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Lieve DWARSers, 

Dit zal de eerste (en hopelijk ook de laatste) online Algemene 

Afdelingsvergadering (AAV) zijn van DWARS Leiden-Haaglanden. Dit betekent dat 

er natuurlijk wat dingen anders zullen verlopen dan dat we gewend zijn bij een 

fysieke AAV. Om de avond zelf zo soepel mogelijk te laten verlopen hopen we in 

de reader alles zo duidelijk mogelijk uit te leggen.  

De AAV zal plaatsvinden via Jitsi. Hiervoor ontvang je per mail de link met het 

wachtwoord naar onze AAV. Het is belangrijk dat je je aanmeldt via de website 

of de link in de DWARS LH groepsbeschrijving! De aanmeldingen zijn nodig 

voor het verzenden van de mail en voor het stemprogramma. Zorg ook voor een 

goede internetverbinding. 

Stemmen 

Voor het stemprogramma gebruiken we Inkesta. Daarvoor zal je in dezelfde mail 

als de link naar Jitsi een link ontvangen. De stemtijd is van 20.00-21.00 op 24 juni, 

dit is dus de periode waarin de link naar Inkesta werkt voor het stemmen. Omdat 

we even op de uitslag van het programma moeten wachten en de stemtijd beperkt 

is, is er een kleine verandering in de agenda. We zullen de avond, na de normale 

opening, beginnen met de bestuurspitches en de verkiezingen. De 

verantwoordingen van het bestuur en de kascommissie zal na de verkiezing 

plaatsvinden.  

Stemmen op wijzigingen en moties zullen we doen in Jitsi. Als er geen bezwaar is 

op het aannemen van een wijziging of motie zal deze aangenomen worden. Ook 

kan er voor de wijzigingen of moties door een hoofdelijke stemming gestemd 

worden, dit zal gebeuren bij zwaarder wegende wijzigingen of moties of wanneer 

een hoofdelijke stemming door de AAV wordt aangevraagd. De notulist zal de 

namen van de aanwezigen opnoemen en een stemtel-lid houdt bij of er voor of 

tegen gestemd wordt.  

Vragen 

Vragen aan kandidaten of bestuursleden die verantwoording afleggen of over 

andere onderdelen die in de reader genoemd worden kun je tot 72 uur voor de 

AAV (dus tot 21 juni) indienen via het vragen formulier op de website onder het 

kopje ‘AAV’. De antwoorden op de vragen zullen 24 uur voor de AAV op de 

website geplaatst worden. Tijdens de AAV is er nog ruimte voor vragen die niet 

eerder zijn gesteld. Als je een vraag wilt stellen tijdens de AAV klik je het handje 

aan in Jitsi. Opmerkingen of vragen kunnen ook in het chatvenster geplaatst 

worden. 

Aan het begin van de AAV zullen we de belangrijke dingen nogmaals noemen!  
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Lieve DWARSers van Leiden-Haaglanden, 

Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier onze prachtige afdeling mogen voorzitten. Met 

een geweldig bestuur en fantastische leden heb ik heel erg genoten van mijn jaar als 

voorzitter. Ik heb geleerd van allerlei situaties, nieuwe vaardigheden opgedaan en de 

laatste paar maanden de afdeling zo goed mogelijk draaiende gehouden met mijn 

bestuursleden.  

We begonnen zo goed na de Winter-AAV met de sollicitatietraining, stoepkrijtactie, 

Nieuwe Ledenavond en de onderwijsavond met interessante sprekers. Ik ben trots op al 

deze activiteiten omdat we soms wat nieuwe dingen hebben geprobeerd die toch goed 

bevielen en de goede reacties die we kregen. Met goede moed zijn we begonnen en we 

hadden de activiteiten voor de maanden daarna al klaarliggen. We kunnen wel zeggen 

dat het afgelopen halfjaar niet is verlopen zoals we hadden gehoopt en verwacht. Helaas 

hebben we onze activiteiten vanaf midden maart moeten annuleren en moesten we online 

verder. Ik denk dat dit voor iedereen een uitdaging was en dat iedereen heeft moeten 

leren navigeren in deze situatie. Voor mij werd mijn studie even een stuk drukker en was ik 

daar meer mee bezig dan eerder, dit zorgde er helaas voor dat ik niet altijd de aandacht 

kon besteden aan DWARS die ik had gewild. Dit vind ik super jammer. Ik ben blij met de 

activiteiten die we alsnog hebben kunnen organiseren, maar ik had graag nog de fysieke 

activiteiten kunnen doen die we gepland hadden (net zoals iedereen denk ik).  

Ik heb iedereen heel erg gemist en ik hoop jullie allemaal weer snel echt te kunnen zien. 

Ook de komende maanden zullen er nog iets anders uit gaan zien, maar ik wens het 

volgende bestuur alvast heel veel plezier en succes en ik heb er vertrouwen in dat zij het 

allemaal fantastisch zullen doen. Natuurlijk ben ik niet weg en blijf ik ook bereikbaar om 

de komende tijd nog mee te denken en te ondersteunen waar nodig.  

Bedankt voor jullie vertrouwen en enthousiasme en tijd! Ik zal mijn twee bestuursjaren bij 

Leiden-Haaglanden nooit vergeten      . 

Lieve groetjes, 

Rianne 

Hoi lieve DWARSers, 

Het afgelopen jaar was ik jullie secretaris en wat heb ik genoten. Ik heb hierbij binnen het 

tweede deel van het jaar mijn focus gelegd op de vormgeving van de nieuwsbrief. Ook heb 

ik gefocust op het regelmatig contact opgenomen met nieuwe leden en het versturen van 

welkom mails.  Natuurlijk was er een omslag in het tweede deel van het jaar. Dit was erg 

lastig om direct op in te springen. Dit zorgde voor mij persoonlijk ook voor erg veel onrust. 

