
Lisa Waebers: Extern Coördinator 

Hoi iedereen! 

Mijn naam is Lisa Waebers, ik ben 21 jaar en woon in de mooie stad Groningen. Ik hoop 

het komend halfjaar me in te zitten als extern coördinator voor de afdeling van DWARS 

Groningen. Op dit moment ben ik derdejaars Bestuurskunde student van NHL Stenden in 

Leeuwarden en loop ik stage bij Urgenda waar ik me inzet voor de Meer Bomen Nu 

campagne.  

Het lijkt me ontzettend interessant om activiteiten met andere PJO’s te organiseren, 

omdat het weer tot nieuwe inzichten kan inleveren. Bij zulke activiteiten komt het gesprek 

op gang en het is altijd positief als je als PJO openstaat voor andere meningen.  

In mijn vrije tijd hardloop ik graag en loop ik regelmatig met de hond van mijn ouders. 

Verder luister ik graag muziek, het liefst van de jaren 60, 70 of 80. Mocht je nog vragen 

hebben, dan kun je me altijd een berichtje sturen! 

 

Remi Reuvekamp: Kascommissie 

Ahoy maatjes! 

Graag kom ik onze kascommissie versterken! En wel per direct. Ik heb al financiële 

ervaring binnen de afdeling. In het jaar 2018-2019 mocht ik jullie penningmeester van 

DWARS Groningen zijn. En dat was een speciaal jaar voor de penningmeester. Het was 

het eerste jaar waarbij afdelingen vanuit DWARS-landelijk de beschikking kregen over 

een ‘eigen’ bankrekening, waarbij het correct boekhouden ineens nog belangrijker werd. 

Tevens had ik in mijn jaar goede voorbeelden waarvan ik de kunst tot kascie-zijn heb 

kunnen afkijken. Al met al denk ik dat ik een goed kascie-lid zal zijn! 

Voor de rest studeer ik nog. Ik ben bezig met mijn (hopelijk) laatste jaar HBO Informatica, 

ik woon in De Wijert, ik heb geen huisdieren, maar woon wel gelukkig samen. 

Als er verdere vragen zijn dan hoor ik ze graag. En anders, tot op de AAV! 

Groetjes Remi 

  



Eva Kruithof: Kandidatencommissie 

Mijn naam is Eva en ik ben 21 jaar oud. Ik studeer internationale betrekkingen aan de 

universiteit. Verder zit ik nu in het bestuur van GroenLinks Groningen en ben ik 

hoofdredacteur van OverDWARS. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om muziek te maken en 

veel te lang aan de telefoon te hangen met mijn vrienden. Vorig jaar was ik bestuurslid 

van DWARS Groningen. Ik heb ontzettend van dat jaar genoten en dat kwam mede door 

mijn lieftallige bestuursgenootjes. Omdat ik weet hoe waardevol een goed bestuur is, wil 

ik me graag inzetten voor het volgende bestuur.  

Liefs 

Eva 

Matthijs Bos: Kandidatencommissie 

Mijn naam is Matthijs Bos en ik ben al enige tijd actief bij DWARS Groningen. In het 

dagelijks leven ben ik Duits docent en ben ik natuurlijk graag met politiek bezig. 

Aangezien ik al bestuurservaring heb binnen DWARS weet ik vanuit de praktijk aan welke 

eisen een bestuurslid moet voldoen. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in! 

 

Maran Vogel: Kandidatencommissie 

Dag allemaal, 

Mijn naam is Maran Vogel, 28 jaartjes jong en woon na een paar omzwervingen door NL 

nu weer in het prachtige Groningen. Ik ben verzot op dieren, wandelen/fietsen en op 

boeken lezen (de boekenclub can confirm, hihi). Ik heb Diermanagement en 

Pedagogische Wetenschappen gestudeerd, en werk tegenwoordig bij een Zorgboerderij 

in Aduard. In het verleden ben ik voor DWARS lid geweest van het bestuur in Groningen, 

en heb ik 2 jaar meegedaan bij de Campagnecommissie van DWARS landelijk (nog altijd 

trots op die Pokémonvideo). Sinds mijn vertrek uit het mooie noorden is de afdeling 

ontzettend gegroeid, iets waar ik mega blij mee ben. Ik zet me graag nog een keer in 

voor DWARS, als lid van de KaCie. Ik kijk er naar uit om jullie beter te leren kennen. 

Liefs, Maran 

 

Wester Coenraads: Kandidatencomissie 

Hoi lieve AAV, 

Mijn naam is Wester, ik ben 23 jaar en studeer op het moment Kunstmatige Intelligentie 

aan de RUG. Ik ben vorig jaar penningmeester geweest bij deze mooie afdeling, en 

daarvoor nog een half jaartje secretaris. Komend jaar wil ik deze ervaring graag inzetten 

in de kandidatencommissie. Ik hoop op jullie steun! 

 


