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1. Inleiding 
 
Beste lezer, 
  
Met dit beleidsplan stelt het bestuur van DWARS Gelderland haar doelen op voor het 
komende jaar. Als afdeling wil het bestuur blijven groeien. Wij gaan dit doen door middel van 
het aantrekken van nieuwe leden en het stimuleren van actieve betrokkenheid door 
bijvoorbeeld het aanmoedigen van deelname aan een commissie. 
Dit houdt in dat het bestuur duidelijke afspraken maakt over hoe er wordt samengewerkt en 
wie verantwoordelijk is voor welk beleidsdomein. 
Het bestuur stelt voor zichzelf dit jaar twee hoofddoelen op: Jongeren enthousiast maken voor 
politiek en de vereniging bruisend te houden. 
  
Elke dag worden er beslissingen genomen in de politiek, zowel landelijk als regionaal. 
Besluiten die effect hebben op de toekomst van jongeren. Als Politieke Jongerenorganisatie 
zorgen wij ervoor dat jongeren meer te weten komen over politiek en de invloed die zij hierin 
kunnen hebben. Jongeren dienen ten allen tijden meegenomen te worden in beslissingen die 
politici nemen. 
  
Daarnaast heeft DWARS Gelderland ook een sociale functie; het verbinden van jongeren met 
dezelfde politieke visie op de wereld. Het verbinden van jongeren zorgt voor vriendschappen 
en het uitwisselen van ideeën. Om dit doel te bereiken moet er rekening gehouden worden 
met alle leden; rekening met woonplaats, achtergrond en leeftijd. DWARS staat namelijk voor 
een inclusieve vereniging, waar iedereen zich welkom voelt. 
  
Het bestuur wenst je veel leesplezier. 
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2. Bestuurstaken 
 

2.1. Algemene bestuurstaken 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van de vereniging. Elk 
bestuurslid dient daarom te allen tijde toegankelijk en bereikbaar te zijn voor alle leden. 
Daarbij draagt elk bestuurslid de zorg om verantwoordelijkheid te nemen over zaken die 
spelen binnen de vereniging. Ook dienen alle bestuursleden transparant te zijn naar elkaar, 
zodat de samenwerking in goede harmonie kan plaatsvinden. 
 

2.2. Functie specifieke bestuurstaken 
 

2.2.1. Voorzitter 
De voorzitter is de eindverantwoordelijke voor de vereniging en overziet de grote lijnen. De 
voorzitter zorgt ervoor dat elk bestuurslid zich fijn voelt binnen het bestuur en dat iedereen 
zijn of haar taken goed kan uitvoeren. Daarbij draagt de voorzitter zorg voor de 
bestuursvergaderingen en onderhoudt contact met de besturen van lokale GroenLinks 
afdelingen. Tevens is de voorzitter de contactpersoon van de landelijke afdeling en van 
andere politieke jongerenorganisaties. Vanwege dit eerste neemt de voorzitter daarom ook 
deel aan het voorzittersoverleg tussen alle voorzitters van regionale DWARS afdelingen. 
 

2.2.2. Secretaris 
De secretaris gaat de komende termijn voornamelijk administratieve taken vervullen. 
Hieronder valt het bijhouden van de website, het online zetten van de evenementen, het 
schrijven van de maandelijkse nieuwsbrief, beheer van de ledenadministratie, nieuwe leden 
in de WhatsAppgroepen plaatsen als ze dat willen. Ook notuleert de secretaris de 
bestuursvergaderingen. Daarnaast zorgt de geüpdatete ledenadministratie voor een 
vereenvoudiging van het opnemen van het contact met nieuwe leden en het bijhouden van 
ledenlijsten van de nieuwsbrief. 
De secretaris zal naast de administratieve taken ook het contactpersoon zijn voor de regio 
Achterhoek. 
 

2.2.3. Penningmeester 
Dit jaar zal de penningmeester naast opstellen van een begroting, het beheer van de 
bankrekening, het bijhouden van de financiën ten opzichte van de begroting en het betalen 
van facturen ook veel organisatorische taken oppakken.  
De penningmeester zal ook activiteiten organiseren en heeft de verantwoordelijkheid voor 
de communicatie naar de Activiteiten Commissie. 
 