Ik ben een mensen mens en houdt ook van mijn eigen ritme daardoor vond ik het lastig om 

de omschakeling te maken en was het voor mij een lastige periode. Wel heb ik veel kunnen 
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leren van de omschakeling en vond ik uitdaging in het organiseren en bedenken van 

andere activiteiten samen met de rest van het bestuur.  

Ook deze periode heb ik weer erg genoten van alle activiteiten. Van de afdelingsbattle tot 

de eerste nieuwe ledenavond, de Valentijn actie en de thema-avond met Zoetermeer, ik 

heb van alle activiteiten genoten. Ik vond het leuk om de nieuwe leden te verwelkomen en 

hoop dat we dit volgend jaar verder kunnen uitbreidden en verbeteren. Ook vond ik het 

leuk om actie te voeren met de afdeling en om de Zoetermeeravond en de afdelingsbattle 

te begeleiden. Natuurlijk heb ik ook erg genoten van alle andere activiteiten, maar ik denk 

dat ik het meest trots op deze vier activiteiten terugkijk.  

Ik wilde graag het contact met Rijswijk beter op gaan nemen, helaas is dit niet gelukt. Ik 

wilde graag naar de eenzaamheidsavond toe gaan om banden te versterken en ze kunnen 

helpen vanuit een jong perspectief. Helaas werd deze avond verschoven naar een andere 

avond en kon ik zelf niet meer gaan. Gelukkig hebben we een groot bestuur en is er wel 

iemand heen gegaan, maar verder contact hebben we niet echt meer gehouden.  

Omdat ik zo erg genoten heb afgelopen jaar hoop ik dit door te kunnen zetten. Ik ben veel 

gegroeid en hoop dat ik de vaardigheden die ik geleerd heb toe te kunnen gaan passen 

binnen het voorzitterschap van onze afdeling.  

Heel veel liefs, 

Hiske 

Afgelopen jaar heb ik de financiële kant van de afdeling bijgehouden, meegeholpen met 

het organiseren van activiteiten en me beziggehouden met de lokale politiek. Ik heb echt 

een topjaar gehad, en vind het heel erg jammer dat het nu, zo gek, geëindigd is. 

Vanwege corona is het qua financiën een beetje een gek halfjaar geworden. Waar het de 

eerste maanden nog erop leek dat we aardig snel gingen in het budget, was dat plots in 

één klap omgedraaid. Eén van de grootste uitgavenposten zal toch altijd fysieke 

activiteiten blijven, en die vielen volledig weg. Ik ben bewust terughoudend geweest met 

het kopen van vervangende online-diensten. Naast het gebruik van de Discordserver en 

Jitsi was er niet veel behoefte aan meer digitale communicatietools. Daarnaast was ik 

terughoudend om te betalen voor zaken als digitale spellen, omdat deze vaak relatief 

duur zijn voor eenmalig gebruik en het moeilijk van tevoren in te schatten was of ze 

zouden voldoen aan de verwachtingen. 

Ik ben erg blij dat, met dank aan Sybren van de kascommissie, het boekhoudsysteem voor 

eens en altijd goed is gezet qua balansen en posten. Ik zal bij de overdracht aan mijn 

opvolger ook extra aandacht besteden aan de manier waarop alles nu is ingevoerd en in 

de toekomst ingevoerd dient te worden. Om dit proces helderder te maken heb ik een 

aantal bestanden gemaakt met documentatie.  

Qua activiteiten ben ik tevreden over de bijdrage die ik heb kunnen leveren aan de 

activiteiten van afgelopen halfjaar. Ik vond de thema-avond met Lisa Westerveld 

ongelofelijk gaaf en geslaagd, en ook het spelleiden bij het digitaal weerwolven zal ik niet 

snel vergeten. Wel vind ik het ontzettend jammer dat de thema-avond over de 

waterschappen, die ik op mij had genomen, op het nippertje niet door heeft kunnen gaan 

vanwege corona. 
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Al met al heb ik afgelopen jaar ontzettend veel geleerd. Naast de penningmeester-taken 

heb ik veel plezier gehaald uit ledenbinding en communicatie, en ik ben blij dat ik hier bij 

het begeleiden van kandidaat-bestuursleden nog meer mee kon doen. Komend jaar ga ik 

het even wat rustiger aandoen om wat meer tijd te hebben voor sport, m’n studie en 

andere zaken. Maar ik zal me geregeld laten zien op de komende (hopelijk snel fysieke) 

activiteiten! 

Ave mijn vrienden en wees gegroet, 

Niels 

 

Lieve allemaal,  

Een jaar geleden alweer werd ik verkozen tot bestuurslid Promotie en Ledenwerving en in 
januari nog een keer! Wat is de tijd toch snel gegaan. Ik heb er erg van genoten om in het 
bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden te zitten afgelopen jaar.  

Januari lijkt alweer een hele lange tijd geleden, maar sinds die tijd is er ook wel veel 
veranderd. Alles ging dicht in maart en sinds die tijd zitten we vooral thuis. Helaas kunnen 
we elkaar dus niet in het echt zien voor de AAV, maar gelukkig wel online!  

Door de crisis was het even heel rustig en was er ook niet erg veel om over te posten op 
onze sociale media. Om onze instagrampagina toch een beetje actief te houden, hebben 
we een aantal confessions gepost.  

De promotie van de online activiteiten verliep ook wat anders dan normaal. De details 
waren niet altijd lang van tevoren bekend, waardoor promotie af en toe pas op het laatste 
moment gebeurde. Ook heb ik de bestuurstelefoon niet veel gebruikt, omdat dat vaak 
onhandig was voor het versturen van de Jitsi links op de avond zelf. (Ook had ik een tijdje 
geen werkende oplader ervoor dus dat hielp niet mee…) Maar de bestuurstelefoon werkt 
wel en is klaar voor het volgende bestuurslid Promotie en Ledenwerving! 

Groetjes! 

