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Agenda afdelingscongres 

19:30 tot 22:30  - Jitsi  

 

1. Opening 

2. Vaststellen dagvoorzitter en notulist 

3. Vaststellen agenda 

4. Vaststellen notulen vorig afdelingscongres 

5. Uitleggen proces van de avond  

6. Motivatie nieuw bestuur 

7. Stemming nieuw bestuur 

8. Verantwoording zittend bestuur 

9. Financiële verantwoording  

10. Moties 

11. Rondvraag 

Sluiting  
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Verantwoording Larissa Vlieger (voorzitter) 

 

Lief lid van de afdeling Rotterdam Rijnmond, 

Bedankt dat jij lid bent van deze afdeling en bedankt dat ik het afgelopen jaar voorzitter 

heb mogen zijn. De tijd is voorbijgevlogen zeg. Ik herinner me nog zo goed hoe we vorig 

jaar gezellig met z’n allen in de woonkamer van Justine zaten en gewoon nog een fysieke 

wisseling van de wacht hadden. Situaties die nu zo onwerkelijk lijken te zijn. Enfin, we 

leren er met z’n allen mee om te gaan.   

We hebben het afgelopen jaar als bestuur geprobeerd om meer interactie met de leden 

te zoeken. Er zijn verschillende commissies weggehaald en opgericht en is er een 

enquête afgenomen om te onderzoeken wat onze leden zoude willen. Helaas hadden we 

niet genoeg tijd om dit alles in de praktijk te testen en verder in te gaan op het plan dat 

we hadden (wegens corona). Mijn doel voor dit bestuursjaar was om te werken aan de 

banden binnen het bestuur en de banden met de leden. Als bestuur hebben wij op beide 

punten stappen gemaakt en ons best gedaan om dit zo goed mogelijk te doen. Ik ben 

trots op de evenementen die we georganiseerd hebben en de belavonden die plaats 

hebben gevonden om in contact met de leden te komen. Er zijn een aantal mooie, grote 

evenementen geweest waarbij mensen leuke contacten met elkaar hebben kunnen 

leggen. Natuurlijk konden bepaalde dingen beter gaan. Zo ook in het contact met de 

leden hadden wij in eerste instantie het plan om het gehele ledenbestand op te bellen in 

het jaar. Dit is niet geheel gelukt. Net iets over de helft van ons bestuursjaar sloeg de 

coronacrisis toe. Ineens konden we niet meer fysiek met elkaar afspreken. Het is een 

lastige periode gebleken, waarin het erg zoeken was voor ons als bestuur naar de juiste 

invulling van de tijd die we over hadden. Als voorzitter heb ik geprobeerd om de 

motivatie erin te houden en zo hebben we geprobeerd om toch wekelijks een evenement 

te houden. Naast deze evenementen moest er gezocht worden naar een nieuw bestuur, 

wat toch daadwerkelijk veel lastiger is zonder de fysieke evenementen. Al met al is het 

goed gekomen.  

Ik ben trots op de persoonlijke ontwikkeling die ik heb meegemaakt in deze 

bestuursperiode. Na twee jaar bestuur van deze afdeling te hebben gedaan is het toch 

echt tijd voor iets anders. Ik heb veel geleerd en veel nieuwe mensen ontmoet. Het is 

mooi om te zien dat alle drukte mij nog meer heeft geleerd over prioriteiten en wat 

belangrijk is voor mij. Wel is het lastig om op deze online manier afscheid te nemen van 

mijn bestuur en de leden. Om alle moeite en tijd die we hebben geïnvesteerd in de 

afdeling zo weg te zien gaan voelt naar. Ik zie dan ook een beetje op tegen het 

afdelingscongres. We hadden het allemaal graag anders gezien.  

 

Het was me een waar genoegen. 

Hopelijk tot snel in het echt! 

