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1. Voorgestelde agenda 

 
Algemene Afdelingsvergadering DWARS, 
GroenLinkse Jongeren, Gelderland.  

28 juni 2021, Online link. 

1. Inloop 

2. Welkomstwoord en mededelingen 

3. Verantwoordingen 

4. Financiële verantwoording & 

reactie 

5. Verkiezing bestuursleden 

6. Bekendmaking verkiezingsuitslag 

7. Aanstelling nieuwe KasCommissie 

8. Rondvraag 

9. Sluit
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2. Uitleg voor de digitale 

omgeving en veilig stemmen 
Lieve leden,  
Deze Algemene Afdelingsvergadering zal net als de 
vorige AAVs online plaatsvinden. Hieronder zal worden 
beschreven hoe we deze online AAV zullen gaan doen.  
 
Heb je hulp nodig, of weet je niet zeker dat Zoom 
bij jou of met jou goed gaat werken, om welke 
reden dan ook, neem dan vooral contact op met 

het bestuur (gelderland@dwars.org of een persoonlijk 
appje).  
Mute-beleid. Tijdens de vergadering wordt iedereen 
gemute, behalve de dagvoorzitter. Pas wanneer de 
voorzitter aangeeft dat je mag spreken, mag je jezelf 
onmuten.  
Vragen-beleid. We werken tijdens deze vergadering 
bij de verschillende agendapunten in twee termijnen. 
De bestuursleden of betrokken leden krijgen in eerste 
instantie de kans om een kort verhaal te geven. 

Vervolgens opent de voorzitter een sprekersrij waar 
vragen mogen worden gesteld door de leden. Deze 
vragen worden daarna in één keer beantwoord. 
Vervolgens mogen er in de tweede termijn nog 
vervolgvragen worden gesteld. Dit kunnen dus geen 
volledig nieuwe vragen zijn, en moeten ingaan op 
antwoorden op de vorige vragen. Ook deze worden in 
één keer beantwoord door de spreker. Wanneer je een 
vraag hebt, type je het woord ‘Vraag’ of ‘Opmerking’ in 
de chat. De voorzitter ziet dan dat je wat wil zeggen en 
zal je de beurt geven op een goed moment. Mocht het 
dringend of aansluitend zijn op het huidige punt, kan je 
dit ook aangeven in het berichtje in de chat.  
Is het voor jou niet goed mogelijk (technisch of 
anders) om jezelf te muten of van de chat 
gebruik te maken neem dan neem dan vooral 
contact op met het bestuur 
(gelderland@dwars.org of een persoonlijk appje). 
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Stembeleid. Op de avond van de AAV aan het begin 
van de avond nemen de dagnotulist en de secretaris 
vast welke leden aanwezig zijn. Deze leden krijgen op 
hun email, die bij DWARS bekend is, een persoonlijke 
link om te stemmen. Alles wijst zich in het programma 
vanzelf. Deel deze link niet met anderen. Hoe het 
stemmen precies werkt zal Sabine van het landelijk 
bestuur uitleggen op de avond zelf. 
 
Over moties en wijzigingsvoorstellen stemmen we per 
acclamatie of hoofdelijk, de dagnotulist en de 

stemtelcommissie houden deze stemmingen bij. Hoe 
dit werkt op Zoom legt de dagvoorzitter tijdens de AAV 
uit. 
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3. Verantwoordingen 

 
Verantwoording Voorzitter – Joost Gerretschen 

Lieve lieve leden, 

 

Op het moment van schrijven is het alweer meer dan een 
jaar geleden sinds ik begon mee te lopen met het bestuur 
van onze afdeling. Toen ik mij kandideerde als politiek 
secretaris, had ik nooit kunnen voorzien hoe het jaar zou 

lopen. Ookal zaten wij destijds al in een lockdown, was ik 
ervan overtuigd dat ik zeker nog wat fysieke evenementen 
mee zou maken. Dat ik mijn verantwoording als voorzitter 
zou afleggen, had ik nooit kunnen bedenken. 

 

Dat ik geen van jullie dit jaar heb gezien heb ik als een 
groot gemis ervaren. Het bestuurswerk moest ik vanuit mijn 
eigen kamer doen en ook mijn mede bestuursleden heb ik 
maar één keer kunnen ontmoeten. Voor het functioneren 
van de afdeling is corona erg nadelig geweest. Maar, aan 

het inzet van de bestuursleden heeft het niet gelegen. Ik zal 
hieronder kort per onderwerp vertellen wat er dit jaar 
gebeurd is. Omdat ik de taken van voorzitter bovenop de 
taken van politiek secretaris heb genomen, ga ik in deze 
verantwoording op beide in. 

 

Functioneren van het bestuur 

Ons jaar begon tumultueus. Nog voor het begin van de 
zomer verloren wij onze voorzitter, die een tijd is vervangen 
door onze vicevoorzitter Veronique. Later verloren wij ook 

een algemeen bestuurslid. Halverwege ons jaar heb ik het 
voorzitterschap van Veronique overgenomen en voegden 
Tyra en Olga zich bij ons. Het is mijn overtuiging dat deze 
tumult ons ook goed heeft gedaan. Persoonlijk hebben de 
afwisselende verantwoordelijkheden ervoor gezorgd dat ik 
lang uitgedaagd ben gebleven. Ook bij mijn mede-
bestuursleden heb ik gemerkt dat tot mei het energieniveau 
erg hoog lag. Wij zijn allemaal aan de chaotische kant, 
maar nooit heeft dit voor problemen gezorgd. 
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Activiteiten 

Zo goed als het hele jaar was er elke week een evenement 
om bij te wonen. Aan het begin hielden wij vast aan de 
traditionele afwisseling tussen inhoudelijke en informele 
evenementen. Omdat de opkomst bij onze filmavonden laag 
waren, zijn wij naar verloop van tijd overgestapt op niets 
dan inhoudelijke evenementen. De leukste activiteiten vond 
ik die die georganiseerd waren in samenwerking met 
commissies, andere afdelingen en externe partijen. 
Ondanks de beperkingen ben ik er trots op dat wij in 

september alsnog een fysieke demonstratie hebben 
georganiseerd.  