Hannah Stegenga 

Lieve DWARSers,  

Afgelopen half jaar was ik voor mijn derde termijn algemeen bestuurslid bij deze mooie 

afdeling. Het is allemaal anders gelopen dan iedereen gewild heeft. We hadden allerlei 

fantastische activiteiten in gedachten, en toffe sprekers om uit te nodigen. Ook de classics, 

het afdelingsweekend en de hippiebarbecue, hadden rond deze tijd moeten 

plaatsvinden.  

De taken die ik wel op mij heb kunnen nemen in de twee maanden dat we nog wel iets 

konden doen, zijn onder andere het organiseren van een training in samenwerking met 

DWARS Academy in Delft, wat erg leuk was! Ook was ik samen met Rotterdam-Rijnmond 

begonnen met het organiseren van het afdelingsweekend, maar al gauw bleek dat dit niet 

door kan gaan. 
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Als vicevoorzitter heb ik geen enkele keer hoeven inspringen in het afgelopen jaar, hier 

kan ik dus niet op reflecteren, behalve door te zeggen dat ik hier graag ervaring mee 

opgedaan had. 

Ik hoop het nieuwe bestuur te kunnen helpen met vragen die zij hebben, en ik hoop dat ik 

nog een rol kan spelen in het organiseren van het volgende afdelingsweekend.  

In het nieuwe academische jaar zal ik het waarschijnlijk heel druk krijgen met niet-

DWARSe activiteiten en de BACo (Bijzondere Activiteiten Commissie), waardoor ik mij niet 

opnieuw kandideer voor een bestuurspositie bij de leukste DWARS-afdeling. Ik hoop jullie 

alsnog bij de (gegarandeerd leuke) activiteiten van het nieuwe bestuur te zien! 

Veel liefs,  

Marit de Goede 

Lieve DWARSers, 

 

Ook het afgelopen half jaar heb ik mij druk bezig gehouden met de communicatie 

tussen DWARS Leiden-Haaglanden en GroenLinks Den Haag. Alsof een 

corruptieonderzoek, een opgestapte burgemeester en coalitieonderhandelingen 

in mijn eerste half jaar als bestuurslid niet genoeg waren, kon er ook nog wel een 

pandemie bij, die wederom een ongewone politieke situatie met zich meebracht. 

Ondanks dit alles zijn we toch in nauw contact gebleven met GroenLinks Den 

Haag, en hebben we van een afstand goed de lokale politiek in de gaten 

gehouden. De gelegde connecties in het voorgaande halfjaar kwamen hierbij 

zeker van pas.  

In mijn vorige verantwoording gaf ik aan dat regionale diversiteit voor mij erg 

belangrijk is. Activiteiten en connecties buiten Leiden, Den Haag en Delft waren 

voor mij een belangrijk punt van aandacht, zodat ook andere delen van onze 

mooie afdeling aandacht kregen, zeker nu GroenLinks in steeds meer gemeentes 

in Leiden-Haaglanden mee bestuurt. Helaas hebben de Corona-maatregelen hier 

flink roet in het eten gegooid. Een activiteit in Gouda en bezoek aan Alphen a/d 

Rijn konden niet zoals gepland doorgaan. Het bestuur heeft hard gewerkt om de 

Gouda-activiteit toch zoveel als dat kan online door te laten gaan, maar toch vind 

ik het jammer dat een fysiek bezoek aan Gouda niet door kon gaan.  

Toch is ook op dit vlak nog vooruitgang geboekt, voordat de pandemie onze 

afdeling volledig stillegde. Samen met Rotterdam-Rijnmond ben ik op bezoek 

geweest bij de Statenfractie van GroenLinks Zuid-Holland, waar van gedachten 

gewisseld is over een mogelijke activiteit met DWARS ergens in de nabije 

toekomst. Al met al ben ik toch trots op de inzet van mijzelf en het hele bestuur in 

het afgelopen half jaar en gedurende de maanden in quarantaine. 
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Groene en Sociale groet, 

Niek Veen  

Lieve DWARSers,  

De afgelopen termijn liep helaas anders dan gepland. Toch ben ik blij met wat we de 

eerste paar maanden hebben kunnen doen.  

Vorige AAV gaf ik aan een inhoudelijke activiteit te willen organiseren. Dat is gelukt! 

Samen met de Commissie Onderwijs hebben we Lisa Westerveld (Tweede Kamerlid GL) 

en Kim van Strien (bestuurder AOb) uitgenodigd om bij Brouwerij de Prael in Den Haag te 

praten over de privatisering van het onderwijs.  

Verder wilde ik namens DWARS meer betrokken raken bij GroenLinks Leiden. Om dit te 

realiseren, ben ik lid geworden van de ‘Scouting Commissie’. Dit houdt in dat ik help met 

het zoeken naar kandidaten voor de vacatures die gevuld moeten worden in aanloop naar 

de Gemeenteraadsverkiezingen 2022.   

Tot slot wil ik jullie allemaal bedanken, met name mijn medebestuursleden, voor het 

gezellige en leerzame jaar! En ik wens het nieuwe bestuur veel succes en plezier!  
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Op 3 juni 2020 hield de kascommissie van DWARS Leiden-Haaglanden een controle 

van de financiële administratie van de afdeling Leiden-Haaglanden. De voltallige 

kascommissie bestaande uit Loes Veeger, Luuk Voncken en Sybren Deuzeman was 

aanwezig. Namens het bestuur waren de penningmeester Niels Goedgebeure en 

Niek Veen aanwezig. Wegens de Corona-crisis is de vergadering via Jitsi gehouden. 

In lijn met artikel 3 van het Huishoudelijk Reglement was voor het eerst een deel van 

de vergadering openbaar. Bij de opening, de bespreking van de bevindingen, het 

vervolgtraject en de borrel na afloop konden alle leden aanwezig zijn. Hier heeft één 

lid gebruik van gemaakt. 

De Kascontrole 

De penningmeester heeft een lijst van betalingen in 2020 gestuurd. Met een 

gedeeld scherm is vastgesteld dat dit overzicht juist was. Verder is gekeken of het 

bedrag op de balans inderdaad overeenkomt met wat op de rekening staat. 

