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Introductie 
 

Lieve DWARSer,  

Dit is het beleidsplan van DWARS Leiden-Haaglanden 2022-2023. Onze visie op een 
veranderend gebied en de doelstellingen die daarmee samen gaan zijn in dit document 
opgenomen. Het plan vormt een leidraad voor het komende bestuursjaar. Dit houdt in dat 
bij het opzetten van activiteiten er gestreefd wordt naar het bereiken van de speerpunten, 
die in dit programma uitvoerig worden besproken. Daarnaast willen wij dat DWARS Leiden-
Haaglanden een afdeling is die voor iedereen toegankelijk is en waar een fijne sfeer de 
standaard vormt. Hiervoor wordt ook naar dit document gekeken, samen met de 
gedragscode vanuit het landelijke bestuur. Daarnaast heeft DWARS Leiden-Haaglanden 
een politieke invloed die niet onderschat mag worden. Door ons - samen met onze leden - 
kenbaar te maken bij lokale fracties, drukken wij een stempel op het politieke klimaat 
binnen onze afdelingsgrenzen. Met de provinciale staten en waterschapsverkiezingen om 
de hoek belooft dit ook komend jaar een belangrijk onderwerp te worden. Met dit 
programma als rode draad zorgen wij samen voor een eerlijker, socialer en duurzamer 
Leiden-Haaglanden.   
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Politiek 
 

Politieke thema’s 
 

Op politiek vlak sluiten we aan op het beginselenprogramma van DWARS, het landelijk 
politiek programma en het vorig jaar vastgestelde politieke programma van onze afdeling. 
Er zijn een paar onderwerpen die voor ons de komende tijd in het bijzonder onze aandacht 
krijgen. Dat zijn wonen, vluchtelingen, energie en economische systeemkritiek 
(antikapitalisme). 

We zullen proberen om ons hier in onze activiteiten, acties én contacten met GroenLinks 
bijzonder hard voor te maken.    

 
Contact GroenLinks 
Goed contact met GroenLinks is voor ons heel belangrijk. Dit doen we onder andere door 
contact te zoeken met de fracties in onze afdeling en door het DWARSe geluid ook in 
regionale vergaderingen te laten horen. GroenLinks heeft af en toe moeite met het contact 
vinden met ons, maar we proberen onze zichtbaarheid te vergroten door persoonlijk 
contact op te zoeken en actief mee te werken bij GroenLinks. Wij hebben het gevoel dat de 
inbreng van DWARS wordt gewaardeerd. Dit hebben we onder andere gemerkt in de 
vragen naar input voor het politieke programma voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dit 
betekent niet dat er altijd effectief wat met onze inbreng wordt gedaan, maar de fracties 
vinden het wel fijn om scherp te worden gehouden op onderwerpen die DWARSers 
aanspreken. 

Ook willen wij de invloed van DWARS binnen de regio Leiden-Haaglanden uitbreiden. 
Naast de GroenLinks fracties van: Den Haag, Leiden en Delft gaan wij ervoor zorgen dat 
ook GroenLinks Gouda onderdeel wordt van ons politiek bestel. Waardoor ook daar het 
DWARSe geluid wordt gehoord. Tot slot hebben we ook contact gezocht met Pijnacker-
Nootdorp, waar GroenLinks samen met de PvdA in Progressief Pijnacker-Nootdorp zit.  

 

Acties 
Voor DWARS Leiden-Haaglanden zijn acties belangrijk om onderwerpen hoger op de 
agenda te krijgen, zoals het klimaat, diversiteit en inclusiviteit. Daarnaast zijn acties ook een 
belangrijk middel om dingen écht te kunnen veranderen en onze stem te laten horen. Wij 
zien acties ook als een belangrijk middel om het demonstratierecht te benadrukken. Door 
met heel veel mensen de straat op te gaan kunnen we dingen veranderen, zoals in de 
geschiedenis ook is gebleken (denk aan meer rechten voor vrouwen). Tot slot zijn acties 
ook een goede methode om ingewikkelde onderwerpen uit te leggen, als scholing voor 
(geïnteresseerde) leden. Op die manier kan iedereen bijdragen aan het publieke debat. 

https://dwars.org/wp-content/uploads/2019/12/DWARS-Beginselprogramma-Winter-2019.pdf
https://dwars.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-13-Politiek-programma-DWARS.pdf
https://dwars.org/wp-content/uploads/2022/06/2022-06-13-Politiek-programma-DWARS.pdf
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Acties worden door ons, het landelijk bestuur, GroenLinks of andere organisaties opgezet. 
Wij als bestuur zorgen dat we daarbij aansluiten of zelf inspelen op de actualiteit en dit aan 
onze leden in de afdeling doorgeven. Wanneer wij zelf een actie opzetten, doen we dit zo 
veel mogelijk fysiek. Daarbij letten we er altijd op dat de actie veilig plaatsvindt. 

