organisatie natuurlijk verbonden is aan  

GroenLinks ziet DWARS zichzelf als ‘de luis in de pels’ van GroenLinks. Wij voorzien GroenLinks gevraagd  

en ongevraagd van advies en houden de moederpartij scherp wanneer zij af dreigt te dwalen van de  

idealen.   

DWARS Fryslân is een afdeling die, en dit komt niet als een schok, een overkoepelende organisatie is in  

de provincie Friesland. Dit houdt in dat wij door de grootte van onze organisatie invloed kunnen  

uitoefenen op verschillende niveaus/bestuurslagen. Dit houdt ook in dat wij te maken hebben met een  

aantal actoren. Deze actoren en de verhoudingen tot onze afdeling worden hieronder toegelicht.  

Grienlinks Fryslân  
Het komende jaar willen we bij GrienLinks extra aandacht vragen voor Dwars. We zien hier een goede 

mogelijkheid voor, aangezien de huidige voorzitter Lisa Edema ook in het provinciale bestuur zitting 

heeft genomen, als Algemeen Bestuurslid. Hierdoor zijn de lijnen kort en kunnen we snel communiceren 

wanneer dat nodig is. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022, zullen er in 2023 weer Provinciale 

Statenverkiezingen plaatsvinden. Om daar zo goed mogelijk voor de dag te komen, kunnen we dit jaar 

alvast de banden aanhalen en experimenteren met samenwerkingen (op het gebied van campagne). 

GroenLinks-afdelingen in Fryslân  
Bij de lokale afdelingen zullen we dit bestuursjaar ook vaker aankloppen, in het kader van de 

gemeenteraadsverkiezingen. We willen de afdelingen erop attenderen dat de (toekomst van de) jeugd 

in Friesland er toe doet. Activiteiten die hier bij horen zijn het doorgeven van suggesties voor de 

verkiezingsprogramma, het omhoog stemmen (of voordragen) van Dwarsleden en het campagne 

voeren voor onze eigen DWARSe kandidaten. Daarnaast zetten we in op een nauwe samenwerking met 

GroenLinks Leeuwarden, een afdeling die ons kan ondersteunen in ons werk. 

DWARS Landelijk  
Tweemaal per jaar is er een landelijk congres georganiseerd door DWARS Landelijk. Op deze congressen  

wordt het bestuur, de commissies en de redactie van het e-zine van DWARS gekozen. Ook worden  

wijzigingen voor de statuten en het huishoudelijk reglement aangedragen en in stemming gebracht.  

We proberen hier met zoveel mogelijk leden aanwezig te zijn. Op voorzittersniveau is er elke zes weken 

een afdelingsoverleg, hier wordt veel besproken over de gang van zaken van de verschillende 

afdelingen. Een goede kans om ervaringen van andere afdelingen toe te passen in Friesland. Daarnaast 

vind elk jaar het bestuursweekend plaats waarin alle bestuurders van iedere afdeling  samenkomen om 

cursussen te volgen en een gezellig weekend te hebben.   

 

DWARS-afdelingen elders in het land  

Eens in de zoveel tijd organiseert DWARS Fryslân een event met een afdeling elders uit het land,  

voornamelijk met afdeling Groningen.  

 
 



 
 

 
 

Speerpunten  
Voor de bestuurstermijn ’19/’20 bestaan de speerpunten uit:  

Communicatie  
DWARS zal blijven werken aan haar communicatie met de leden en ziet hier zelf ook verbeterpunten  

t.o.v. de situatie zoals die voorheen was. Naast het consequent en zorgvuldig bijhouden van de website,  

de facebookpagina alsmede het mail-account van DWARS zal er een maandelijkse update naar de leden  

worden verzonden in de vorm van een nieuwsbrief. Met het grondig bijhouden van social-media valt  

er een wereld voor de organisatie te winnen op gebied van ledenwerving, naamsbekendheid,  

informatievoorziening, online-exposure en participatie door en voor de leden van DWARS.   

Wij als bestuur gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens van onze leden.   

Ook hebben wij in het bestuur een vertrouwenspersoon. Deze persoon is Ellen. Leden kunnen naar  

haar toe als ze iets vertrouwelijks kwijt willen of willen praten over iets.   

Verder gaan wij dit jaar uitbreiden naar een eigen instagram. Hier zullen we voornamelijk fotos gaan  

delen van de gehouden events. Wil jij niet op de foto geef dit dan aan bij een van de bestuursleden.   