 

Groene en sociale groet, 

Larissa Vlieger    
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Verantwoording Joppe Hoekstra (secretaris) 

Beste DWARSers, 

Het is me een waar genoegen geweest om secretaris te mogen zijn van deze afdeling. De 

afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de social media bijgehouden, evenementen 

georganiseerd en nieuwe leden verwelkomd. Ik ga komend jaar niet door in het 

afdelingsbestuur, maar ik blijf actief bij DWARS. Dit doe ik onder andere als voorzitter 

van de campagnecommissie, en ik kijk er dan ook naar uit om met het nieuwe bestuur 

samen te werken in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. 

Als ik terugkijk op het afgelopen jaar is dat totaal niet verlopen zoals ik mij dat van 

tevoren had voorgesteld. Ik heb aanzienlijk minder tijd kunnen besteden aan het bestuur 

en heb meer tijd genomen om mijn persoonlijke leven een beetje op orde te krijgen. 

Daar kwam halverwege het jaar ook nog de corona crisis bij, waardoor we geen fysieke 

evenementen meer konden organiseren. Het is hierdoor ook moeilijk om te beoordelen of 

het opzetten van de evenementencommissie een succes is geweest. Het actiever 

betrekken van leden bij onze afdeling blijft een uitdaging. Desondanks kijk ik met 

tevredenheid terug op alle gezellige avonden met het bestuur en leden. 

Aankomend jaar wordt een spannende tijd, met belangrijke verkiezingen en 

waarschijnlijk veel nieuwe DWARSers om te verwelkomen. Ik wens het komende bestuur 

veel succes en hoop dat we spoedig elkaar weer in de fysieke wereld (op 1.5 meter 

afstand) kunnen ontmoeten! 

Groet, 

Joppe Hoekstra  
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Verantwoording Jonathan Post (penningmeester) 

 

Beste DWARsers,  

Het laatste jaar was ik de penningmeester geweest voor de afdeling Rotterdam-

Rijnmond. In het begin van het bestuursjaar waren er een aantal problemen met de 

bankrekening die uiteindelijk opgelost zijn. Ook moesten er aanpassingen worden 

gemaakt aan de begroting die ik voor het vorige afdelingscongres had gemaakt. Verder 

waren er geen grote problemen met het regelen van de geldzaken.  

Naast mijn taken als penningmeester heb ik mij vooral bezig gehouden met de kleinere 

activiteiten van de afdeling. In mijn verantwoording voor het vorige afdelingscongres had 

ik aangegeven dat ik me graag meer wil bezighouden met het organiseren van de 

grotere activiteiten en meehelpen met de nieuwe activiteitencommissie. Helaas kwam het 

Coronavirus toen om de hoek kijken, waardoor we de meeste activiteiten moesten 

schrappen. Ook ging het afdelingsweekend niet door. Dit is ook één van de redenen 

waarom ik graag volgend jaar door wil gaan met het bestuur.  

Ik heb het erg naar mijn zin gehad het laatste jaar, en ik hoop dat jullie mij ook voor het 

volgende bestuur kiezen. 
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Verantwoording Manon Feenstra (algemeen bestuurslid)  

Liefste DWARS’ers,  

Vorig jaar juli ben ik door jullie verkozen als Algemeen Bestuurslid voor DWARS 

Rotterdam-Rijnmond. Via deze verantwoording geef ik een terugblik op het afgelopen 

bestuursjaar en op de georganiseerde activiteiten die hebben plaatsgevonden.  

In dit bestuursjaar wilde ik graag een activiteit organiseren met een andere DWARS-

afdeling. Dit is natuurlijk gebeurd met Halloween, waar we samen met DWARS 

Amsterdam en DWARS Utrecht een ontzettend leuk feest hebben neergezet. Daarnaast is 

ervoor gekozen om het traditionele DWERST dit jaar te vieren met DWARS Leiden-

Haagleiden. Dit is helaas niet geheel zonder slag of stoot gegaan, en ik zou dan ook aan 

komend bestuur willen meegeven om van tevoren beter verwachtingen met elkaar uit te 

spreken om wederzijdse teleurstellingen te voorkomen. Desondanks is het gelukkig toch 

een succesvolle avond geworden. 