 

Externe communicatie 

Als voorzitter was ik het gezicht van de afdeling voor de 
buitenwereld. Maar, meestal moest ik zelf mijn best doen 
om in media te komen. De uitzonderingen hierop zijn 
universiteitsbladen. Toch is het ons meerdere malen gelukt 
om publicaties te krijgen. Bijvoorbeeld over zwarte piet in 
het begin van het jaar, of later in het jaar toen besloten 

werd over de tippelzone in Nijmegen. 

 

Politiek 

De eerste helft van mijn termijn heb ik zowel de 
fractievergaderingen van GroenLinks in Arnhem alsook 
Nijmegen bijgewoond. Na de eerste AAV heb ik de 
fractievergaderingen van Nijmegen overgedragen aan Olga, 
die in Nijmegen woont. Tijdens de vergaderingen heb ik 
altijd de ruimte gekregen om de belangen van jongeren te 
vertegenwoordigen en wanneer nodig ook kritiek geuit. 

Naarmate ik meer verbonden raakte met de raadsleden heb 
ik ook regionale bijeenkomsten bijgewoond, wat ik ervoer 
als een grote toegevoegde waarde. Omdat ik mij gericht 
heb op productieve samenwerking, heb ik vaak een 
ondersteunende rol gespeeld. Wanneer raadsleden 
inhoudelijke samenwerking opzochten met DWARS heb ik 
dit altijd gedaan. Een belangrijk thema dat ik wel proactief 
heb gevolgd is de discriminatie-affaire in de Arnhemse 
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gemeenteraad. Hoewel het mijn expliciet voornemen was, is 
het mij niet gelukt de banden met de provinciale fractie te 
versterken. 

 

Politieke commissie 

In het eerste helft van het jaar werd de politieke commissie 
steeds minder actief. Na het opstellen van het politiek 
programma, was er geen focus. Na de eerste AAV heb ik 
contact opgezocht met nieuwe leden. Opeens was er een 
nieuwe groep, waar ik met veel plezier mee samen heb 

gewerkt. Wij hebben een stuk geschreven over de 
wooncrisis, waar programmacommissies erg blij mee waren. 
Op dit moment zijn wij nog aan de slag met de regionale 
energiestrategie. 

 

Conclusie 

Het was voor mij een erg divers jaar. De samenwerking met 

alle fantastische mensen was geweldig. Ik hoop mijn 
bestuursleden nog vaak te zien en sommigen van hen 
daadwerkelijk te ontmoeten. De leden wil ik hartelijk 

danken voor hun vertrouwen. Ik hoop jullie nog vaak tegen 
te komen! 

 

Verantwoording vicevoorzitter en bestuurslid 
campagne & communicatie – Veronique Lageweg 

Lieve Gelderse DWARSers, 

 

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier de functies van 

vicevoorzitter en bestuurslid campagne & communicatie 
mogen vervullen bij onze mooie vereniging. Omdat er in de 

reader van de afgelopen AAV al is gereflecteerd over het 
eerste halfjaar van mijn bestuursperiode, zal de focus van 
deze verantwoording liggen bij het tweede halfjaar. 

  

Het tweede halfjaar van mijn termijn heb ik me vooral 
beziggehouden met het opzetten van een campagne 
werkgroep voor de Tweede Kamerverkiezingen, waar 
ongeveer twintig DWARSers zich voor hadden aangemeld. 
Samen hebben we nagedacht over hoe we de campagne in 
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Gelderland wilde vormgeven, met name doordat de 
omstandigheden rondom het coronavirus de algemene gang 
van zaken tijdens een campagneperiode heeft verstoord.  

 

Samen hebben we campagnefilmpjes gemaakt met 
raadsleden uit Nijmegen en Wageningen over de thema’s 
studentenzaken, wonen en inclusie. Daarnaast hebben 
DWARSers stickers en posters van de campagnesetjes 
gebruikt om de campagne verder vorm te geven! 

Ook heb ik geprobeerd de activiteiten goed te promoten op 

Instagram. Dit ging niet zonder slag en stoot, het was een 
uitdaging om te vinden welke manier het beste werkt en het 
grootste bereik heeft. Daarnaast heb ik me beziggehouden 
met algemene bestuurstaken, zoals het bijwonen van 
vergaderingen, notuleren wanneer nodig, en het helpen bij 
het uitdenken en organiseren van activiteiten.  

 

Al met al kan ik zeggen dat ik met een positieve blik 

terugkijk om het afgelopen halfjaar en het bestuursjaar als 
geheel. Het bestuursjaar, en de trainingen die hierbij 
hoorden, hebben me veel geleerd over samenwerken, 

plannen, communicatie, overtuigen en storytelling. Ondanks 
de coronacrisis en het feit dat het bestuur elkaar niet vaak 
in het echt heeft kunnen ontmoeten, was het een geslaagd 
bestuursjaar met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
en het bijdragen aan een vrijzinnig, sociaal en groen 
Gelderland! 

 

Liefs,  

Veronique  
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Verantwoording secretaris – Mathijs Gelen 

 

Voor de secretaris was het takenpakket nauwelijks anders 
door de coronacrisis. Het grootste verschil was in de 
activiteiten, die (bijna) allemaal online zijn geweest. Hierbij 
was het eenvoudig voor de leden om aanwezig te zijn door 
zich aan te melden via de inschrijfformulieren op de 
website. Zij kregen daarna via mail of whatsapp de 
zoomlink doorgestuurd, naast dat deze in de 
aankondigingen groepsapp werd gestuurd. Hierdoor was de 
drempel ook vrij laag gehouden voor de leden om zich aan 

te melden. Een laptopcamera kan je immers uit zetten. 