 

Samenwerking met andere politieke Jongerenorganisaties 
DWARS Leiden-Haaglanden heeft dit jaar ook weer als doel veel samen te werken met 
andere Politieke Jongerenorganisaties (PJO's). We doen samen allerlei verschillende 
activiteiten om goede banden te onderhouden met andere politiek geïnteresseerde 
jongeren! Dit zijn activiteiten zoals Progressief Lullen, PJO Karaoke en andere activiteiten. 
Met dit soort activiteiten werken we samen met politieke jongerenorganisaties die veel met 
ons gemeen hebben, zoals de Jonge Socialisten (PvdA), PINK! (PvdD) en Jonge 
Democraten (D'66). Ook hebben we sinds dit jaar contact met de nieuwe lokale afdeling 
van PerspectieF (CU). Door samen te werken met andere Politieke Jongerenorganisaties 
kunnen we beter samenwerken om meer jongeren bij de politiek te betrekken en beter te 
namens hen te spreken in besluiten van gemeenten. Ook praten we met 
Jongerenorganisaties die verder van ons af staan, zoals de JOVD (VVD) en het CDJA (CDA). 
Dit doen we vooral wanneer we gedeelde thema’s hebben of jongeren over het algemeen 
bij de politiek willen betrekken. Bij het zomercongres van DWARS Landelijk (2022) is een 
motie aangenomen om geen activiteiten te organiseren in samenwerking met de JFvD 
(FvD) en andere organisaties met vergelijkbare verwerpelijke denkbeelden. In onze afdeling 
deden we dit uit principe al niet, dit doen we natuurlijk nog steeds niet.   
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Toegankelijkheid en activiteiten 

 

Activiteiten  
Dit jaar gaan we gezellige en leerzame activiteiten afwisselen. Er zal voornamelijk gefocust 
worden op kwaliteit van de activiteiten in plaats van de kwantiteit. Daarom streven we 
ernaar om één keer in de twee a drie weken activiteiten te houden. Echter, zullen we meer 
activiteiten per maand niet in de weg staan als er genoeg input wordt geleverd vanuit het 
bestuur of de leden en als er behoefte aan is. Verder zorgen we ervoor dat er genoeg 
afwisseling is tussen de sociale, groene en vrijzinnige thema’s. De thema’s waar we ons dit 
jaar op focussen zijn de onderwerpen die we het meest terug zien komen in de 
samenleving: deze staan vermeld in hoofdstuk 1, politieke thema’s. Om de DWARSers van 
Leiden-Haaglanden meer met elkaar te verbinden hebben wij naast onze andere activiteiten 
ook elke maand een vast borrelmoment. Dit moment valt op de laatste vrijdag van de 
maand. de tijd en locatie worden net als voor alle andere activiteiten op tijd doorgegeven 
via de social media kanalen en/of via de mail. 

 

Toegankelijkheid  
DWARS Leiden-Haaglanden is een grote afdeling, maar we merken dat maar een klein deel 
van de leden activiteiten bijwoont. We willen ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt 
om naar activiteiten te komen en dat de meerderheid van de leden naar minstens één 
activiteit komt dit jaar. We zorgen dat we bij elke activiteit rekening houden met 
toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. 

Sfeer en veiligheid 

De sfeer en veiligheid binnen de afdeling vinden wij erg belangrijk. Daarom zullen wij 
benadrukken aan de leden wie de externe vertrouwenspersoon van DWARS en Groenlinks 
is. Dit is Cora Wielenga. Ook leven we uiteraard de landelijke gedragscode na tijdens de 
activiteiten.  