 Vervolgens zijn bij alle betalingen de volgende vragen gesteld: 

- Is de verantwoording (bon, factuur) afdoende? 

- Is de uitgave op de juiste post geboekt? 

- Is de uitgave in lijn is met het HR en het beginselprogramma van DWARS? 

- Is de uitgave effectief, oftewel is er hiermee geen geld verspild? 

Hierna is de winst-verliesrekening vergeleken met de begroting en gesproken over 

de verwachtingen voor de toekomst. 

Bevindingen 

De financiële administratie was in uitstekende staat. Voor elke betaling was een 

goed betalingsbewijs aanwezig. De betalingsbewijzen waren bovendien 

gemakkelijk te vinden in het boekhoudsysteem. Zelfs details als een goede balans 

waren in orde. Daarnaast waren alle uitgaven in lijn waren met de statuten, het 

huishoudelijk reglement en het beginselprogramma van DWARS.  

Door de Corona-crisis is sinds halverwege maart erg weinig uitgegeven door de 

afdeling. Hierdoor dreigt op bijna elke post geld over te blijven. Doelmatig geld 

uitgeven is van groot belang voor de ontwikkeling van de afdeling. Sommige 

activiteiten, zoals het afdelingsweekend, zullen met zeer grote waarschijnlijkheid 

geen doorgang kunnen vinden. Mogelijk kan via een begrotingswijziging budget 

vrijgemaakt worden voor andere grote activiteiten in het tweede helft van het jaar.  

Op één post dreigen sowieso meer uitgaven te zijn dan vooraf voorzien: AAV’s. Het 

door landelijk bestuur aangewezen stemsysteem is vrij duur. Hierdoor wordt meer 

uitgegeven aan de zomer-AAV dan oorspronkelijk begroot. Nu past dit nog binnen 

de begroting, maar als de kosten van de winter-aav erbij komen dreigt een forse 

overschrijding van deze post. 

Conclusies 

De kascommissie trekt de volgende conclusies: 
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- De kascommissie spreekt haar lof uit over de kwaliteit van de financiële 

administratie en de verantwoording over de gedane uitgaven. 

- Wel moet goed gekeken worden of meer uitgaven mogelijk zijn, ook in 

Coronatijden. Hiervoor moet mogelijk de begroting anders worden ingevuld. 

Loes Veeger 

Luuk Voncken 

Sybren Deuzeman 
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Lieve DWARSers,  

Afgelopen jaar ben ik secretaris geweest van deze prachtige afdeling. Hier heb ik 

erg van genoten en ik heb natuurlijk ook erg veel geleerd. Ik hoop dan ook dat ik 

alles wat ik tot nu toe heb geleerd te kunnen gebruiken voor het komende jaar. Ik 

hoop door middel van deze functie ook nog veel meer erbij te mogen leren wat ik 

direct wil gaan toepassen. Het lijkt me een eer om alle bestuursleden te mogen 

ondersteunen in het verkiezingsjaar en om het contact met andere Politieke 

Jongerenorganisaties en GroenLinks meer op me te nemen. Daarom stel ik me dan 

ook kandidaat voor het voorzitterschap van DWARS Leiden-Haaglanden.  

Ik wil me volgend jaar meer inzetten op het betrekken van alle nieuwe leden binnen 

de afdeling. Daarnaast wil ik ook zichtbaar blijven en onze DWARSe stem door laten 

dringen bij de lokale politiek en bij GroenLinks. Ik wil mijn bestuursgenoten 

aanmoedigen om de meest creatieve manieren te gaan bedenken om al onze 

thema’s aan bod te brengen tijdens onze activiteiten en hoop ook op de nodige 

input van leden. Ook hoop ik nog een aantal al geplande activiteiten van het 

afgelopen bestuursjaar mee te kunnen nemen, maar alleen als de rest van het 

bestuur dit leuke activiteiten vindt. Ik denk dat dit kan helpen bij de opstartfase om 

zo eerst meer te leren over het organiseren van activiteiten en dat daarna vol 

enthousiasme met eigen ideeën in te vullen. Ik hoop de tradities voort te kunnen 

zetten om zo alle oude leden enthousiast en betrokken bij de afdeling te houden.  

Als laatste hoop ik dat we ondanks alle voorschriften van het Landelijk Bestuur en 

de RIVM toffe activiteiten kunnen bedenken en uitvoeren. Ook wil ik graag weer een 

leuke knuffelgemeente vinden en daar echt actief contact mee te onderhouden. Ik 

hoop op jullie stem en dat we er samen een geweldig campagnejaar neer kunnen 

zetten.  

 

Liefs, 

Hiske 

(Matthias is ook kandidaat voor Algemeen Bestuurslid) 
 
Beste DWARSers, 
 

Vele van jullie kennen mij nog niet, laten we daar eerst verandering in brengen. Mijn 
naam is Matthias Huising. Ik ben 22 jaar en studeer de master Public 
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Administration (Bestuurskunde) met de specialisatie Public Management & 
Leadership aan de Universiteit Leiden (maar dan in Den Haag). Ik heb alleen nog 
een scriptie te gaan voordat ik kan afstuderen. Hierdoor heb ik veel tijd, kennis, en 
groen enthousiasme vrij besteedbaar. Dit wil ik inzetten op een plek waar er gebruik 
van gemaakt kan worden, dit wil ik gebruiken voor DWARS. Ervaring kan ik niet 
bieden, maar die zou ik hier erg graag op willen doen. Voordat mijn studententijd 
voorbij is en ik de ambtenarij in ga, wil ik een actieve bijdrage leveren aan DWARS 
die verder gaat dan actualiteiten bijhouden en op komen dagen bij door anderen 
opgezette evenementen (alhoewel dat ook erg leuk is en iedereen aanraadt om op 
te komen dagen en mee te doen!). Zodoende zou ik me graag in willen zetten voor 
DWARS Leiden-Haaglanden als voorzitter of algemeen bestuurslid. 