De maandelijkse nieuwsbrief blijven we ook dit bestuursjaar voortzetten. Zo blijven we de leden  

informeren. En als laatste is een streven van het bestuur om meer persoonlijk contact op te bouwen  

met de leden. Dit willen we doen door met ieder 10de lid een koffie afspraak in te plannen.   

Toegankelijkheid  
Bestuursleden zijn toegankelijk wat betreft vragen, mededelingen, problemen etc. Dit kan in de  

DWARS-app, dit mag via een privé-appje, los van natuurlijk de ‘traditionele’ manieren zoals e-mail en  

postduif. Voor klachten over welk onderwerp dan ook binnen de interne organisatie is de voorzitter  het 

eerste aanspreekpunt, mochten de klachten specifiek gericht zijn aan het adres van de voorzitter  dan 

mogen deze klachten naar de vicevoorzitter of secretaris.   

Bestuursvergaderingen  
Vergaderingen zullen 2x per maand worden gehouden. Eenmaal zal er een aparte datum voor worden  

geprikt, de tweede vergadering zal plaatsvinden alvorens een activiteit.  

Notulen  
Ook zullen de notulen van de maandelijkse bestuursvergadering beschikbaar komen voor de  

geïnteresseerde leden, daags na iedere vergadering. Dit draagt bij aan de transparantie van de  

organisatie, het vertrouwen van de leden in het bestuur, het meedenken vanuit een Bottom ->  

topsysteem maar vooral aan de participatie van leden.   

Leden van de afdeling zullen niet standaard de notulen ontvangen, om gevoelige informatie over  

interne zaken, campagne etc. niet in de verkeerde handen te laten vallen zijn de notulen alleen  bestemd 



 
 

voor geïnteresseerde/actieve leden. Aanmelden voor de maandelijkse notulen geschiedt door  even 

een appje of mailtje te sturen naar bij voorkeur voorzitter Annelijn Rüsing of naar de Secretaris  

  
Ellen de Jong. In principe wordt alles wat er inhoudelijk besproken is genotuleerd met uitzondering van  

‘PRoTa’. Prota is een dusdanig gevoelig onderwerp dat hier tijdens een vergadering geen notulen van  

zullen worden gemaakt. Prota wordt nog verder toegelicht in dit beleidsplan, welteverstaan op pagina  

9  

Ledenadministratie   
Het afgelopen jaar is er vooruitgang geboekt met het op orde brengen van het ledenbestand. In de  

komende bestuursperiode zal het bestuur wederom hier opnieuw aandacht aan besteden om er zo  

voor te zorgen dat de administratie op orde blijft. Ook vanuit DWARS Landelijk probeert men om hier  

voor de verschillende afdelingen verbeteringen in aan te brengen. Verantwoordelijk voor de  

ledenadministratie is in eerste instantie de Secretaris en in tweede instantie de voorzitter.  

Social Media  
De vier platformen die zullen worden gebruikt binnen Social Media zijn Facebook, mail, de website &  

Whatsapp. Op Facebook zullen alle events aangekondigd worden alsmede op de website en Whatsapp.  

Leden ontvangen ruim op tijd per mail een uitnodiging. De website zal worden geüpdatet en consistent  

worden bijgehouden. Ook starten wij binnenkort weer met onze eigen instagram!  Er zijn momenteel 2 

app groepen op de AAV van 12 juni 2019 is er ingestemd met de motie dat oud  leden ook lid mogen 

zijn van de spam app. Mits nieuwe leden hiervan op de hoogte worden gebracht.   

Portefeuilleverdeling  
Dit jaar gaat het bestuur ook werken met een portefeuilleverdeling, die met jullie zal worden  

gecommuniceerd in de eerste nieuwsbrief. Het voornaamste doel is dat het duidelijk is wie welke taken  

heeft. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Activiteiten  
Zoals in de inleiding al werd genoemd, zullen we – zover dat haalbaar is – uiteenlopende activiteiten 

organiseren. Hieronder geven we een beeld van de activiteiten 

Politiek-inhoudelijke activiteiten  
Het doel is om regelmatig een politiek-inhoudelijke activiteit te organiseren, de ene keer zal dit in de 

vorm van een scholing zijn van een gastspreker, de andere keer gaan we het veld in richting een 

demonstratie of een werkbezoek. We kijken hierbij ook naar samenwerkingen met andere 

afdelingen, om in ieder geval te verzekeren dat er een leuke groep mensen is. Naar aanloop van de 

gemeenteraadsverkiezingen willen we ook een debattraining organiseren. Uiteraard zal er na de 

meerderheid van de activiteitenruimte zijn voor een gezellige borrel en politiek  geklets.   