Nieuwe leden  

De nieuwe leden binnen de afdeling heten wij van harte welkom. Dit gaan we doen door 
welkomst-appjes te versturen. Ook gaan we nieuweledenavonden één keer per kwartaal 
organiseren. Zo zorgen we ervoor dat nieuwe leden de kans krijgen om actief te worden 
binnen de afdeling en andere leden te ontmoeten. Daarnaast proberen we het 
buddysysteem in stand te houden. Nieuwe leden worden gekoppeld aan een lid dat al 
vaker activiteiten heeft bijgewoond. De bedoeling is dat het nieuwe lid iemand binnen de 
afdeling kent om samen naar activiteiten te gaan en vragen kan stellen aan iemand die 
langer lid is. Hierdoor verlagen we de drempel om activiteiten bij te wonen.  

Commissies 
Binnen DWARS Leiden-Haaglanden zijn er een groot aantal inactieve leden. Om dit 
probleem op te lossen is het enorm belangrijk dat leden actief betrokken worden bij wat de 
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organisatie doet. Commissies kunnen hier goed bij helpen. Zo had het vorige bestuur de 
activiteitencommissie, die een keer per maand een activiteit organiseerde en de 
programmacommissie. Die keek naar diverse verkiezingsprogramma’s van GroenLinks 
binnen onze regio. Om de draad weer op te pakken wordt er doorgaans het jaar gepeild of 
er interesse is bij de leden om deel te nemen in soortgelijke commissies. Indien een lid zelf 
een idee heeft voor een commissie of activiteit is dat meer dan welkom. 

Tradities 

Onze afdeling kent veel tradities en die zullen wij ook dit jaar met veel plezier doorgaan. 
Zie hieronder een lijst met DWARS Leiden-Haaglanden tradities!  

• Politiek schoenzetten – rond 5 december gaan we de straat om op mensen te 
vragen wat hun politieke wensen zijn voor het volgende jaar. Deze bieden we erna 
aan bij een van de GroenLinks fracties in onze afdeling. 

• Sinterklaas – rond 5 december vieren we op een satirische wijze sinterklaas. Zo doen 
we een dobbelspel en is de avond compleet met eigen herschreven liedjes.  

• DWERST – vaak organiseren we samen met DWARS Rotterdam-Rijnmond een 
potluck in januari. Iedereen neemt wat eten mee en hebben we een gezellige avond 
samen. 

• Afdelingsbattle – gezien we zo’n grote afdeling zijn is het natuurlijk altijd een strijd 
welke gemeente nou de beste is. Daarom wordt dit elk jaar opnieuw uitgevochten 
door verschillende spelletjes. 

• Afdelingsweekend – jaarlijks organiseren we samen met DWARS Rotterdam-
Rijnmond een afdelingsweekend, hier komen toffe sprekers, hebben we leuke 
spelletjes en gezellige avonden.  

• DWARS door de Duinen – dit is onze jaarlijkse wandeling waarin met een leuke tour 
door de duinen gaan. Hierbij krijgen we uitleg over alles wat wij in onze mooie 
duinen kunnen vinden! 

• Hippiebarbecue – onze terugkerende veganistische barbecue! 
• Progressief lullen – een avond waarin we met Jonge Socialisten (PvdA), Jonge 

Democraten (D'66) en PINK! (PvdD) een aantal stellingen behandelen en met elkaar 
kijken hoe onze visies overeenkomen of juist verschillen. 

• Eendwijding – elk termijn adopteert de penningmeester een eend, zoek hiervoor 
een leuke organisaties (bijvoorbeeld een kinderboerderij) die wel wat extra steun 
kan gebruiken. Het is natuurlijk extra leuk als je hier een uitje aan vast kan koppelen. 

• PJO-karaoke – lekker met allemaal politieke jongeren een avondje (politieke) liedjes 
zingen kan natuurlijk niet ontbreken in het politieke jaar! 
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Leden 
 

Inclusiviteit en diversiteit  

Als afdeling streven we naar een omgeving waar inclusiviteit en diversiteit voorop staan. We 
willen een sfeer binnen de afdeling die zo inclusief mogelijk is. Het afgelopen jaar is er aan 
de hand van een inclusiviteitsenquête een inclusieplan geschreven. Dit plan gebruiken we 
bij het besturen van de afdeling en organiseren van activiteiten. We gebruiken het 
inclusieplan om de sfeer binnen de afdeling zo inclusief mogelijk te maken. Naast 
inclusiviteit hebben we ook oog voor de diversiteit binnen de afdeling. We erkennen dat 
onze afdeling in de meest diverse regio is gevestigd, in Den Haag alleen al wonen mensen 
van 180 culturen. Daarom willen we aandacht hebben voor bewoners van alle culturen, 
etniciteiten, geslachten, geaardheden, religies, opleidingsniveaus en beperkingen. 