  
Als voorzitter lijkt het mij ontzettend interessant en plezierig om het overzicht te 
bewaren binnen en buiten de afdeling en om ons wonderbaarlijk stukje Nederland 
te mogen representeren. Mijn studie leeft onder de slogan ‘maatschappelijke 
problemen en bestuurlijke oplossingen’, wat mij inzichten geeft op verscheidene 
gebieden en de benodigde expertise voor het omgaan met overheidsinstanties. 
Met jullie vertrouwen en stemmen kan ik de verantwoordelijkheid nemen. 
 

Met vriendelijke groet, 

Matthias Huising 

Beste DWARSers,  

Onlangs hoorde ik dat de zoektocht naar het nieuwe bestuur van Dwars Leiden-

Haaglanden is gestart. Onderdeel uitmaken van dit bestuur lijkt mij erg leuk en 

daarom wil ik via deze weg solliciteren voor de functie van secretaris binnen het 

bestuur.  

Ik solliciteer specifiek voor deze functie, omdat dit iets is dat bij mij past. Het 

maken van nieuwsbrieven voor leden en onderhouden van contact met leden is 

iets waar ik al veel ervaring in heb en wat ik ook heel leuk vind om te doen. 

Vandaar mijn specifieke interesse voor deze functie. Ik heb deze ervaring 

opgedaan tijdens verschillende hbo stages, waarbij ik regelmatig nieuwsbrieven 

maakte voor verschillende doelgroepen. Ook bij de Vereniging Vrienden van 

Archeon, voorzie ik leden regelmatig van informatie via de nieuwsbrief. Daarnaast 

werk ik ook bij Atlas Sport, het bedrijf van mijn ouders, mee aan de uitwerking en 

invulling van de nieuwsbrief. Tijdens mijn hbo opleiding (communicatie) heb ik 

ook veel geleerd over interne communicatie, deze kennis hoop ik toe te passen in 

mijn functie voor het bestuur bij DWARS.  

Momenteel ben ik nog bezig met mijn master Journalistiek aan Universiteit Leiden, 

daarnaast werk ik ook parttime bij de Universiteit op de marketing afdeling. Vanaf 

september loop ik ook stage op deze afdeling, dit is het laatste onderdeel van mijn 
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master. Ook heb ik mijn eigen onderneming in grafisch vormgeving. Voor veel 

verschillende opdrachtgevers maak ik allerlei grafische uitingen, zoals magazines, 

logo’s en flyers. Wonen doe ik trouwens ook in Leiden!  

Tijdens mijn tijd binnen het bestuur hoop ik vooral meer te leren over hoe (lokale) 

politiek werkt en ik hoop meer te leren over DWARS als organisatie. Ook het 

opdoen van veel nieuwe connecties binnen DWARS vind ik erg belangrijk. Dit is 

vanuit de functie als secretaris natuurlijk ideaal, zo kan ik meer Dwarse leden leren 

kennen. Wat we met DWARS doen vind ik heel tof en het lijkt me nog veel toffer 

om er zo betrokken bij te zijn.  

Ik kijk uit naar jullie reactie op deze motivatiebrief. Ik kom deze brief ook graag 

toelichten tijdens de (online) afdelingsvergadering op 24 juni.  

Groetjes en liefs, Jannet 

(Sara is ook kandidaat voor Promotie en Ledenwerving) 

Van jongs af aan heb ik al interesse in linkse, groene politiek en het is voor mij dan 

ook altijd duidelijk geweest dat GroenLinks de partij is waar ik mij het meest tot 

aangetrokken voel. Toen ik erachter kwam dat DWARS op zoek is naar een nieuw 

bestuur ben ik me gaan oriënteren en werd ik meteen enthousiast voor zowel de 

functie “bestuurslid promotie en ledenwerving” als de functie “secretaris”. Mijn 

kracht en interesses liggen namelijk in in redactiewerk, social media, video, 

management, organiseren, plannen, politiek en beleid.  

Mijn naam is Sara van Hees, ik ben 21 jaar en studeer momenteel Bestuurskunde 

aan de Universiteit Leiden in Den Haag. Ik volg hier vakken zoals recht, 

politicologie, beleid en organisatietheorie. In 2018 ben ik afgestudeerd aan de 

opleiding Mediamanagement aan het Mediacollege Amsterdam en ben ik verder 

gaan studeren aan de School voor Journalistiek in Utrecht waar ik een propedeuse 

heb gehaald. Tijdens deze opleidingen heb ik mij verdiept in marketing- en 

communicatie, editen, redactiewerk, presenteren en management. 

Ik heb gedurende de opleiding Mediamanagement twee stages gelopen, namelijk 

als projectmanager en in de marketing- en communicatie. Ik heb tijdens mijn stage 

als projectmanager bij een video- en communicatiebureau met name projecten 

geleid door het maken van planningen, callsheets en briefings. Dit was een echte 

regelfunctie. Tijdens mijn stage in de marketing- en communicatie bestonden mijn 

werkzaamheden met name uit redactiewerk, het maken van nieuwsbrieven, het 

opnemen en editen van video’s, onderhouden van contacten, organiseren van 

evenementen en het bijhouden van de social media-kanalen. 
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In mijn vrije is een van mijn hobby’s het bezoeken van kringloopwinkels en vintage-

shops met een zoektocht tot het vinden van leuke tweedehands kleding en 

spullen. Daarnaast vind ik het leuk om te lezen en te schrijven, met vrienden leuke 

dingen te doen en ben ik groot fan van jazz-muziek.  

Secretaris 

De functie “secretaris” spreekt mij aan omdat de werkzaamheden zoals het maken 

van de nieuwsbrief en het bijhouden van de website zeker werkzaamheden zijn 

waar ik affiniteit mee heb. Het communiceren met de leden over wat er gaande is 

binnen DWARS spreekt mij erg aan, omdat ik het tijdens mijn stage 

Projectmanagement ook altijd leuk heb gevonden om contactpersoon te zijn en 

ervoor te zorgen dat alle interne communicatie soepel verloopt.  

