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Portefeuilleverdeling 
 

Jarno van Straaten, voorzitter: 
▪ Voorzitter bestuursvergaderingen en afdelingscongressen 
▪ Contact Landelijk Bestuur 
▪ Contact andere afdelingen 
▪ Contact GroenLinks 
▪ Contact PJO’s 
▪ Contact Grüne Jugend 
▪ Contact Zoekcommissie (ZoekCie) 
▪ Woordvoerder pers en media 
▪ Politiek, actualiteit en standpuntbepaling 
▪ Acties en activisme 
▪ Tweede contact Kascontrolecommissie (KasCo) 
▪ Controle Midas 

 
Midas Finkers, secretaris: 

▪ Privacy 
▪ Notulist 
▪ Nieuwsbrief 
▪ Ledenbestand 
▪ Huishoudelijk Reglement 
▪ Controle Joost 

 
Joost Orsel, penningmeester: 

▪ Financiën 
▪ Begroting 
▪ Contact Kascontrolecommissie (KasCo) 
▪ Naleving en handhaving veganisme 
▪ Facebook 
▪ Controle Oscar 

 
Oscar Lawson, campagneleider en communicatie: 

▪ Campagneleider 
▪ Communicatie 
▪ Twitter 
▪ Instagram 
▪ Diversiteit 
▪ Tweede vicevoorzitter 
▪ Controle Lykle 

 
Lykle Maatje, vicevoorzitter en algemeen bestuurslid: 

▪ Eerste vicevoorzitter 
▪ Website 
▪ Activiteiten 
▪ Scholing 



▪ Ledenbinding en -werving 
▪ Veiligheid  
▪ Gezondheid en COVID-19 
▪ Controle Michiel 

 
Michiel van Mierlo, algemeen bestuurslid: 

▪ Commissies 
▪ Projecten 
▪ Ondersteuning activiteiten 
▪ Ondersteuning andere bestuursleden 
▪ Controle Jarno 

   



Politieke lijn 
Het is lang geleden dat politiek zo onvoorspelbaar was als nu. Klimaatverandering, 
het grootkapitaal en extreemrechts bedreigen onze aarde, sociale zekerheid en 
rechtsstaat. Tegelijkertijd zijn er kansen: denk aan volkshuisvesting, duurzame 
landbouw en een sterker sociaal vangnet. Het nieuwe politieke programma van 
DWARS, aangevuld door Plan ’21 (het stembusakkoord van DWARS en de Jonge 
Socialisten van de PvdA), heeft hiervoor de juiste blauwdruk. 

Toch zijn er bepaalde dingen die te specifiek, te klein of te regionaal zijn voor in het 
landelijke politieke programma. Daarom gaat DWARS Overijssel een kort politiek 
programma bestaande uit een aantal duidelijke, korte punten opstellen. Wanneer dit 
af is wordt het voorgelegd aan de leden en vastgesteld op het eerst mogelijke 
afdelingscongres. 

Ook willen we samenwerking met andere Politieke Jongerenorganisaties (PJO’s) 
versterken, niet alleen met PJO’s op dezelfde flank. Echter maken we een 
uitzondering voor JFvD (Jongeren Forum voor Democratie): het herhaaldelijke 
antisemitisme, seksisme en racisme binnen die PJO maakt elke redelijke manier van 
samenwerking onmogelijk. DWARS Overijssel verzet zich tegen een mogelijke 
entree van JFvD Overijssel tot de Politieke Jongerenplatform (PJP) Hanzeland of 
PJO-koepel Twente. 

  

Concrete beleidsplannen: 

● Politiek manifest DWARS Overijssel schrijven 
● Hechtere samenwerking met andere PJO’s: denk aan meer gezamenlijke 

activiteiten 
● Vaker mening laten horen over Overijsselse politiek via social media 
● Geen samenwerking met JFvD 

  



Communicatie, pers en media 
 

Deze periode is er een bestuurslid Campagne en Communicatie, die de verantwoordelijkheid 
voor de verkiezingscampagne en het communicatiebeleid op zich neemt. Hierbij zijn goede 
contacten met zowel GroenLinks Overijssel als DWARS Landelijk nodig. 

 
Het beleid qua pers en media blijft ongewijzigd. Dat betekent dat we actief blijven kijken of 
persberichten of media-aandacht gewenst en nodig zijn. De voorzitter verzorgt voor elke 
bestuursvergadering een lijst met (politieke) actualiteiten in Overijssel zodat het bestuur snel 
kan beslissen of op een bepaald thema actie nodig is.  