Helaas is het afgelopen jaar niet gelukt om een mbo-tour te houden. Het was moeilijk om 
contact te vinden met de verschillende middelbare beroepsopleidingen (mbo's) in de 
regio. We geven de moed niet op en hopen nog steeds dat we mbo-studenten eerder naar 
de stembus krijgen en politiek actief kunnen maken. We zullen dit jaar verder gaan met 
activiteiten gericht op en samen met mbo'ers te organiseren. Wij willen hierbij niet alleen 
de DWARSe standpunten naar voren laten komen, maar juist zorgen voor een divers 
politiek geluid. Dit doen we zodat de studenten zelf hun voorkeur kunnen bepalen en 
daarmee hen te motiveren om te stemmen. We zullen ons ook richten op activiteiten voor 
middelbare scholieren van alle leerniveaus.  

Onze afdeling bestaat uit een geconcentreerd gebied van grote steden en 
onderwijsinstellingen. Hierdoor zijn er ook veel niet-Nederlandstalige mensen. Deze 
mensen betrekken wij graag bij DWARS: zij hebben ook van dag tot dag te maken met de 
onderwerpen die binnen onze afdeling spelen. Hun inbreng is zeer waardevol en kan leiden 
tot nieuwe inzichten binnen de thema’s die wij bespreken. Om deze ambities na te jagen 
heeft onze website een Engelse pagina en hebben al onze sociale media berichten een 
Engelse en Nederlandse tekst in de beschrijving. Daarnaast hebben wij aparte 
contactkanalen voor Engelstaligen.  

Inactieve leden 
Zoals veel verenigingen kent onze afdeling veel inactieve leden. Door corona zijn het 
afgelopen jaar minder leden naar de online activiteiten gekomen en hier hebben we nog 
steeds last van. Bij een activiteit zijn gemiddeld rond de 10 leden aanwezig, terwijl onze 
afdeling meer dan 800 leden heeft. Dit willen we dit jaar verbeteren. Zo willen we de 
slapende leden doorverwijzen naar commissies van DWARS landelijk en onze afdeling. Ook 
willen we het buddy-systeem van vorig jaar door zetten. Ten slot willen we gericht 
persoonlijk de activiteiten promoten, naast het bestaande promotieplan. Ook willen we 
eens in het halfjaar een activiteit maken van de bestuursvergaderingen. 
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Sociale media 
Dit bestuursjaar is het doel om tussen twee en vier keer per week een sociale media post te 
publiceren. De huisstijl van DWARS wordt in elke sociale media post gebruikt. Ons bestuur 
zal de bestaande kanalen op Instagram en Facebook blijven gebruiken. Verder gaan we 
Twitter weer gebruiken om onze stem daar te laten horen. Verder zal er worden onderzocht 
hoe we ook op TikTok korte video's kunnen plaatsen. Om de sociale media zo toegankelijk 
mogelijk te maken, zal er begrijpelijk toegankelijke (B1) taal worden gebruikt. We gaan 
door met de DWARSe focus op zowel groene (duurzame), rode (sociale) als paarse 
(diversiteit en inclusiviteit) thema’s. In onze sociale media communicatie wordt er 
ingespeeld op het nieuws. Ook gaan we meer aandacht besteden aan onze DWARSe 
thema's in Europa. Verder zijn dit jaar de Provinciale Statenverkiezingen, de 
Waterschapsverkiezingen en de Eerste Kamerverkiezingen. Daarom zullen er dit jaar 
verschillende GroenLinks-mensen voorgesteld worden op zowel Instagram als 
Facebook. Als er een activiteit georganiseerd wordt zal deze een promotie krijgen op zowel 
Instagram als Facebook, bijvoorbeeld door middel van een Facebook-evenement of een 
Instagram story. Als laatste willen we op onze sociale media naast Nederlandse informatie 
ook Engelstalige tekst aanbieden.   
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Campagne 
 

Provinciale Statenverkiezingen 

Dit jaar staat onze campagne grotendeels in het teken van de Provinciale 
Statenverkiezingen. Deze valt op 15 maart 2023. Wij vinden het van belang dat Leiden-
Haaglanden ook hier wordt gehoord.  