Ik ben erg enthousiast en hoop dat ik me het komende studiejaar mag inzetten 

voor een groener, socialer en vrijzinnig politiek veld, omdat dit een visie is waar ik 

zelf ook achter sta.  

Met vriendelijke groeten, 

Sara van Hees 

 

Hoi allemaal! 

Ik ben Hannah Stegenga en ik ben 20 jaar oud. Ik woon in Oegstgeest, al zeg ik 

zelf liever Leiden. Volgend jaar zit ik in het derde jaar van mijn studie International 

Relations and Organisations in Den Haag en begin ik met Rechten in Leiden. 

Afgelopen jaar ben ik bestuurslid Promotie en Ledenwerving geweest en nu stel ik 

me kandidaat als penningmeester voor het bestuur van DWARS Leiden-

Haaglanden. 

Bij mijn studentenvereniging ben ik penningmeester van de benefietcommissie 

waarbij we een benefietavond met veiling organiseren. Helaas hebben we deze 

moeten verplaatsen in verband met de huidige crisis, maar ik heb wel al ervaring 

op kunnen doen met het maken van een begroting. Daarnaast houd ik van 

plannen en ben ik erg geordend, dus bonnetjes zullen niet snel kwijtraken bij mij.  

Ik zou graag nog een jaar in het bestuur van onze supermooie afdeling willen 

zitten om zo weer een bijdrage te kunnen leveren. Ik kijk uit naar het campagne 

voeren voor de Tweede Kamer verkiezingen volgend jaar en natuurlijk alle leuke 

en bijzondere activiteiten die we (hopelijk weer offline) gaan organiseren.  
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Tot ziens op de (online) AAV! 

Hannah Stegenga 

Bestuurslid promotie en ledenwerving 

De functie “bestuurslid promotie en ledenwerving” trekt mijn aandacht omdat ik 

via deze functie de kwaliteiten die ik heb opgedaan tijdens Mediamanagement en 

de School voor Journalistiek kan combineren met ervaring uit de vakken die ik 

momenteel tijdens mijn studie Bestuurskunde volg. Ik zou het erg leuk vinden om 

mijn interesse in media en politiek met elkaar te kunnen combineren. De 

werkzaamheden die bij de vacature werden beschreven trokken meteen mijn 

aandacht, zoals het bijhouden van de social media-kanalen en het promoten van 

de activiteiten, evenementen en acties. 

 

Hallo Mede-DWARSers, 

Een deel van jullie kent me waarschijnlijk al, maar ik ben Sem Grootscholten. Voor 

de mensen die me niet kennen, zal ik me nog even wat verder voorstellen. Ik ben 

25 en op dit moment bezig met afstuderen van de master Public Administration 

(Universiteit Leiden, maar in Den Haag). Ik woon in Delft en ben, na een tijdje 

slapend lid te zijn geweest, al een jaartje actief bij DWARS. Op dit moment ben ik 

nog de voorzitter van de Commissie Onderwijs en samen met deze mooie afdeling 

heb ik met die commissie een thema-avond over privaat onderwijs neergezet 

afgelopen maart. Ook heb ik me daarvoor met verschillende projecten buiten 

DWARS bezig gehouden, zo heb ik de Stichting Studenten Vrijwilligerswerk Delft 

opgericht en een goede doelen/vrijwilligerscommissie opgericht bij mijn 

studentenvereniging. Aankomend jaar ga ik de grote boze mensenwereld in, 

omdat mijn studie ten einde loopt, en ga ik ook bij GroenLinks Zuid-Holland aan 

de slag in het bestuur. Ik vind het belangrijk om daar ook de stem van jongeren te 

kunnen laten horen en ben er nog niet klaar voor om DWARS achter me te laten, 

aangezien ik het afgelopen jaar heel tof vond. Ik wil me daarom ook graag nog 

minimaal een halfjaartje inzetten voor deze afdeling als Algemeen Bestuurslid, 

zodat ik aan de ene kant kan helpen met mijn ervaring en aan de andere kant ook 

de mening van DWARS kan meenemen naar GroenLinks. Ik hoop dat ik voor jullie 

aan de slag mag. 

Groetjes, 

Sem 
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Lieve DWARSers van Leiden-Haaglanden,  

Mijn naam is Roos Verheijen, ik ben 21 jaar oud en woon in Den Haag. Een jaar 

geleden heb ik mijn bachelor geneeskunde aan de Universiteit Leiden afgerond. 

Na een tussenjaar ga ik aankomend studiejaar vol enthousiasme beginnen aan de 

master Health Economics, Policy & Law in Rotterdam. 

Afgelopen februari ben ik lid geworden van DWARS, omdat ik mij actief in wil 

zetten voor een socialere, groenere wereld. Ik denk dat DWARS de juiste plek is 

om te ontdekken hoe ik deze idealen uit kan dragen. Ik kandideer me voor de 

functie van algemeen bestuurslid, om zo meer te leren over DWARS en om me in 

te kunnen zetten voor de afdeling. Verder hoop ik een bijdrage te leveren aan de 

sfeer binnen de afdeling. In deze functie verwacht ik dit te kunnen doen op een 

gezellige en leerzame manier.  

Voor deze functie neem ik de organisatorische ervaring mee die ik heb opgedaan 

bij IFMSA-Leiden. Dit is een internationale medische studentenorganisatie die zich 

inzet voor global health. Hier heb ik verschillende activiteiten georganiseerd die in 

de breedste zin te maken hebben met de onderwerpen mensenrechten en vrede. 

Op deze manier heb ik veel geleerd over het contact zoeken met externen en 

promotie, maar ook over planning, begrotingen en realisaties en communicatie. 

Voor vragen naar aanleiding van mijn kandidaatstelling ben ik natuurlijk 

beschikbaar. Je kan me bereiken via Instagram, Facebook of WhatsApp. Ik kijk er 

erg naar uit om de afdeling beter te leren kennen en heb er zin in om hier aan bij 

te mogen dragen!  