2.2.4. Politiek Secretaris 
De politiek secretaris is verantwoordelijk voor de opstelling en uitdraging van de politiek 
inhoudelijke lijn van het bestuur. Hiervoor worden de GroenLinks fracties van de 
gemeenteraden van Arnhem en Nijmegen en de provinciale staten uitgebreid gevolgd. De 
politiek secretaris is in overleg met de voorzitter verantwoordelijk voor het contact met de 
media. 
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2.2.5. Bestuurslid campagne en communicatie 
Het bestuurslid campagne en communicatie zal de meeste sociale media onder haar hoede 
nemen. Dit zal gaan over het promoten van evenementen, het uitdragen van onze politieke 
visie en het maken van een geschikte berichten voor deze promotie die vervolgens verspreid 
worden op de diverse kanalen. Daarnaast zal het bestuurslid de campagne (deels) op zich 
nemen. Om dit proces te bevorderen, wordt een werkgroep opgericht, dat zal dienen als een 
klankbord voor het bestuurslid en zal helpen met het opstellen van een concreet plan. Het 
bestuurslid werkt samen met DWARS en regionale afdelingen van GroenLinks voor een goed 
verloop van de campagne. Ook zal het bestuurslid samenwerken met de educatie 
commissie. 
Het bestuurslid campagne en communicatie zal verder de communicatie met de regio 
Betuwe op zich nemen. 
 

2.2.6. Bestuurslid Ede-Wageningen en omgeving 
Het bestuurslid Ede-Wageningen en omgeving is verantwoordelijk voor het 
vertegenwoordigen van de regio Ede-Wageningen en omgeving. Een van de taken is het 
organiseren van activiteiten in de regio Ede-Wageningen. Het doel is om minstens een keer 
in de twee maanden een activiteit in dit gebied te organiseren, dit om de ledenbinding te 
bevorderen. Het afgelopen jaar bleek dit lastig in de praktijk, ondanks dat Wageningen een 
kern is met een relatief hoog ledenaantal door het groene karakter van de gemeente. Door 
middel van betere promotie, het hernieuwen van verwaterde banden en het creëren van 
regelmaat in de organisatie van activiteiten, beoogt het huidige bestuur van DWARS 
Gelderland de situatie te verbeteren. Tevens is het bestuurslid Ede-Wageningen en 
omgeving verantwoordelijk voor het bijhouden van de lokale politiek in Ede en Wageningen 
door eens per maand een raadsvergadering bij te wonen. De focus ligt op dat wat betrekking 
heeft op jongeren. Hierdoor kan worden gerapporteerd aan de rest van het bestuur van 
DWARS Gelderland. Bij deze raadsvergadering mag het bestuurslid ook een informatieve 
bijdrage leveren op het gebied van jongerenzaken, zodat het politiek programma van 
DWARS Gelderland wijdverspreid raakt. 
 

2.2.7. Algemeen Bestuurslid 
Aankomend jaar zal het Algemeen Bestuurslid helpen met het organiseren van activiteiten 
binnen DWARS Gelderland. Ook zal het bestuurslid de actiepunten bijhouden. Het Algemeen 
Bestuurslid vertegenwoordigt de regio Veluwe, waaronder Apeldoorn en Zutphen vallen, 
binnen het bestuur. Tevens is deze verantwoordelijk om de politiek in deze regio te volgen, 
zodat deze informatie terug kan worden gerapporteerd aan de rest van het bestuur van 
DWARS Gelderland. Het is de hoop dat hiermee de Veluwse leden voldoende betrokken 
blijven bij DWARS Gelderland. 
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3. Commissies, Werkgroepen, Activiteiten & Financiën 
 

3.1. Bestuursactiviteiten 
Het streven voor dit jaar is dat er ongeveer één activiteit per week wordt gepland. Het bestuur 
streeft naar een goede verdeling van activiteiten over de hele provincie zodat de activiteiten 
goed te bezoeken zijn voor elk lid. Per maand is het doel om zowel activiteiten met een 
politieke aard als gezellige, informele activiteiten te organiseren. Het streven is naar een 
gelijke verdeling van politieke als informele activiteiten.  
 

3.2. Activiteiten commissie 
De activiteitencommissie zal één keer in de maand voor een activiteit zorgen, met als 
onderliggend streven dat leden meer inbreng in de activiteiten krijgen. De 
activiteitencommissie zal vooral zelfstandig opereren, met aansturing vanuit het bestuur 
waar nodig. De communicatie tussen bestuur en deze commissie zal worden geleid door de 
penningmeester. 
Op dit moment heeft de commissie noch leden, noch een voorzitter. Een verder streven is 
dan ook het aantrekken van nieuw talent. 