 

De standaardtaken: nieuwsbrief, beheer groepsapps, mail 
en website zijn allemaal tijdig afgewerkt. Hierin werd de site 
twee keer per maand geüpdatet en kwam de nieuwsbrief 
één keer per maand uit, met natuurlijk een aantal 
standaardrubrieken. De mail werd dagelijks of eens per 
twee dagen gecheckt en de mailbox wordt zo leeg mogelijk 
overgedragen aan de nieuwe secretaris.  

 

Verder heb ik me ook bezig gehouden met de contacten in 

de Achterhoek. Hierbinnen ben ik nog steeds lid van de 
programmacommissie van een gezamenlijke 
programmacommissie van de fracties in Winterswijk, 
Berkelland, Aalten en Oost Gelre. Deze taak loopt door tot 
september en deze zal ik ook verder aanhouden tot dit is 
afgewerkt. 

 

In het afgelopen jaar heb ik heel veel mogen leren over 
samenwerken, administratief werk en contacten leggen. Met 

name van het contact leggen met interessante sprekers, 
(nieuwe) leden en politieke instanties heb ik heel erg 
genoten. Ik heb een heel mooi jaar gehad bij DWARS 
Gelderland en daarvoor wil ik ook heel graag mijn bestuur 
en alle leden bedanken! 

Liefs Mathijs 
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Verantwoording penningmeester – Hajo Claassen 

 

Afgelopen jaar werd natuurlijk nog steeds overschaduwd 
door Corona. Zoals aangegeven tijdens het wintercongres, 
is het zeer lastig om geld uit te geven. Wij bedankten 
uiteraard alle sprekers, maar digitaal is nou eenmaal 
goedkoper dan fysiek (denk aan huur locatie, kosten van 
drankjes etc.). Financieel gezien was het afgelopen jaar dus 
zeer rustig. Uit de kascontrole blijken verder ook geen 
bijzonderheden. 

 

Verder heb ik het afgelopen jaar veel kennis opgedaan op 
het gebied van politiek. Het meest bijzondere vond ik het 
om met Bram van Ojik te spreken, een van de oprichters 
van GroenLinks. Ik heb enorm veel facetten mogen zien 
(paarse, rode en groene onderwerpen), op alle punten heb 
ik mijn kennis kunnen verbreden. Ik ben heel blij dat ik zo 
veel inhoudelijk heb kunnen leren afgelopen jaar. 

 

Voor de leden heb ik me ingezet in de vorm van activiteiten 

(naast de financiën natuurlijk). Wij hebben als bestuur heel 
erg geprobeerd om dit jaar onze leden (digitaal) te zien, 
hoe moeilijk dit ook is geweest afgelopen jaar. Het fijnste 
wat ik heb mogen organiseren, was het nabespreken van de 
teleurstellende verkiezingen 2e kamer. Voor veel leden 
kwam dit toch als fijne verwerking van de mindere uitslag. 
Het voelde goed om er op die manier voor de leden te zijn. 
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Verantwoording Bestuurslid Ede-Wageningen e.o. – 
Wieb Devilee 

 

Het afgelopen jaar heb ik de functie Bestuurslid Ede-

Wageningen en omgeving mogen vervullen. Echter door de 
gevolgen van covid-19 voelde de uitwerking van mijn functie 
nog steeds vaak meer als algemeen bestuurslid; we hebben 
jammer genoeg geen een fysieke activiteit in Ede- 
Wageningen en omgeving kunnen organiseren.   

 

De afgelopen half jaar is mijn worsteling met mijn rol binnen 

het bestuur blijven bestaan. Hoewel ik goede moed had, dat 
het, het tweede half jaar beter zou zijn bleek het in de 
praktijk nog steeds heel lastig om een voltijd bestuursjaar in 
de studentenraad en deeltijd bestuur van DWARS Gelderland 
te combineren. Daarbovenop kwam een worsteling met mijn 
eigen mentale gezondheid, waardoor ik soms niet de energie 
had om er vol voor te gaan. 

 

Echter heb ik mijn adviserende rol behouden en kon ik af en 

toe een kritische blik leveren, waar nodig. Daarnaast heb ik 
geprobeerde een goede sfeer in de groep te creëren en heb 
ik altijd geprobeerd mee te denken en helpen waar nodig. 
Boven al heb ik geprobeerd, door het herintroduceren van 
een actiepunten lijst, extra structuur aan het vergader 
proces toe te voegen. Hierdoor heb ik het idee dat we een 
duidelijker beeld krijgen van wat wanneer gedaan moet zijn, 
omdat er meer een interne controle cyclus ontstaat.  

 

Verder heb ik wel het gevoel dat ik er zelf harder aan heb 
getrokken. Zo ben ik een stuk beter betrokken geraakt bij de 

lokale GroenLinks afdeling van Wageningen en heb ik de 
raadsleden en wethouder online ontmoet. Ik merk dat de 
afdeling mij nu ook beter weet te vinden als ze opzoek zijn 
naar input van DWARS. Een voorbeeld hiervan is dat ik 
gevraagd ben voor de kandidatencommissie van GL 
Wageningen voor de gemeenteraadverkiezingen van komend 
jaar. Daarnaast was ik lokaal betrokken bij de klimaatmars 
op 14 maart. Ook heb ik GL Wageningen geholpen tijdens de 
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campagne met hun sociale media en met bijvoorbeeld 
flyeren en lunchgesprekken organiseren rondom de 
landelijke verkiezingen.   

 

Samen met Joost heb ik ook een hele gave activiteit rondom 
klimaatfeminisme georganiseerd, waar ik erg trots op ben. 
Onder ander Europarlementarier Kim van Sparretak was 
aanwezig. Hoewel ik het heel spannend vond om de dialoog 
te leiden, heb ik het gevoel dat ik er erg veel van heb 
geleerd en ik heb genoten van het gesprek dat plaats vond.  