Liefs, Roos 

Naar aanleiding van de vraag of ik interesse zou hebben in de vrijgekomen functie 

Algemeen Bestuurslid voor het komende jaar, stuur ik deze motivatiebrief. Het lijkt 

me namelijk een ontzettend leuke functie om te kunnen vervullen.  

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen. Mijn naam is Sophia en ik ben 21 jaar. 

Momenteel heb ik een tussenjaar en volgend jaar ga ik filosofie in Leiden studeren. 

Ik ben nu meer dan een jaar lid van DWARS. De reden dat ik lid werd, is omdat ik 

politiek actiever wilde worden, meewerken aan verandering in Nederland, en dat 

met leeftijdgenoten met datzelfde doel. Bij DWARS en GroenLinks vond ik de 

standpunten waar ik achter sta.  

Tot nu toe is het me nog niet goed gelukt politiek actiever te worden bij DWARS. Ik 

ben wel bezig met een aantal mensen een demonstratie te organiseren en ik heb 

met de Jalapeño Girls de DWARSE Kampioenschappen gewonnen! Algemeen 

Bestuurslid lijkt me dan ook de uitgelezen kans om echt actief te worden en 

ervaring op te doen. Vrijwel alles interesseert mij en ik ben heel enthousiast om 
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van alles te organiseren. Ik help graag iedereen. Ook het feit dat ik als Algemeen 

Bestuurslid mogelijkheden zou hebben om andere portefeuilles erbij te nemen, 

trekt mij aan.  

Ik zou graag veel willen leren en ontdekken en mijn steentje bijdragen aan de 

organisatie. En natuurlijk heel veel leuke mensen ontmoeten.  

Met vriendelijke groet,  

Sophia de Hek 

 

Beste DWARSers, 

 

Vele van jullie kennen mij nog niet, laten we daar eerst verandering in brengen. Mijn 
naam is Matthias Huising. Ik ben 22 jaar en studeer de master Public 
Administration (Bestuurskunde) met de specialisatie Public Management & 
Leadership aan de Universiteit Leiden (maar dan in Den Haag). Ik heb alleen nog 
een scriptie te gaan voordat ik kan afstuderen. Hierdoor heb ik veel tijd, kennis, en 
groen enthousiasme vrij besteedbaar. Dit wil ik inzetten op een plek waar er gebruik 
van gemaakt kan worden, dit wil ik gebruiken voor DWARS. Ervaring kan ik niet 
bieden, maar die zou ik hier erg graag op willen doen. Voordat mijn studententijd 

voorbij is en ik de ambtenarij in ga, wil ik een actieve bijdrage leveren aan DWARS 
die verder gaat dan actualiteiten bijhouden en op komen dagen bij door anderen 
opgezette evenementen (alhoewel dat ook erg leuk is en iedereen aanraadt om op 
te komen dagen en mee te doen!). Zodoende zou ik me graag in willen zetten voor 
DWARS Leiden-Haaglanden als voorzitter of algemeen bestuurslid. 
   
Indien iemand anders geschikter geacht wordt voor het voorzitterschap zou ik nog 
steeds graag onderdeel uit maken van het bestuur, in de generalistische en 
ondersteunende rol van een algemeen bestuurslid. Met breed interesse en kennis 
van de publieke sector wil ik graag het komende bestuur versterken. 
  

Met vriendelijke groet, 
Matthias Huising 

 

Het lid voor de kascommissie wordt voor een halfjaar verkozen. Vanaf de Winter-

AAV zullen de kascommissieverkiezingen weer gelijk lopen.  

Hallo, ik ben Douwe Hoekstra en vanaf 15 juni kom ik bij het waterschap werken 

op de afdeling zuiveren. Ik kom uit Friesland waar ik penningmeester ben 

geweeest bij DWARS. Graag wil ik actief blijven en zien hoe jullie de penningen 

aanpakken. Daarom zag ik deze functie als mooi begin. Ik heb procestechnologie 

gestudeerd, dus ik ben goed met getallen.  
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Whatsappbeleid DWARS Leiden-Haaglanden 

De whatsappgroepen van DWARS Leiden-Haaglanden zijn whatsappgroepen voor 

alle leden van de afdeling DWARS Leiden-Haaglanden. Ook ben je welkom in de 

groepschats als je; 

- Oud-lid bent 

- Verbonden bent met de afdeling, maar niet in de afdeling woont 

- Aspirant lid bent. Wel wordt er dan verzocht om langs te komen en te kijken 

of DWARS bij je past.  

- Ook kunnen er uitzonderingen gemaakt worden in bijzondere gevallen. 

B1-taalgebruik wordt in de chat aangemoedigd, door het bestuur en de leden.  

Binnen de groepchats van DWARS wordt de gedragscode van DWARS 

gehanteerd. Hierbij geldt ook  

- Voer de mogelijke discussies op de inhoud en niet op de persoon.  

- In de groepen wordt geen aanvallende sfeer gecreëerd.  

- Houdt je de discussies inclusief, er wordt er niet gediscrimineerd.  

De whatsappgroepen worden door de bestuursleden gemonitord op respectvol 

gedrag. Indien je vragen hebt of je niet fijn voelt bij bepaalde zaken kun je altijd 

terecht bij het bestuur.  

 

Eens in de zoveel tijd kan er een controle gedaan worden van het lidmaatschap 

van de mensen in de app-groepen. Mocht je dan niet in het ledenbestand staan, 

bespreken we dit met je.  

 

 

Liefs, 

Jullie bestuur 
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Ingediend door: Luuk Voncken en Martijn Staal 

WAS 
1. De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling 
LeidenHaaglanden 
 
WORDT 
1. De Algemene Afdelingsvergadering is het hoogste orgaan van de afdeling 
Leiden-Haaglanden 

Toelichting: Tekstuele wijziging. Er mist een streepje. 

Advies bestuur: overnemen 

 

Ingediend door: Luuk Voncken en Martijn Staal 

WAS 
4. Het bestuur mag wanneer nodig iemand als ad-interim-bestuurslid benoemen. 
 