 
Concrete beleidsplannen: 

● Goed blijven inspelen op actualiteiten d.m.v. persberichten 

  



Activiteiten en COVID-19 
 

Het organiseren van activiteiten is één van de belangrijkste taken van DWARS 

Overijssel. Door inhoudelijke en gezellige activiteiten te organiseren worden 

leden betrokken, blijft het leuk en wordt de afdeling zichtbaarder. Helaas zorgt 

COVID-19 ervoor dat het lastiger is om regelmatig activiteiten te plannen. De 

besmettingsgraad en voorzorgsmaatregelen kunnen snel veranderen en het 

afstand houden van elkaar zorgt ervoor dat er extra veel tijd en moeite in de 

organisatie gaat zitten. Desondanks gaat DWARS Overijssel zijn best doen om 

regelmatig veilige en toegankelijke activiteiten te organiseren. Hierbij zullen wij 

ons altijd houden aan de op dat moment geldende maatregelen en wordt er 

rekening gehouden met de benodigde ruimte om afstand te houden en het 

maximaal toegestane aantal leden. Wanneer maatregelen snel veranderen 

kunnen activiteiten ook snel worden afgelast. Bij elke activiteit zal er een online 

plan B worden uitgewerkt. 

Ook zullen er regelmatig online activiteiten worden gehouden. Hierbij wordt er 

gebruikgemaakt van o.a. Jitsi en livestreamdiensten. In lijn met het landelijk 

bestuur kiezen we ervoor om Discord uit te faseren. 

Concrete beleidsplannen: 

● Activiteiten worden georganiseerd met inachtname van de 

coronamaatregelen en landelijk COVID-19-beleid, inclusief plan B 

● Wanneer nodig worden er online activiteiten georganiseerd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Ledenbinding en diversiteit 
 

Het diversiteitsbeleid van DWARS Overijssel is er op gericht om functies bij DWARS Overijssel een zo 
goed mogelijke afspiegeling te laten zijn van het ledenbestand, dat op haar beurt weer een goede 
afspiegeling is van de samenleving. In tijden van corona is het extra moeilijk om de leden aan de 
afdeling te binden. Er zijn weinig activiteiten waar je elkaar ontmoet en veel wordt online uitgevoerd. 
Ons doel dit jaar is om de leden toch aan ons te binden door veel contact te zoeken via sociale media, 
te weten instagram, twitter en whatsapp. In lijn met het landelijk bestuur bouwen wij het gebruik 
van Discord af. Bij de offline activiteiten die deze periode (hopelijk) gaan plaatsvinden zal, ondanks 
de 1,5 meter, worden gestreefd naar een fijne, verwelkomende sfeer waar iedereen op zijn gemak is. 
Zoals altijd bij DWARS. 

Concrete beleidsplannen: 

● Het meer divers maken van het bestuur en het ledenbestand van DWARS Overijssel 
● Zoekcommissie actief opdragen om te letten op diversiteit bij de gesprekken met 

bestuurskandidaten 
● Het actief benaderen van leden via sociale media 
● Het blijven creëren van een warme sfeer bij off- en online activiteiten  



Banden met GroenLinks 
 

DWARS Overijssel vaart een eigen koers, maar is natuurlijk wel verbonden met 

GroenLinks Overijssel en met de lokale GroenLinks-afdelingen. Door aanwezig te 

zijn bij fractievergaderingen in de provincie en bij gemeenten kan DWARS 

Overijssel het eigen geluid laten horen. Ook worden leden opgeroepen aanwezig 

te zijn bij ALV’s (Algemene Ledenvergaderingen) en lokaal actief te worden. 

Zoals besproken in het hoofdstuk over de campagne voor de 

gemeenteraadsverkiezingen van 2022 gaat DWARS Overijssel zich ook inzetten 

om jongeren op de kieslijst voor GroenLinks te zetten en de programma’s te 

beïnvloeden. 

Ook gaat DWARS Overijssel de afdelingen van GroenLinks scherp houden door 

waar nodig contact te zoeken over bepaalde politieke ontwikkelingen. Het belang 

van jongeren en het politieke programma van DWARS staan hierbij centraal. Bij 

het organiseren van activiteiten zal er soms worden gekeken naar mogelijkheden 

om dit samen met (afdelingen van) GroenLinks te doen of om een beroep te 

doen op bestuurders of volksvertegenwoordigers van GroenLinks. 

Ook ziet DWARS toe op het open en democratisch houden van de afdelingen. 