 

Afgelopen half jaar zijn we bovendien voor mijn gevoel 
gegroeid als bestuur in professionaliteit. Door de versterking 
van het bestuur door Olga en Tyra keerde er meer rust & 
structuur terug in de vergaderingen en organisatie. Hierdoor 
konden we beter verdelen wie wat ging organiseren en nam 
de stress rondom activiteiten organiseren af. Deze stress 
nam ook af omdat we bewuster hebben gekozen voor 
kwaliteit in plaats van kwantiteit in activiteiten. We merkten 
dat er steeds minder mensen af kwamen op informele, 
sociale activiteiten en dat inhoudelijke activiteiten nog wel, 
relatief, goed werden bezocht. Ook het voornemen om elke 
week een activiteit te organiseren hebben we los gelaten, 
zodat de kwaliteit van activiteiten die we wel organiseerden 
omhoog ging.  

 

Ik heb enorm genoten van het afgelopen jaar bij DWARS 

Gelderland. Vanaf het begin voel ik me enorm welkom en 
ervaar ik de meerwaarde van een diverse groep van mensen 
met grotendeels dezelfde idealen. Ik hoop dat ik nog vele 
jaren actief mag zijn binnen de afdeling, wat dat vond ik het 

afgelopen jaar heel fijn. Bovendien wil ik het aankomende 
bestuur veel plezier wensen komend jaar! Bedankt 
DWARSers voor het afgelopen jaar en hopelijk tot snel! 
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Verantwoording Algemeen bestuurslid – Olga Nijhof 

 

Vanaf november 2020 heb ik de functie van algemeen 

bestuurslid vervult. Daarnaast heb ik mij ook bezig gehouden 

met de regio Nijmegen. Ik zal eerst dieper ingaan op wat ik op 

uitvoerend en organisatorisch vlak heb gedaan om daarna een 

persoonlijke reflectie te schrijven.  

In het begin van mijn bestuursperiode ben ik bezig geweest 

met de dreigende sluiting van de Tippelzone in Nijmegen. 

Samen met andere PJO’s en met ondersteuning van de 

gemeenteraadfractie heb ik een opiniestuk geschreven voor de 

Gelderlander. Snel daarna heb ik in een werkgroep 

deelgenomen van de klimaatmars in Nijmegen en bijgedragen 

aan de vormgeving van het PJO debat. Elke twee weken ben ik 

aanwezig bij de fractievergaderingen waardoor ik goed op de 

hoogte ben van wat er speelt in Nijmegen. Tot slot heb ik als 

algemeen bestuurslid bij een aantal activiteiten ondersteunende 

taken uitgevoerd, heb ik zelfstandig de visie-avond 

georganiseerd voor het nieuwe bestuur en samen met andere 

(landelijke) commissies onlangs een politiek-inhoudelijke 

activiteit georganiseerd.  

Ik ben tevreden over mijn functioneren als algemeen 

bestuurslid, met name omdat ik bij mezelf een snelle 

ontwikkeling heb gezien en doorgemaakt. Dit gaat vooral over 

het nemen van initiatief, plannen uitvoeren en daar 

verantwoordelijkheid voor nemen. Natuurlijk heeft Covid-19 

ook op mijn bestuursfunctie invloed gehad. Omdat ik in 

november 2020 bestuurslid ben geworden heb ik weinig 

referentiekader van hoe het zou zijn in een andere situatie. Dit 

heeft er daarom ook voor gezorgd dat ik mij niet heb laten 

beperken door de maatregelen, maar binnen de ruimte die er 

was, een betekenisvolle invulling heb gegeven aan mijn 

bestuursfunctie.  
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Algemeen bestuurslid – Tyra Eykholt 

Mijn taken als algemeen bestuurslid zijn dat ik elke vergadering 

bijwoon en ideeën voor activiteiten bedenk.  

Ik ben naar bijna elke vergadering geweest. Hier heb ik mij 

tijdelijk voor afgemeld en heb ik de notulen achteraf 

doorgenomen. Ik ben ook naar bijna iedere activiteit geweest 

en zo niet, heb ik me van tevoren afgemeld. Ik heb ook de 

agenda van tevoren doorgenomen zodat ik ingelicht was over 

de onderwerpen die behandeld moesten worden.  

Ideeën voor activiteiten werden samen bedacht en 

georganiseerd. Door de coronacrisis is het voor ons lastig in te 

schatten welke activiteiten we kunnen doen die leden zullen 

aantrekken. Maar ik heb geholpen om een activiteit tussen de 

Duitse Grüne Jugend en DWARS te organiseren. Het contact 

met de Duitse Grünen zal waarschijnlijk ook in toekomst 

worden behouden. 

Naast de normale taken ben ik ook aanspreekpunt voor de 

regio Veluwe. Ik heb hier kort mailcontact over gehad met de 

fractievoorzitter van GroenLinks Apeldoorn. In het begin heb ik 

ook de fractievergaderingen bijgewoond, maar door mijn studie 

moest ik hiermee stoppen. Door deze contact met Apeldoorn is 

ook een activiteit over mentale gezondheid ontstaan, maar 

deze werd niet door mij georganiseerd.  
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Financiële verantwoording 

 

Verantwoording Kascontrole commissie 

Is een aparte link op de DWARS pagina. Je kan ook deze link 

volgen: 

https://dwars.org/gelderland/wp-

content/uploads/sites/8/2021/06/DWARS-GLD-Kasco-05-06-

verslag.pdf 

 

  

https://dwars.org/gelderland/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/DWARS-GLD-Kasco-05-06-verslag.pdf
https://dwars.org/gelderland/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/DWARS-GLD-Kasco-05-06-verslag.pdf
https://dwars.org/gelderland/wp-content/uploads/sites/8/2021/06/DWARS-GLD-Kasco-05-06-verslag.pdf
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4. Sollicitaties 
Voorzitter 

Lieve mede-DWARS’ers,  

Sinds november 2020 ben ik aangesteld als algemeen 

bestuurslid voor de afdeling Gelderland. Ik heb de afgelopen 

maanden veel geleerd en een beter idee gekregen van waar 

wij als jongeren onze stem kunnen laten horen. 