Ledenactiviteiten  
Ook zullen er een aantal activiteiten worden georganiseerd om DWARS en haar leden te laten groeien  

en bloeien. Een paar voorbeelden zijn een spelletjesavond, een filmavond en een borrel.   

 

Prota-activiteiten  
DWARS is uiteraard niet de enige Politieke Jongerenorganisatie (PJO) in Friesland, vrijwel alle grotere  

partijen die vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer hebben in Friesland een PJO.   

Idealistisch gezien verschillen alle jongerenpartijen van elkaar, dit behoeft geen verdere uitleg.  

Echter, er is een tendens merkbaar die hoop biedt tot samenwerking op een aantal belangrijke  

vlakken. Op landelijk niveau hebben alle PJO’s in het nabije verleden een manifest  ondertekend 

waarin het klimaatprobleem als een van de grootste uitdagingen wordt bestempeld van  onze tijd.   

Op woensdag 21 juni ’17 tekenen in Friesland de voorzitters van 5 PJO’s een contract dat zal leiden  

tot een vorm van samenwerking op gewenste, specifieke onderwerpen. In het groter geheel staat het  

meer betrekken van jongeren in de politiek centraal. Deze samenwerking is er eentje tussen de  

volgende partijen:  

- DWARS, GroenLinkse Jongeren  

- Het CDjA (gelieerd aan het CDA);  

- De JS (gelieerd aan de PvdA);  

- De JOVD (gelieerd aan de VVD);  

- De Jonge Democraten (gelieerd aan de D’66)  

Overige partijen zijn vrij om aan te sluiten bij dit politiek overleg, echter tot op heden is er door de  

ontbrekende PJO’s bewust voor gekozen om zich (nog) niet aan te sluiten en de kat nog even uit de  

boom te kijken. Sinds kort heeft PINK van de PVDD zich ook aangesloten bij Prota.  

Onder een gezamenlijke vlag zullen er activiteiten worden georganiseerd die een  stimulans moet 

geven aan de participatie, interesse en betrokkenheid van jongeren in de politiek.  Immers, jongeren 

dragen het langst van iedere leeftijdsgroep de gevolgen van politiek beleid. Om er  maar een cliché 

tegenaan te gooien: De jeugd heeft de toekomst! 

 
 



 
 

 

Persoonlijke doelstelling bestuur  
Voorzitter 

  
Ik heb dit jaar vrij impulsief het stokje overgenomen van Annelijn, een voorzitster waar we veel aan te 

danken hebben gehad. De afdeling nieuw leven in blazen leek mij een mooie uitdaging, die ik ook erg 

serieus neem. Ik wil de communicatie met leden goed oppakken, met een professionele uitstraling wil 

ik DWARS Fryslân weer op de kaart zetten. Ik hoop dat ik met mijn bestuursleden een goed team kan 

vormen, die het leuk met elkaar heeft en dingen gedaan krijgt. Ik hoop dat we allemaal  na dit jaar veel 

hebben geleerd en onze kennis is gegroeid. Ik zet het komende jaar graag mijn netwerk in om de 

contacten met de provincie, GroenLinks, DWARS landelijk en andere DWARS-afdelingen te verbeteren. 

Dit allemaal  ten gunste van DWARS Fryslân. Kortom contact met de leden, meer contact met onze 

partners en  groeien als bestuur.   

Vicevoorzitter  

Mijn doel als vicevoorzitter is om DWARS Friesland een nieuw leven in te blazen. Ik zal mij focussen op 
het zorgen voor nieuwe actieve leden voor de afdeling. Dit wil ik doen door het organiseren van 
originele activiteiten en het verbeteren van de (sociale)-media. Ik hoop dat ik met de rest van het 
bestuur dit jaar veel kan leren en het vooruitzicht van de afdeling kan veranderen.  

Penningmeester  

 
Mijn doel als penningmeester en bestuurslid is van DWARS Friesland een (financieel) gezonde afdeling 

maken die na corona weer een fris, groen en dwars geluid laat horen! 

Secretaris  
 