Tijdens ledenvergaderingen vraagt DWARS Overijssel om spreektijd.  

Concrete beleidsplannen: 

● Aanwezigheid bestuur bij fractievergaderingen 

● Aanwezigheid DWARSers bij ALV’s 

● Waar nodig contact zoeken met afdelingen 

● Kijken naar mogelijkheden activiteiten met GroenLinks 

 



Campagne 2021 
Omdat er tijdens dit bestuursjaar verkiezingen zijn is er dit jaar een 

campagneleider benoemd. De campagneleider van DWARS Overijssel werkt 

samen met de campagneleider en -commissie van DWARS landelijk en met het 

campagneteam van GroenLinks Overijssel. Ook wordt er binnen DWARS 

Overijssel een campagneteam van vrijwilligers samengesteld. Door leden van 

DWARS Overijssel op te roepen mee te doen aan de campagne hopen we 

politieke betrokkenheid te stimuleren. 

Ondanks de samenwerking met GroenLinks Overijssel gaat DWARS Overijssel 

onafhankelijk te werk in het voeren van de campagne. Concreet houdt dit in het 

oproepen van jongeren om naar de stembus te gaan en het benadrukken van 

verkiezingsthema’s die van belang zijn voor de situatie van jongeren in het 

algemeen en voor jongeren in Overijssel in het bijzonder. De samenwerking met 

andere groene en linkse PJO’s wordt hierbij opgezocht. Ook wordt er gekeken 

naar mogelijkheden voor een openbaar Overijssels PJO-verkiezingsdebat. 

De meeste verkiezingscampagnes bestaan grotendeels uit flyeren op straat en 

langs de deuren gaan. Door de coronacrisis zal een groot deel van de campagne 

dit jaar online plaatsvinden. Uit privacy-overwegingen zal DWARS Overijssel 

geen gebruik maken van betaalde/gesponsorde berichten. Wanneer er 

campagnemateriaal wordt gebruikt moet dit geheel duurzaam en herbruikbaar 

zijn. 

Concrete beleidsplannen: 

● Oprichten campagneteam DWARS Overijssel 

● Jongeren oproepen te gaan stemmen 

● Belang en situatie jongeren benadrukken in de campagne 

● Mogelijkheden Overijssels PJO-verkiezingsdebat bespreken met PJP 

Hanzeland en PJO Twente 

● Geen betaalde berichten op social media 

● Geheel duurzaam/herbruikbaar campagnemateriaal wanneer dit gebruikt 

wordt vanuit afdelingsbudget 

● Via sociale media contact houden met (potentiële) leden en stemmers 
● Via sociale media en offline campagne gaan voeren in samenwerking met, maar ook 

onafhankelijk van, GroenLinks 

  



Campagne 2022 
 
Hoewel 2022 buiten de tijd van dit bestuur valt, zijn de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022 nu al belangrijk. Dat komt omdat de verkiezingsprogramma’s en de 
kandidatenlijsten in 2021 zullen worden vastgesteld. DWARS Overijssel wil zoveel 
mogelijk jongeren op de kandidatenlijsten krijgen, en het liefst op verkiesbare 
plekken. Op die manier laat DWARS het jonge geluid horen: niet alleen intern, maar 
ook in de politieke arena.  
 
Om dit te bewerkstelligen wil het bestuur van DWARS Overijssel gesprekken voeren 
met jonge talenten in de gemeenten. Het doel van die gesprekken is het motiveren 
van de leden om zich te kandideren voor de programmacommissies, 
kandidatenlijsten of allebei en daarbij zoveel mogelijk van het DWARS-programma, 
het manifest Plan ’21 en het nog te schrijven manifest van DWARS Overijssel gebruik 
te maken.  
 
Het is de opdracht voor het volgende bestuur om actief voorkeurscampagnes te 
voeren voor de DWARSe kandidaten in 2022. Niet alleen in de studentensteden, 
maar ook in de kleinere- en plattelandsgemeenten.  
 
Concrete beleidsplannen: 

▪ Gesprekken met actieve DWARSers 
▪ Programmacommissies en kandidatenlijsten promoten onder DWARSers 
▪ Motiveren van DWARSers om naar GroenLinks-vergaderingen voor 

programma en lijst te gaan 
▪ Oriënteren op gezamenlijke, lokale stembusakkoorden met de Jonge 

Socialisten in de PvdA en/of ROOD, Jong in de SP om zo voor te sorteren op 
progressieve allianties in de steden 

 
 
 
 
 