Mijn bestuurstermijn is begonnen tijdens de corona-crisis 

waardoor er veel activiteiten en initiatieven zijn die ik nog 

graag zou willen oppakken of organiseren. Ik sta te 

poppelen om de afdeling mee te nemen naar een nieuw 

tijdperk waarin we elkaar weer kunnen gaan ontmoeten. 

Hopelijk kunnen we nog meer mensen in Gelderland, 

Nederland en daarbuiten betrekken in de weg naar een 

groene, duurzame en sociale samenleving. Tijdens de AAV 

op 28 juni kandideer ik mij daarom als voorzitter van de 

afdeling.  

Na een lange lockdown vind ik het belangrijk om weer 

opnieuw belang te leggen bij betekenisvolle ontmoetingen 

met elkaar, en met mensen die wij in andere situaties 

misschien juist niet zouden ontmoeten. Elkaar écht leren 

kennen draagt bij in het leren nemen van initiatief, ons 

durven uitspreken en ons verbonden voelen met elkaar. 

Onze afdeling is voor mij een plek waar iedereen welkom is. 

In de volgende bestuursperiode hoop ik dat we als afdeling 

mét elkaar en vóór elkaar gaan zorgen dat Gelderland een 

plek is waar iedereen zich thuis kan voelen.  

Ik hoop dat jullie vertrouwen in mij groot genoeg is om mij 

te verkiezen als nieuwe voorzitter van DWARS Gelderland. 

Samen kunnen we dan hele mooie dingen gaan doen.  

Veel liefs,  

 

Olga Nijhof 
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Secretaris 

 

Beste lezer, 

 

Naar aanleiding van de bestuursinteresse-avond en de 
vacature op de website, schrijf ik deze mail om u te laten 
weten dat ik geïnteresseerd ben. Ik ben namelijk zeer 
gemotiveerd en geïnteresseerd in DWARS en ik wil graag 
meer betrokken worden bij DWARS door de functie als 
secretaris bij DWARS Gelderland.  

 

DWARS is een organisatie die mijn belangen immers sterk 
behartigd en ik vind het belangrijk dat ik deze belangen ook 
verder kan verspreiden. Dit mede door het begeleiden van 
net nieuwe leden en het bijwonen van 
bestuursvergaderingen.  

 

Het werk van secretaris lijkt mij leuk om te doen, aangezien 
ik samenvattingen maken (van alles, waaronder ook 
vergaderingen) fijn vind om te doen, de nieuwsbrief 

bijhouden mij leuk lijkt en mij deze functie in het algemeen 
een goede opstap lijkt voor een (eventuele) politieke 
carrière.  

 

Ik ben geschikt voor de functie secretaris aangezien ik goed 
ben in gestructureerd schrijven, ik gemotiveerd ben en tijd 
heb, ik al redelijk wat dingen van bijvoorbeeld de 
privacywetgeving weet (gezien mijn studie rechten) en mij, 
zoals ik al aangegeven heb, het erg leuk lijkt. 

 

Ik hoop dat u mij in overweging zal nemen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Yvar te Velde 
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Penningmeester 

Lieve mede-DWARS-leden, 

Via deze brief zou ik jullie graag vertellen wie ik ben en waarom 

ik mij verkiesbaar stel voor deze functie. 

Mijn naam is Puria en ik ben 18 jaar en ik woon in Zevenaar. Ik 

begin per september met de studie Political Science aan de UvA 

en hiervoor heb ik een half jaartje Accountancy gedaan aan 

Nyenrode. Ik heb een affiniteit voor de politiek en de economie. 

Dit is dan ook mijn grootste hobby, ik lees veel en ik volg veel 

internationaal nieuws en ga graag in gesprek met mensen. 

Daarnaast luister ik veel muziek en vind ik uitgaan met 

vrienden natuurlijk superleuk. 

DWARS is voor mij een organisatie die heel erg past bij mijn 

visies en daarom lijkt het mij heel mooi om een steentje bij te 

dragen voor een organisatie die ik zo lief heb, ondanks dat ik 

pas een paar maandjes lid ben. 

Het lijkt mij heel leuk om penningmeester te zijn omdat ik het 

werk als assistent accountant ook leuk vond, en dit lijkt daar 

redelijk op. Daarnaast is het niet een hele moeilijke functie en 

geloof ik dat ik alles wel kan doen als ik er maar voor mijn best 

doe! Ik vind zo af en toe even aan het papierwerk zitten wel 

leuk dus dan kan ik het net zo goed doen voor deze 

organisatie. 

Ik hoop dat jullie mij in overweging nemen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Puria Atahi 
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Politiek Secretaris 

Hallo mede-DWARS-leden van Gelderland! 

Via deze brief vertel ik jullie graag wie ik ben en waarom ik 

solliciteer voor de functie van Politiek Secretaris. 

Mijn naam is Femke en ik ben 22 jaar en woonachtig in 

Bemmel. Hopelijk wordt Nijmegen echter binnenkort mijn 

woonplaats. Ik ben momenteel bezig met het afronden van 

mijn Bacheloropleiding Engelse Taal en Cultuur aan de Radboud 

Universiteit, en wil in september beginnen met een pre-Master 

Communicatie.  