 

3.3. Educatie commissie 
De educatie commissie is verantwoordelijk voor de vertegenwoordiging van DWARS 
Gelderland op voorlichtingen over bijvoorbeeld politieke jongerenorganisaties op scholen. 
Met deze commissie wil het bestuur ervoor zorgen dat jongeren een beter beeld krijgen van 
politieke jongerenorganisaties en wat ze precies doen. Daarnaast wil het bestuur in mindere 
mate ook laten weten waar DWARS voor staat en wat ons onderscheidt van andere politieke 
jongerenorganisaties. Net als voorgaande jaren is het doel om scholen te gaan bezoeken om 
voorlichting te geven. Dit jaar wordt het streven om meer mbo’s en vmbo’s te gaan bezoeken, 
omdat op deze scholen in de voorgaande jaren minder vaak voorlichting is gegeven dan op 
scholen van andere niveaus. Hier wil het bestuur verandering in brengen. 
 

3.4. Politieke commissie 
De politiek secretaris is ook de voorzitter van de politieke commissie (PolCo). In de politieke 
commissie worden leden betrokken met het politiek inhoudelijke werk. De PolCo is ook de 
plaats voor de politiek secretaris om inbreng op te halen. In aanloop naar de verkiezingen 
heeft de politieke commissie de specifieke taak om het politiek programma aan Gelderse 
programmacommissies aan te bieden. 
 

3.5 Financiën 
Dit jaar beschikt de afdeling over een ruim budget. Zeker omdat ervoor gekozen is om in de 
zomer geen ledenactiviteit te organiseren blijft er voor de laatste vier maanden van het 2020 
een ruim budget over. Door de coronacrisis is er nog veel budget over. Het bestuur is aan 
het kijken of er vast uitgaven voor volgend jaar vooruit kunnen worden betaald, zodat het 
budget dit jaar wel wordt opgemaakt. Het geld moet anders terug naar GroenLinks 
afdelingen of het landelijke bestuur. 
  
DWARS Gelderland wordt dit jaar financieel gesteund door GroenLinks Arnhem, Apeldoorn, 
Nijmegen en Wageningen. Omdat we geen geld mee mogen nemen naar het volgende 
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kalenderjaar is het streven om in ieder geval dit geld op te maken. De afspraak is om dit geld 
te besteden aan activiteiten in de gemeente van de desbetreffende GroenLinks afdeling. In 
het geval van Arnhem is dit geen enkel probleem. Voor Nijmegen is dit zeker haalbaar, maar 
in het geval van Apeldoorn is dit nog echt een uitdaging. Mocht het geld niet besteed 
worden dan zullen wij dit terug moeten storten. 
  
Omdat de afdeling geen geld mag meenemen naar het volgende jaar zal het bestuur goed na 
moeten denken hoe het geld de laatste paar maanden voor haar leden op een goede manier 
kan worden besteed. Zo kan er bijvoorbeeld ook dit jaar weer een kerstdiner georganiseerd 
worden, omdat dit in het verleden voor de ledenbinding en sfeer binnen de afdeling heel 
positief is ervaren. Verder zal er na moeten worden gedacht of we een deel van het geld 
willen investeren in de afdeling zelf. Dit kan in de vorm van zowel promotiemateriaal, maar 
ook in materiaal om de afdeling een nog meer DWARSe uitstraling te geven. Denk 
bijvoorbeeld aan herbruikbare bekers zodat we geen gebruik hoeven te maken van papieren 
bekertjes maar ook aan de aanschaf van DWARS T-shirts zodat we deze uit kunnen lenen aan 
leden bij demonstraties en promotieactiviteiten. 
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4. Interne en Externe communicatie 
 

4.1. E-mail 
De algemene e-mail wordt gebruikt voor het ontvangen van externe communicatie en het 
versturen van mail die niet specifiek bij één van de bestuursleden ligt. Het beheer van de 
algemene e-mail ligt bij de secretaris. De functie specifieke mails worden gebruikt voor 
officiële interne communicatie en externe communicatie als de boodschap van de mail wel 
voor een specifieke functie bedoeld is. 
 

4.2. Sociale media 

4.2.1. Website 
Op de site staat de informatie over de afdeling, waaronder welke activiteiten op de agenda 
staan, wie het bestuur is, belangrijke documenten en hoe contact opgenomen kan worden 
met de afdeling. Daarnaast worden hier nieuwsberichten geplaatst en kan je een aanvraag 
doen om in de WhatsAppgroepen te komen. De website wordt beheerd door de secretaris. 
 

4.2.2. Facebook 
Door middel van Facebook wil het bestuur onze agenda delen en evenementen promoten en 
zo de leden en andere geïnteresseerden te bereiken. Maar ook om meer binding te creëren 
met GroenLinks, de leden van DWARS door het hele land heen en andere politieke 
jongerenorganisaties.  
 