WORDT 
4. Het bestuur mag wanneer nodig een bestuurslid ad-interim benoemen op een 
vacant gekomen positie. 

Toelichting: Tekstuele wijziging. Zin loopt nu raar, je benoemt namelijk iemand ad-
interim. 

Advies bestuur: overnemen 

 

Ingediend door: Ahmet Kargin 

WAS 
4. Het bestuur mag wanneer nodig een bestuurslid ad-interim benoemen op een 
vacant gekomen positie. 
 
WORDT 
4. Het bestuur mag wanneer nodig een bestuurslid ad-interim benoemen op een 
vrijgekomen positie. 

Toelichting: B1 

Advies bestuur: overnemen 
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Ingediend door: Luuk Voncken en Martijn Staal 

Hoofdstuk 2, lid 4 
WAS 
“Op de Algemene Afdelingsvergadering wordt een besluit aangenomen met een 
meerderheid van de stemmen” 
 

WORDT 
“Op de Algemene Afdelingsvergadering wordt een besluit aangenomen met een 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen” 
 

en 
 

Hoofdstuk 4, lid 2 
WAS 
"Een bestuurslid wordt met meerderheid van stemmen tijdens de Algemene 
Afdelingsvergadering gekozen" 
 

WORDT 
"Een bestuurslid wordt met meerderheid van de uitgebrachte stemmen tijdens de 
Algemene Afdelingsvergadering gekozen" 

Toelichting: tekstuele wijziging, ziet er netter uit 

Advies bestuur: overnemen 

Ingediend door: Martijn Staal 

Overal in het document wordt “Algemene Afdelingsvergadering” veranderd in 

“algemene afdelingsvergadering”. 

Toelichting: Onnodig hoofdlettergebruik vind ik matig, groetjes! 

Advies bestuur: overnemen 

Ingediend door: Martijn Staal en Luuk Voncken 

Vóór hoofdstuk 1 wordt een preambule toegevoegd, welke luidt: 
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“Preambule 

 

De algemene afdelingsvergadering van de afdeling Leiden-Haaglanden van 

DWARS, GroenLinkse Jongerenorganisatie heeft dit afdelingsreglement 

vastgesteld conform artikel 13, vierde lid van het huishoudelijk reglement van 

DWARS om invulling te geven aan de organisatie en structuur van de afdeling.” 

Toelichting: We willen expliciet in het afdelingsreglement vastleggen wat het doel 

en de grondslag van dit document is. 

Advies bestuur: overnemen 

Ingediend door: Bestuur 

Hoofdstuk 2, lid 10 

WAS 

“Tijdens de AAV wordt een kascommissie, bestaande uit minstens 3 leden, 

ingestemd.” 

WORDT 

“Tijdens de winter-AAV wordt een kascommissie, bestaande uit minstens 3 leden, 

ingestemd.” 

Toelichting: tekstuele wijziging ter verduidelijking van de verkiezing van de 

kascommissie. 

Ingediend door: Martijn Staal & Luuk Voncken 

Overal in het document wordt “AAV” veranderd in “algemene 

afdelingsvergadering”. 

Toelichting: Dit maakt het afdelingsreglement consistenter. 

Advies bestuur: Overnemen 

 

Ingediend door: Noah van Meekeren 

Hoofdstuk 5, lid 6 

WAS 

Vicevoorzitter: de vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij 
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afwezigheid van de voorzitter, en is een verkozen bestuurslid. De functie van 

vicevoorzitter kan niet bekleed worden door voorzitter, secretaris of 

penningmeester. De vicevoorzitter wordt door het bestuur intern benoemd. 

WORDT 

Vicevoorzitter: de vicevoorzitter is verantwoordelijk voor de afdeling bij 

afwezigheid van de voorzitter, en is een verkozen bestuurslid. De functie van 

vicevoorzitter kan niet bekleed worden door de voorzitter. De vicevoorzitter wordt 

door het bestuur intern benoemd. 

Toelichting: Uit ervaring zie ik niet de reden waarom een secretaris dan wel 

penningmeester niet de functie van vicevoorzitter kan bekleden. Bovendien is ook 

in het landelijk HR slechts de voorzitter uitgesloten van het bekleden van de functie 

van vicevoorzitter. 

Advies bestuur: overlaten aan de algemene afdelingsvergadering 

Ingediend door: Noah van Meekeren 

Hoofdstuk 6, lid 5 

WAS 

Leden van de kascommissie mogen niet in een periode van 1 jaar voor hun 

benoeming lid zijn geweest van het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden. 

WORDT 

Leden van de kascommissie mogen tot 1 jaar voor hun benoeming niet lid zijn 

geweest van het bestuur van DWARS Leiden-Haaglanden. 

Toelichting: In principe hebben de bestuursleden van het jaar ervoor geen 

verband met twee besturen erna. Het zou in mijn optiek zonde zijn om deze 

enthousiastelingen van de afdeling, die bovendien kennis hebben over wat 

redelijke uitgaven zijn, uit te sluiten voor iets waar zij twee jaar geleden betrokken 

bij zijn geweest. Zo blijven mooie kansen om oud-bestuursleden actief te laten 

blijven onbenut! 

Advies bestuur: overnemen 
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Indieners: Niels Goedegebure & Sybren Deuzeman 

Constanterende dat vanwege de coronacrisis veel uitgaven zijn weggevallen en de 

begrotingsrealisatie achterloopt op schema. 

 

Overwegende dat, mits het geld goed besteed wordt, het wenselijk is om een 

hoge begrotingsrealisatie te bereiken. 

 

Verzoekt de aankomend penningmeester zoveel mogelijk geld uit te geven aan 

nuttige bestedingen rond activiteiten, (digitale) campagne en andere zaken die 

(weer) mogelijk worden. 

Daarnaast de ontstane ruimte in de begroting te gebruiken om de aankomende 

campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen voor te bereiden. 

Advies bestuur: overnemen  

 