Om invloed te hebben op de kandidatenlijst en het programma van de GroenLinks fractie 
Zuid-holland zijn de volgende doelstellingen opgesteld: 

Ten eerste wordt er goed contact onderhouden met de provinciale programmacommissie 
en de fractie. Hierdoor kunnen de onderwerpen die binnen onze afdeling spelen op tijd 
kenbaar gemaakt worden op provinciaal niveau, en krijgen onze leden te horen hoe hun 
inbreng verwerkt wordt.  

Ten tweede wordt DWARSe aanwezigheid gestimuleerd. Dit betekent niet alleen het 
indienen van wijzigingsvoorstellen op het programma en met DWARSers afreizen naar de 
leden vergaderingen. Ook wordt er actief gewerkt om DWARSers en oud-DWARSers op de 
kandidatenlijst te krijgen, of hun plaatsen op die lijst te verhogen.  

Als alles is vastgesteld zal er samen met de fractie campagne gevoerd worden voor de 
verkiezingen. Dit omdat de band tussen GroenLinks en DWARS er sterker van wordt, en 
omdat het programma en de kandidaten door campagne bekend worden bij de kiezer.  

Net als bij de Waterschapsverkiezingen zullen er ook rond de Provinciale 
Statenverkiezingen activiteiten worden opgezet. Dit om de leden te verder te informeren.  

Eerste Kamerverkiezingen 

Wij hopen het belang van de Provinciale Statenverkiezingen nog meer te benadrukken 
middels een activiteit/lezing die uitlegt hoe de Eerste Kamerverkiezingen en de Provinciale 
staten met elkaar in verband staan. 

Waterschapsverkiezingen 

De waterschappen staan ook wel bekend als het oudste bestuursorgaan binnen Europa. 
Naast haar historisch belang is zij in het licht van klimaatverandering een onderbelichte 
overheid geworden. Nederland moet steeds feller en slimmer zijn in haar strijd tegen de 
zeespiegelstijging en de waterschappen vervullen hierin een belangrijke  rol. Om dit weer 
op de kaart te krijgen gaan wij het volgende doen: 

Wij onderhouden goed contact met Water Natuurlijk. Deze partij wordt ook gesteund door 
de landelijke GroenLinks fractie. Samen proberen wij onze leden een beter inzicht te geven 
binnen de wereld van de Waterschappen. Wij organiseren activiteiten rond de verkiezingen 
om zo onze leden te mobiliseren en meer mensen naar de stembus te krijgen voor dit 
belangrijke onderwerp. 
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Organisatie 
 

Bestuursvergaderingen 
Als algemene regel vergadert het bestuur een keer in de twee weken. Hierbij bespreken we 
alle ontwikkelingen over acties, activiteiten, GroenLinks afdelingen en andere belangrijke 
zaken. Tijdens de vergaderingen werken we met een agenda en met van te voren 
ingestuurde memo’s. Deze vergaderingen zijn fysiek, behalve als het door omstandigheden 
echt niet anders kan. Alle vergaderingen zijn open, dus als leden aan willen sluiten bij een 
vergadering kan dat altijd. Dat kan door even de secretaris een berichtje te sturen. Verder 
plannen we eens in het halfjaar een speciale vergadering in, waar de focus ligt op de 
inbreng van leden. 

Trainingen volgen 
Ook willen we de professionele ontwikkeling binnen het bestuur voortzetten en dus binnen 
onze afdeling. Dit doen we door verschillende trainingen te volgen en door extra aandacht 
te besteden aan goede communicatie te hebben met elkaar. Zo hebben we een training 
gevolgd voor effectief samenwerken en feedback geven.  We hebben met het bestuur een 
eigen Slack-omgeving gemaakt waar alle communicatie plaatsvindt om zo helder mogelijk 
contact te onderhouden met elkaar. Verder willen we nog meer trainingen gaan volgen en 
die ook openstellen voor leden. Tot slot hebben zowel Soesha als Stein een Eerste Hulp 
cursus gevolgd.  

Teamvorming 
Wij vinden het als bestuur belangrijk om elkaar ook goed te leren kennen, omdat wij 
geloven dat een goede band binnen het bestuur zich ook vertaalt in een effectievere 
samenwerking. Wij proberen deze onderlinge relaties te versterken  door andere voor 
vergaderingen samen te eten en door met elkaar(en de leden) na en voor activiteiten op te 
trekken. Het afdelingsweekend georganiseerd door DWARS landelijk sloeg een goede weg 
in en wij hopen deze trend door te zetten. 