4.2.3. Instagram 
Door middel van Instagram wil het bestuur ten eerste de activiteiten meer bekendheid 
geven, ten tweede de activiteiten laagdrempeliger maken en ten derde onze visie 
weergeven. Verder is het de bedoeling om DWARS aantrekkelijker maken, zodat we beter 
onze doelgroep kunnen bereiken. 
 

4.2.4. Twitter  
Door middel van Twitter wil het bestuur zowel onze activiteiten promoten als onze politieke 
visie weergeven. Ook blijft het bestuur via Twitter goed op de hoogte van de politieke 
situatie binnen de regio.  
 

4.3. Communicatie binnen het bestuur 
Het bestuur communiceert intern vooral via de WhatsApp-groepsapp en Slack. Ook zal Stack 
gebruikt worden voor het delen van bestanden. Verder zal er elke twee weken een 
bestuursvergadering plaatsvinden waar de bestuursleden elkaar op de hoogte houden van 
hun werkzaamheden. Tijdens de vergaderingen wordt er nagedacht over de koers van de 
afdeling. Na afloop van de bestuursvergaderingen zullen de notulen, na het checken op 
persoonsgegevens, op de website geplaatst worden. 
 

4.4 Algemene Afdelingsvergaderingen 
De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. Het bestuur 
streeft naar twee Algemene Afdelingsvergaderingen per jaar. Tijdens deze vergaderingen 
kunnen leden stemmen over het beleid, maar ook moties en amendementen indienen. In 



 8 

een AAV kunnen besturen worden gedechargeerd of aangesteld en legt het bestuur 
verantwoording af aan de leden. 
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5. Contact met Derden 
 

5.1. Samenwerking met GroenLinks Arnhem en Nijmegen 
De geschiedenis van de afdeling Gelderland vraagt extra aandacht voor de fracties van 
Arnhem en Nijmegen, omdat het de twee grootste steden betreft met veel DWARSe inwoners. 
Om die reden zal er regelmatige communicatie plaatsvinden tussen de afdeling en de fracties 
en besturen. De voorzitter onderhoudt het contact met het bestuur en de politiek secretaris 
bezoekt de fractievergaderingen. In het contact zullen de belangen van de GroenLinkse 
jongeren behartigd worden. 
 

5.2. Samenwerking met GroenLinks Gelderland 
Dit jaar zal er worden geprobeerd om een samenwerking te zoeken met GroenLinks 
Gelderland. Dit is al eerder gebeurd, maar een samenwerking verliep moeizaam. Wel is er 
een eerste contact gemaakt met de jongere leden van deze fractie. Het is de hoop dat dit 
jaar de volgende stap genomen kan worden binnen de samenwerking, namelijk door het 
bijwonen van fractievergaderingen op belangrijke onderwerpen. De samenwerking met de 
fractie van GroenLinks Gelderland is de verantwoordelijkheid van de politiek secretaris. Het 
bestuur valt onder de voorzitter. 
 

5.3. Samenwerking met DWARS Landelijk en andere afdelingen 
Ook dit jaar zal er contact worden onderhouden met het landelijke bestuur van DWARS en de 
andere afdelingen, bijvoorbeeld via Slack. Zo ook krijgen wij ook dit jaar weer een 
afdelingsbuddy toegewezen, dit jaar is dat Brian Lammens, de secretaris van het landelijke 
bestuur. We zullen hem vaak zullen uitnodigen voor onze activiteiten. Ook tijdens de 
voorzittersoverleggen zal er worden gekeken waar de kansen liggen tot samenwerking met 
andere afdelingen en het landelijk bestuur. Daarnaast zal er rondom het organiseren van 
activiteiten worden gekeken naar een aanhaking met andere afdelingen of landelijke 
commissies. 
 

5.5. Samenwerking met andere Politieke Jongerenorganisaties 
In het opiniestuk dat DWARS Gelderland heeft geschreven is een oproep gedaan aan de 
Nijmeegse Politieke Jongerenorganisaties tot samenwerking. Met deze samenwerking hopen 
wij veel te bereiken.  
Overigens zal het afwachten zijn waar de kansen tot verdere samenwerking liggen. Het 
bestuur zal afwegen welke activiteiten samen te organiseren zijn met andere Politieke 
Jongerenorganisaties. Ditzelfde geldt voor politieke acties als protesten of inspreekavonden. 
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6. Politieke Visie 
 
Tijdens het vorige bestuursjaar is er een politiek programma vastgesteld voor de komende 
vier jaar. Aan het einde van het jaar krijgen de leden de kans om dit programma aan te 
passen op de AAV. Het politiek programma wordt beheerd door de politieke commissie. 


