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Ledenwerving en binding  

Momenteel is het voornaamste doel van DWARS Friesland het werven en binden 

van nieuwe leden. Jaren lang is het heel stil geweest in Friesland, zonder een 

actief bestuur en actieve leden, wij willen dat dit jaar veranderen. Natuurlijk is 

het organiseren van activiteiten daarvoor belangrijk, maar dat kan allemaal niet 

zonder leden. a 

Recent is er veel verandering in het bestuur. Op de ALV zijn er een nieuwe 

secretaris en twee nieuwe algemeen bestuursleden ingestemd, die allen zeer 

enthousiast zijn. Omdat we nu een groter bestuur hebben, met nieuwe mensen, 

kunnen we ons vanaf nu echt goed inzetten om onze doelen te bereiken.   

Iets concreter, voor ons doel van het werven en binden van leden hebben wij 

een aantal plannen gemaakt. Ten eerste, gaan we op de vergadering van 5 

oktober twee mensen aanstellen die de portefeuille ledenwerving op zich gaan 

nemen. Zij gaan binnenkort met Deniz rond de tafel om een concreet plan van 

aanpak te maken. Een voorbeeld van iets dat we willen gaan doen is het bellen 

van de ledenlijst, om ze uit te nodigen voor onze activiteiten. Verder zijn we 

bezig met het ontwerpen van stickers en het actief promoten van DWARS op 

social media. Zo hebben wij woensdag 5 oktober bij onze vergadering foto’s 

gemaakt voor op de Instagram en de website, voor een stukje waar we allemaal 

over ons zelf vertellen. Tenslotte, willen we meer de focus leggen op het creëren 

van gezelligheid en het gevoel van welkom te zijn, zowel binnen als buiten het 

bestuur. Dit doen we door middel van gezellig iets te gaan drinken met nieuwe 

leden of samen te gaan eten voor vergaderingen.  

Activiteiten  

Dit brengt ons naar het tweede punt, activiteiten. Op dit moment is ons doel om 

ongeveer elke maand een activiteit te organiseren, dit lukt meestal wel. 

Bijvoorbeeld aan het begin van het jaar hadden we kort na elkaar twee 

activiteiten gepland, maar nu zit er weer even wat tijd tussen omdat we het erg 

druk hadden met het afdelingenweekend en de veranderingen in het bestuur. 

Zoals al eerder genoemd, willen we momenteel de activiteiten vooral gezellig 

maken. Een voorbeeld van een ‘gezellige’ activiteit is dat we met zijn allen naar 

de film zijn geweest, hier kwamen veel leden op af (maar liefst veertien).  

Contact met andere pjo’s 

Omdat wij dus weinig leden hebben is het ook een mogelijkheid om samen te 

werken met andere politieke jongeren organisaties. Jammer genoeg ligt dit best 

wel stil in Friesland. Verder hebben wij hier zelf ook nog niet veel tijd en energie 

in geïnvesteerd, maar dit willen wij dit bestuursjaar gaan veranderen. Op de 

vergadering van 5 oktober hebben wij dit onderwerp aan Joost toegewezen, 

sinds toen heeft hij al met Fridays for Future rond de tafel gezeten en contact 

opgenomen met  DWARS Groningen, de Groninger Studenten Bond en Niet Mijn 

Schuld. En in de toekomst zouden wij ook graag iets organiseren met de Jonge 

Socialisten en ROOD.  
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Acties en campagnes  

We hebben dit jaar ons aangesloten bij een actie, dit was een protest on 

solidariteit met Iran, dit was een succes. Omdat wij nog een kleine afdeling zijn 

is het voor ons lastig om zelf een actie te organiseren, maar dit samen doen met 

andere organisaties, afdelingen en commissies is wel realistisch. Zo hebben wij 

het idee om samen met DWARS Groningen en een aantal andere organisaties 

een protest tegen de rente op de studieschuld te organiseren.  

Op het gebied van campagnes zijn wij nog niet erg actief geweest, maar we zijn 

op de hoogte dat de provinciale staten verkiezingen er aankomen. We hebben 

veel geluk want ons voormalig bestuurslid Jille staat op een goede positie op de 

lijst, we gaan zeker er voor zorgen dat we nauw contact met hem houden. Zo is 

het bijvoorbeeld een idee om samen met Jille een activiteit te organiseren over 

de verkiezingen. Ook willen wij ons gaan inzetten om andere DWARSers die op 

de lijst staan te steunen. Verder zien wij het campagnevoeren voor de 

verkiezingen als een goede kans om meer leden te werven. We hopen dat we dit 

jaar weer actie materiaal met het logo van DWARS erop krijgen, zoals flyers en 

posters. Dit jaar willen we het flyeren ook serieuzer gaan nemen, er zit veel 

potentie voor nieuwe leden in de studentencomplexen.  

GroenLinks 

Zoals eerder gezegd zijn er een aantal DWARSers uit ons bestuur erg betrokken 

bij GroenLinks. Onze penningmeester Jonas zit in de gemeenteraad. Verder is 

ons voormalig bestuurslid Jille actief bij GroenLinks op provinciaal niveau en in 

Drachten op gemeentelijk niveau. Hierdoor hebben we direct contact met 

GroenLinks.  

Financiën  

DWARS Friesland heeft geen eigen rekening omdat we een erg kleine afdeling 

zijn, dit bespaart ons veel tijd en energie. Jonas is de penningmeester, hij is 

verantwoordelijk voor de financiële zaken. Dit gaat goed, de uitgaven lopen tot 

nu toe gelijk met de bergroting. We hebben een vrij klein budget, maar omdat ze 

vorig bestuursjaar erg inactief waren is dat nu genoeg. Nog wel een 

aandachtspunt is de EHBO cursus, die moet dit jaar nog gevolgd worden. 

Volgend jaar zijn we wel van plan een stuk actiever te worden, met een heel 

enthousiast en groot bestuur kan een klein budget misschien erg krap worden.   

Professionalisering  

Aan het begin van het jaar hebben we onszelf een aantal doelen gesteld, de 

voornaamste daarvan is het organiseren van een maandelijkse activiteit en 

minstens tien nieuwe actieve leden werven. Momenteel hebben we al een aantal 

nieuwe actieve leden, waarvan drie nu ook in het bestuur zitten. We willen dit 

jaar goed blijven reflecteren en evalueren op onze doelen. Het is daarom het 

plan dat ergens aan het einde van het kalenderjaar de voorzitter met alle 

bestuursleden gaat zitten om te overleggen hoe zij het vinden gaan. Om verder 

te professionaliseren is ons bestuur ook van plan om binnenkort een training van 

de DWARS Academy te volgen. Tenslotte zijn vrijwel allen van ons naar het 
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afdelingenweekend geweest, waar we meer hebben geleerd over DWARS en het 

functioneren van een bestuur.  

Al met al, gaat ons bestuur zich dit jaar inzetten op het in leven blazen van een 

actieve afdeling. Dit gaan wij doen door middel van een concreet beleidsplan 

voor het werven van nieuwe leden en door het organiseren van minstens één 

activiteit per maand. We zijn allen heel gemotiveerd en zijn benieuwd wat de 

toekomst van DWARS Friesland zal brengen.  

 

Rania Al Obaedy, Daimy Jansen, Jonas ter Haar, Melda Dogan, Joost van Nes en 

Barbara Thurnay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