Onder bestuursleden is er nog veel ruimte om te groeien en van elkaar te leren. We gaan 
daarom dit jaar actief aan de slag met elkaar feedback geven. We focussen hierbij op 
verbeterpunten, maar daarnaast ook op de dingen die al goed gaan – ook daar leren we 
van. Er zijn meerdere momenten om elkaar feedback te geven. Ten eerste natuurlijk als we 
merken dat iemand iets goed doet of ergens nog wat hulp of sturing bij kan gebruiken. 
Daarnaast gaan we hiervoor op enkele momenten dit jaar feedbacksessies in plannen, 
waarbij we elkaar steeds één-op-één feedback geven. We gaan dit doen in de vorm van 
feedbackwandelingen. Het vorig bestuur deed dit ook en omdat dit zich zeer leerzaam 
bewees zetten wij dit gebruik graag door. 

Privacy 
Binnen de afdeling gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens van onze leden. Dat houdt 
in dat alleen de secretaris toegang heeft tot deze gegevens. Daarnaast is de secretaris de 
enige die toegang heeft tot de website, aangezien ook hier vaak vertrouwelijke informatie 



12 
 

in staat van onze leden. Ledengegevens worden alleen met andere bestuursleden gedeeld 
als dit nodig is voor de organisatie van de activiteiten en worden na een activiteit gelijk 
verwijderd. Zo voorkomen wij dat er gegevens rondzwerven op plekken waar ze niet horen. 
We zorgen ervoor dat alle bestuursleden op de hoogte zijn van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) regels die gelden in Nederland. Om dit te verzekeren heeft 
de secretaris aan het begin van het jaar een korte instructie gegeven. Zo kan iedereen 
binnen het bestuur hier zo goed mogelijk mee omgaan. De secretaris houdt hier verder 
toezicht op.   
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Persoonlijke doelen 
 

Delfine 
Dit jaar ben ik voorzitter voor het bestuur van Leiden-Haaglanden. In mijn functie ben ik 
voorzitter van onze bestuursvergaderingen. Verder spreek ik voor onze afdeling naar 
buiten, zowel binnen DWARS als in de bredere politiek. Ik onderhoud contact met de 
andere DWARS afdelingen en het landelijk bestuur. Ook werk ik samen met andere lokale 
politieke jongerenorganisaties, GroenLinks op lokaal en provinciaal niveau en de regio in 
het algemeen. Ik wil dit jaar binnen mijn taken een focus leggen op de sfeer binnen ons 
bestuur en onze leden activeren voor activiteiten. Hiernaast wil ik de banden tussen lokale 
politieke jongerenorganisaties aan halen en de DWARSe invloed sterk laten terugkomen in 
de drie aankomende verkiezingen. Komend jaar zullen er verkiezingen zijn voor de 
Provinciale Staten en Waterschappen. Ook zullen de Provinciale Staten de Eerste Kamer 
verkiezen.  

Marieke 
Ik mag dit jaar secretaris zijn van onze mooie afdeling! Ik heb als secretaris een aantal vaste 
taken. Ik ben het aanspreekpunt voor nieuwe leden en verstuur bijvoorbeeld maandelijks 
een nieuwe ledenmail. Ook stuur ik maandelijks de nieuwsbrief en beheer ik de website! Ik 
wil dit jaar graag wat meer leven blazen in de website door blogs te uploaden. Het lijkt me 
mooi om bijvoorbeeld Provinciale Statenkandidaten zich te laten voorstellen op de website! 
Daarnaast hoop ik dit jaar onze afdeling naar een hoger niveau te tillen door goed contact 
te houden met andere afdelingen. In het afgelopen afdelingsweekend is al gebleken hoe 
nuttig het kan zijn om kennis uit te wisselen! Ook hoop ik meer binding te creëren tussen 
leden. Een lastig puntje weten we nu al, de opkomst voor activiteiten ligt helaas nog steeds 
laag. Maar ik sta hier vol goede moed in en zie veel opties voor het komende jaar! 