 Mijn grootste passie is waarschijnlijk films; ik heb 

honderden dvd’s in mijn kast staan en kijk alles van oud tot 

nieuw en van comedy tot horror. Verder ben ik altijd nieuwe 

vegetarische recepten aan het uitproberen, geef ik al mijn geld 

uit aan Magic: The Gathering, schreeuw ik mee met alle 

nummers van Arctic Monkeys en Muse, maak ik memes over 

m’n vrienden en docenten, speel ik wekelijks D&D en hoop ik 

na mijn studie weer te kunnen lezen “voor mijn plezier”. En 

uiteraard interesseer ik mij erg in de politiek. 

GroenLinks trekt mij aan omdat gelijkheid altijd een van de 

belangrijkste waarden is geweest voor mij. De laatste paar 

jaren ben ik mij ook steeds meer bezig gaan houden met 

duurzaamheid. Op dit gebied valt er ook voor mij nog genoeg 

te leren, en daar helpt GroenLinks mij erg bij. Daarnaast voel ik 

me als jongere daadwerkelijk gehoord door GroenLinks; iets 

wat ik niet over de meeste andere partijen kan zeggen.  

 Ik ben vooral enorm blij dat ik me bij DWARS heb 

aangesloten, omdat ik me nog nooit ergens zo welkom heb 

gevoeld. Ik vind het zo bijzonder hoe iedereen hier gewoon 

wordt geaccepteerd om wie ze zijn, ondanks al hun 

eigenaardigheden. Daarom wil ik me graag actief gaan inzetten 

voor DWARS. 
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Sinds januari ben ik lid van DWARS, dus ik ken velen van jullie 

helaas nog niet vanwege de coronacrisis en omdat mijn studie 

halen even bovenaan voor mij stond. Daar breng ik echter 

graag verandering in! Omdat ik voor mijn pre-Master maar de 

helft van de gewoonlijke studiepunten nodig heb, heb ik het 

komende jaar een stuk meer tijd vrij. En dus eindelijk tijd om 

meer met DWARS te doen en hopelijk een keer een 

bestuursfunctie te gaan bekleden.  

 Het lijkt me enorm tof om me nog veel meer in de politiek 

te kunnen verdiepen. Ik zorg er graag voor dat onze generatie 

gehoord wordt bij de lokale politieke afdelingen en dat al het 

contact goed verloopt. Voor mij is het ook een uitgelezen kans 

om erachter te komen of ik later nog verder de politiek in wil. 

Bovendien is het bij mij van kinds af aan al duidelijk dat 

schriftelijke communicatie een van mijn sterkste punten is, wat 

bij deze functie natuurlijk goed van pas zou komen. Ik schrijf 

graag, vlot en altijd overzichtelijk. Deze functie lijkt me daarom 

bijzonder leuk en leerzaam. Ik hoop dat jullie me de kans 

geven me op deze manier verder te kunnen ontwikkelen! 

Als jullie nog meer van me willen weten, sta ik natuurlijk open 

voor al jullie vragen op de Algemene Afdelingsvergadering! 

Tot dan! 

Femke Geuze 
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Bestuurslid Communicatie en Campagne (en Bestuurslid 

Veluwe) 

Lieve DWARS’ers, 

Mijn naam is Logan, ik ben 17 jaar oud, mijn voornaamwoorden 

zijn hen, hun en ik woon in het mooie Apeldoorn. Ik zit in mijn 

eerste jaar van de opleiding bedrijfsleider dierverzorging, een 

niveau 4 opleiding. Mijn stage was bij De Koperen Ezel, dit is 

een kinderboerderij (die eigenlijk iets te groot is voor een 

kinderboerderij) in Epe.  

Als verontwaardigde en strijdlustige tiener melde ik me een 

paar dagen na de Tweede Kamerverkiezingen van 2021, omdat 

ik het niet vond kunnen dat alle linkse partijen zo weinig zetels 

samen hadden gekregen. Ik wou dus graag helpen binnen 

GroenLinks en DWARS. Daardoor ben ik nu ook actief binnen de 

GroenLinks fractie van Apeldoorn. Hier help ik met de sociale 

media en de campagne via deze kanalen.  

Mijn hobby’s bestaan dus ook uit politiek, grafisch vormgeven 

en schrijven. Ik ben ook bezig met mezelf continu verbeteren 

op deze vlakken. Ik ben ook vaak te vinden met een camera in 

mijn handen. Daarnaast vind ik het ook leuk om contact te 

hebben met leden en sociale media up to date te houden. Ik wil 

ook graag leren, over campagne voeren en in een team 

werken. Ook wil ik natuurlijk meer leren over grafisch 

vormgeven en groepen begeleiden. 

Mijn woonplaats is Apeldoorn, daarom solliciteer ik ook voor de 

functie bestuurslid Veluwe. Ik wil graag een aanspreekpunt zijn 

voor de leden en ze helpen waar dat kan. Ook wil ik leren over 

de lokale politiek en besturen.  

Ik hoop dat ik me mezelf hier een beetje goed heb kunnen 

voorstellen en dat ik jullie snel weer zie! 

Logan Klein Velderman 
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Algemeen bestuurslid en Vice-voorzitter 

Beste lezer, 

Bij deze wil ik mijn motivatie uitspreken om algemeen 

bestuurslid te worden bij DWARS Gelderland. Joost attendeerde 

mij erop dat er op deze functie nog steeds plek was, alsmede 

mijn eerste voorkeur, politiek secretaris. In mijn overwegingen 

om te gaan voor algemeen bestuurslid heb ik vooral 

meegewogen dat er voor mij te weinig ruimte en tijd is om de 

functie van politiek secretaris goed in te vullen.  

Ik ben iemand die altijd veel ballen tegelijk omhoog aan het 

houden is, ik vind alles leuk en zeg daarom snel volmondig ‘ja’ 

op dingen. Maar zoals bij alles, is balans belangrijk. Ik heb veel 

ervaringen met het organiseren van dingen en daarnaast ben ik 

erg goed in netwerken. Kwaliteiten die denk ik van pas kunnen 

komen bij een bestuursjaar bij DWARS Gelderland. Dit jaar ben 

ik bestuurder van een landelijke organisatie op het gebied van 

Medezeggenschap in het hbo. Medezeggenschap is ook hetgeen 

wat mij tot de politiek heeft gebracht, er zijn namelijk erg veel 

raakvlakken en ik loop tegen dezelfde dingen aan in de 

medezeggenschap als waar politici tegenaan lopen in de 

politiek.  

In de uurtjes die ik nog heb komend collegejaar zou ik me 

graag in willen zetten voor de positionering van DWARS 

Gelderland en samen met het bestuur willen kijken hoe we nog 

meer onze standpunten onder de aandacht kunnen brengen. Ik 

ben me ervan bewust dat ik redelijk op leeftijd ben voor een 

DWARS bestuur, maar ik denk juist dat het ook goed is als er 

diversiteit is in leeftijden. In de PolCo (Politieke Commissie) ben 

ik ook de oudste en dat vind ik helemaal niet erg. And after all, 

age is just a number.        

Ik wil mij graag ook kandideren voor vicevoorzitter van DWARS 

Gelderland. Buitenom dat ik het gewoon heel leuk vind om een 

soort van rechter (of linker) hand te zijn van de voorzitter, 

denk ik ook dat ik de kwaliteiten bezit voor het 

vicevoorzitterschap! Ik ben heel geordend, direct en 
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observerend. Ik hou me goed aan planningen en agenda’s. Ik 

zie een vicevoorzitter daarnaast ook als een sparringpartner 

van de voorzitter en die rol zou ik graag op me willen nemen 

komend DWARS-bestuursjaar. 

Graag licht ik mijn motivatie mondeling toe en als er nog 

vragen zijn dan hoor ik die uiteraard graag. 

Louisa Tumiwa 
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Algemeen bestuurslid 

Beste Mede-DWARSers, 

Mijn naam is Arthur, ik ben een 20-jarige geschiedenisstudent 

uit Nijmegen. Ik zit nu in mijn tweede jaar aan de Radboud 

Universiteit en schrijf deze brief omdat het me heel leuk lijkt te 

solliciteren voor een functie als algemeen bestuurslid.  

Naast mijn studie besteed ik veel tijd aan sporten en spelletjes 

spelen, zowel online als fysiek, hoewel dat de laatste tijd 

natuurlijk een beetje tegen viel. Ik combineer mijn interesses 

voor spelletjes en geschiedenis ook graag. Een van de sporten 

die ik graag beoefen is bijvoorbeeld historisch Europese 

vechtsport, waar je zelfverdediging leert in de Europese stijl 

ontwikkeld tussen de 14e en 16e eeuw.  

Ik heb nog nooit een positie bekleed in een soortgelijke 

organisatie, maar ik interesseer me al lang voor politieke 

zaken. Ik vind het heel belangrijk om een groenere 

samenleving met een sterke democratie te waarborgen in een 

wereld waar beide hard nodig zijn. Met een mix van politieke 

interesse en organisatorische ervaring leek me een plek in het 

bestuur een mooie plaats om beide vaardigheden in te zetten 

en te ontwikkelen.  

Door de moeilijke omstandigheden van afgelopen jaar heb ik 

helaas nog weinigen van jullie in levende lijve kunnen 

ontmoeten. Toch lijkt het me enorm leuk om een actievere rol 

in de organisatie te bekleden en leek een positie als algemeen 

bestuurslid me een goede manier om in te stappen in de 

organisatie. De positie als algemeen raadslid trok me aan door 

de flexibiliteit en vrijheid die het biedt. Zo lijkt het me een goed 

instappunt voor iemand met veel enthousiasme maar weinig 

ervaring. 

Als jullie nog iets willen weten, ben ik natuurlijk aanwezig op de 

AAV om al jullie vragen te beantwoorden en jullie beter te leren 

kennen. 

Tot dan, 

Arthur Goverde 
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Algemeen bestuurslid en voorzitter Politieke commissie 

Beste mede DWARSers, 

Ik ben Pepijn en ik zou graag willen solliciteren voor de functie 

van algemeen bestuurslid en daarnaast nog als voorzitter van 

de Politieke commissie.  

Even voorstellen: Ik ben geboren in Nijmegen en opgegroeid in 

Malden, net ten zuiden van Nijmegen. Ik studeer politicologie 

aan de Radboud Universiteit en ik ben commissielid voor 

GroenLinks in de gemeente Heumen, daarnaast zit ik op op het 

moment in de politieke commissie van DWARS Gelderland. Ik 

heb over dingen vaak een (volgens sommige misschien iets te) 

sterke mening, waardoor ik het erg leuk vind om met politiek 

bezig te zijn. En als je er dan toch mee bezig bent, kan je er 

maar net zo goed echt werk van maken.  

Ik ben nu al een paar jaar lid van GroenLinks en DWARS. Als ik 

mijn politieke houding zou moeten beschrijven, zou ik gaan 

voor een groene blik met een rood hart. Rode en groene 

politiek kan ook niet zonder elkaar in mijn ogen, maar die ogen 

zijn dan ook wel rood-groen kleurenblind. Vandaar dat ik graag 

in het bestuur van DWARS Gelderland zou willen komen als 

algemeen bestuurslid.  

Wat mij dan aanspreekt aan algemeen bestuurslid is dat het 

een flexibele functie is met een divers takenpakket. Ik vind het 

leuk om met allerlei verschillende onderwerpen bezig te zijn, 

waardoor het mij dus ook fijn lijkt om dus met verschillende 

projecten bezig te zijn die qua onderwerpen nogal uit elkaar 

kunnen lopen. 