Wietse  
Ik ben dit jaar de penningmeester voor DWARS LH. Ik heb grote schoenen om te vullen, 
want de afgelopen paar jaar heeft deze afdeling het geluk gehad een aantal erg goede 
penningmeesters te hebben gehad.  Mijn belangrijkste doel is om de reputatie van Leiden-
Haaglanden penningmeesters hoog te houden. Gewoon een kloppende boekhouding 
bijhouden, niet per ongeluk (of expres) fraude plegen en geen geld kwijtraken. Als dat 
gewoon allemaal goed gaat ben ik eigenlijk al best tevreden. Verder wil ik er gewoon een 
gezellig jaar van maken. Leuke activiteiten plannen, af en toe mijn mede-bestuursleden 
smeken om meer geld uit te geven en er gewoon een leuk jaar van maken! 

Soesha 

Dit jaar mag ik de functie promotie en ledenwerving vervullen. In mijn takenpakket zit de 
socials, en de campagne. In 2023 worden de Provinciale Staten en waterschap verkiezingen 
gehouden, dit zal dan ook een groot onderdeel van mijn functie zijn dit jaar. Mijn doel is 
om zoveel mogelijk DWARSe invloed te kunnen uitoefenen op de verkiezingen. In 
samenwerking met Rotterdam-Rijnmond zullen we hier ook hard mee aan de slaggaan. 
Daarnaast zal ik dit jaar DWARS op de TikTok radar zetten. Dit zal mijn tweede bestuursjaar 
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worden en ik hoop er een leuk en gezellig jaar van te maken met mijn medebestuursleden 
en jullie de leden van DWARS Leiden-Haaglanden! 

Stein  
Ik mag dit jaar de functie van algemeen bestuurslid vervullen. Dit is een functie die veelal 
open is voor interpretatie en daarom hoop ik hem ook op mijn eigen manier in te vullen. De 
politieke zaken binnen het bestuur vind ik erg interessant. Doormiddel van mijn contributie 
in Gouda hoop ik een versterker te zijn voor het DWARSe geluid binnen de GroenLinks 
fractie(s). Een DWARS geluid wat gelukkig door heel Leiden-Haaglanden te horen is en ook 
bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen aanwezig zal zijn. Dit ga ik samen met 
mijn Mede-AB’er Tom komend jaar proberen te vertalen in activiteiten. Als Algemeen 
bestuurslid ligt hierin ook een groot deel van je functie. Mijn ambities liggen voornamelijk 
bij politiek inhoudelijke activiteiten denk aan: lezingen over de waterschappen, actualiteiten 
en de geschiedenis van zowel DWARS als GroenLinks. Maar er zullen genoeg tradities 
worden gevierd en borrels worden georganiseerd om de gezelligheid erin te houden. Toch 
vind ik de inhoud het belangrijkst: Het kan niet langer het geval zijn dat jongeren denken 
dat er geen alternatief is. Thema’s als wonen, werken en zorg kunnen én moeten anders. 
Komend jaar hoop ik daarom samen met de leden meer te leren over dit soort 
onderwerpen. Maar vooral ook meer mensen te betrekken bij dit gedachtegoed. 

Tom  
Mijn functies zijn dit jaar algemeen bestuurslid en vicevoorzitter. Algemeen Bestuurslid is 
een relatief ‘vrije’ functie. In deze functie zal ik voornamelijk activiteiten organiseren. De 
activiteiten die mij het leukste lijken om te organiseren zijn politiek inhoudelijk van aard. 
Denk hierbij aan een debattraining, amendementenavond en lezingen. Maar daarnaast 
kunnen wat ‘lichtere’ activiteiten natuurlijk ook geen kwaad. Ook kijk ik uit naar de 
activiteiten rondom de Provinciale Statenverkiezingen van komend jaar. Daarnaast ben ik 
ook contactpersoon van GroenLinks Delft en van Progressief Pijnacker-Nootdorp, de 
samengestelde partij waar GroenLinks ook in zit. In Delft lijkt het me gaaf om de stem van 
DWARS te laten horen in de fractie, en om de StuCo (Studenten Commissie) hier weer 
nieuw leven in te blazen. Dit wil ik doen door gave DWARS-gerelateerde activiteiten te 
organiseren en te promoten. Binnen Delft hebben veel studenten vaak het idee dat STIP 
(lokale studentenpartij) de enige politieke partij voor hen is, dus ik heb het idee dat hier 
veel terrein valt te winnen. Ten slotte wil ik tijdens mijn bestuursjaar zelf ook veel meer te 
weten komen over groene, rode en paarse thema’s, en meer over DWARS en GroenLinks. 

 