Daarnaast zou ik dus ook nog graag voorzitter van de politieke 

commissie willen worden. Ik ben daar nu een paar maanden 

actief en het lijkt mij ook echt een leuke taak om die commissie 

te leiden. Ik vind het zelf een gezellige commissie waar mooie 

onderwerpen worden behandeld, wat een lijn is die ik zelf graag 

wil doortrekken. Bovendien denk ik dat mijn ervaring als 

commissielid in een gemeenteraad ook kan helpen bij het 
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voorzitten van de Politieke Commissie, aangezien ik goed weet 

hoe de lokale politiek werkt. 

Ik hoop dat die korte introductie een beetje een beeld geeft van 

wie ik ben en wat ik wil doen en hopelijk tot snel! 

Met vriendelijke groet, 

Pepijn van Leeuwen   
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Voorzitter Educatiecommissie 

Mijn droom is altijd al geweest om mijn liefde voor het 

onderwijs en politiek te kunnen combineren. In 2017 ben ik 

afgestudeerd als onderwijsassistent en heb ervaring opgedaan 

op verschillende soorten scholen en met verschillende 

leeftijden. Mijn liefde voor GroenLinks begon al ver voordat ik 

achttien werd, ik vindt het erg belangrijk dat Nederland een 

plek is voor iedereen en dat we met z’n allen proberen de 

wereld steeds een stukje duurzamer proberen te maken.  

 Mensen motiveren en aansturen is voor mij een tweede 

natuur, leiderschapskwaliteiten heb ik door de jaren heen 

ontwikkeld, vooral toen ik na mijn opleiding als 

onderwijsassistent HBO built environment ging doen. Bij die 

opleiding was de blik op de toekomst, en hoe we de steden van 

de toekomst zo duurzaam mogelijk in kunnen richten. Het was 

een project gestudeerde opleiding wat betekende dat we elk 

kwartaal een nieuw project hadden, hierbij was ik elk project de 

leider van de groep. Dit ging altijd vrij natuurlijk en ik merkte 

dat ik opbloeide van het motiveren van mijn groepsgenoten om 

de meest duurzame stad ooit te ontwikkelen.  

Ook planmatig werken is iets wat mij natuurlijk erg goed licht, 

ik ben iemand die altijd het overzicht houdt en het hoofd koel 

weet te houden onder druk. Omdat ik altijd planmatig werk is 

de kans dat iets vergeten wordt zeer klein.  

Mijn kwaliteiten en ervaring passen eigenlijk niet in een korte 

motivatiebrief, graag zal ik mezelf dan ook op 28 juni 

presenteren om jullie net zo enthousiast te maken over mij als 

dat ik over GroenLinks ben.  

Met vriendelijke groet, 

Annika Ritsema 
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Leden Kascommissie 

Carlijn Enzerink 

Alex Croes 

Lauren Bekius  
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5. Amendementen voor het 

afdelingshandvest 
Dit zijn amendementen voor het afdelingshandvest. 

Amendementen kunnen worden ingediend worden 

tot op de AAV zelf, dit kan bij het bestuur, of op de 

dag van de AAV bij de dagvoorzitter. Deze 

amendementen door de dagvoorzitter op de AAV 

voorgelezen en in Zoom op een gedeeld scherm 

geprojecteerd. Je kunt als lid alleen amendementen 

indienen op het afdelingshandvest, dat vind je op de 

documentenpagina 

(https://dwars.org/gelderland/documenten/). 

 

Er zijn (nog) geen amendementen voor het 

afdelingshandvest ingediend  
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6. Moties 
Er zijn (nog) geen moties ingediend 
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7. uitleg moties, Amendementen en 

het schrijven daarvan  
Moties 

Een motie is een tekst die uit één zin bestaat en het bestuur of 

anderen oproept om een taak op zich te nemen of een standpunt 

in te nemen. In deze zin spreekt ‘iemand’ iets uit. 28 juni is dat 

dus de Algemene Afdelingsvergadering. De zin begint dan met 

“De Algemene Afdelingsvergadering van DWARS Gelderland, 

online bijeen op 28 juni 2021,”. Hij eindigt met datgene waarvan 

de indieners willen dat de vergadering over beslist, waarna we 

overgaan tot de orde van de dag. Tussen deze twee stukken in 

kun je feiten, redenen en overwegingen opnemen voor de 

oproep of het besluit. Vaak begint het middenstuk van een motie 

met constateringen. Voeg daarna de andere overwegingen en 

argumenten van je motie toe, en je bent klaar! Moties kun je 

indienen door te mailen naar gelderland@dwars.org. Op de dag 

zelf kun je moties nog indienen door contact op te nemen met de 

dagvoorzitter.  

Amendementen.  

In tegenstelling tot een motie is een amendement bedoelt om 

wijzigingen in een document aan te brengen. Het 

Afdelingshandvest ligt tijdens iedere AAV voor de verzamelde 

leden ter inzage en aanpassing. Er zijn verschillende soorten 

amendementen.  

Met een amendement kun je een voorstel indienen om:  

1. Een tekst(passage) te schrappen;  

2. Een tekst(passage) te vervangen;  

3. Een tekst(passage) toe te voegen.  

Uit je ingediende wijzigingsvoorstel moet duidelijk naar voren 

komen wat je wilt wijzigen en om welk soort amendement het 

gaat. Om je voorstel kracht bij te zetten kun je net als bij moties 
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gebruik maken van feiten, redenen en overwegingen, of kun je 

een algemene toelichting geven. Zorg er voor dat het duidelijk is 

welke tekst je wil aanpassen, bijvoorbeeld door een artikel- of 

paginanummer bij je amendement te vermelden. 

Amendementen die worden ingediend door organen of leden 

anders dan het bestuur, worden door het bestuur voorzien van 

een advies met uitleg, als ze op tijd zijn ingediend (in dit geval 

voor donderdag 24 juni). Amendementen kun je indienen door te 

mailen naar gelderland@dwars.org. Op de dag zelf kun je 

amendementen nog indienen door contact op te nemen met de 

dagvoorzitter. 