Er hebben meer activiteiten plaatsgevonden die van groots succes waren! Ik spreek in 

dat geval over de pubquiz, algemene borrel- en spelletjesavonden en natuurlijk de 

thema-avond met sekswerkers waar veel (nieuwe) leden op af zijn gekomen. Ook zijn de 

drie commissies samengevoegd tot één gezamenlijke commissie, namelijk de 

evenementencommissie, waar ik voor verantwoordelijke ben gesteld. Tot mijn grote spijt 

ben ik zelf door persoonlijke omstandigheden een aantal weken weggevallen, waardoor 

er vanaf mijn kant geen taken meer opgepakt konden worden. Ik wil daarom de rest van 

mijn bestuur bedanken voor het opvangen van mijn taken en activiteiten!  

Tot slot wil ik aangeven dat ik het NATUURLIJK jammer vind dat door het Coronavirus dit 

bestuursjaar op deze manier zal eindigen, er waren namelijk leuke evenementen in 

voorbereiding. Toch heb ik ervoor gekozen om me niet opnieuw te kandideren. Wel zal ik 

betrokken en actief blijven bij de afdeling en rest mij op dit moment niks anders dan 

aankomend bestuur ontzettend veel succes en bovenal veel plezier toe te wensen! 

 

Lieve & groene groet,  

 

Manon  
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Verantwoording Jamie Grover (algemeen bestuurslid) 

Lieve DWARSers; beste kameraden,  

Op de AAV waarop ik werd verkozen sprak ik toelichtend over mijn motivatiebrief dat 

mijn doelen en ideeën voor de afdeling vooral neerkomen op drie dingen: (I) DWARS 

meer betrekken in het lokale politieke landschap; (Ii) het organiseren van succesvolle 

activiteiten in het kader van gezelligheid & politieke ontwikkeling. (Iii) Dit laatste met een 

focus op het verbeteren van de verbintenis tussen DWARS Rotterdam-Rijnmond, andere 

afdelingen, en andere Rotterdamse PJO’s.  

Tijdens onze AAV in de winter was het eerste moment om terug te kijken op mijn doelen. 

Ik had het hier over de destijds opstartende actiecommissie die wat stroef liep waar 

destijds nog wel enige beweging in zat. Tussen toen en nu is echter de motivatie in de 

commissie helaas doodgebloed. Ik wil met betrekking tot de actiecommissie dan ook aan 

mijn opvolgers meegeven dat er naar mijn idee op het moment niet genoeg animo is om 

zo een commissie zelfstandig omhoog te houden. Het voeren van actie en betrokken 

blijven in de lokale politiek is echter wel iets wat ik van grote waarde acht en zou dan wel 

mee willen geven dat acties organiseren vanuit het bestuur heel belangrijk is.  

Verder heb ik tussen de winter en nu een aantal succesvolle activiteiten mogen 

organiseren voordat daar een einde aan werd gemaakt. Zo heb ik samen met andere 

bestuursleden een Pubquiz, activisme training, karaoke avond en een aantal samenreis 

evenementen naar landelijke acties opgezet. In dezelfde periode ben ik, onder andere 

door feedback op de afgelopen AAV, aan de slag gegaan met mijn derde punt.  

Het betrekken van andere afdelingen en PJO’s is helaas een beetje stil komen te liggen 

door conflicten tussen kalenders en vervolgens een stop op het organiseren van 

activiteiten. Zo zouden we de karaoke avond samen met de JS doen en de pubquiz met 

leden uit Leiden-Haaglanden.  

“Coronavirus” is vermoedelijk iets wat jullie in meer verantwoordingen zullen hebben 

gelezen en ook in de mijne zullen jullie er helaas niet aan ontsnappen. De laatste paar 

maanden voelde naar mijn ervaring een beetje als een pauze in het bestuursjaar; nu we 

dingen weer een beetje op konden starten en online activiteiten een beetje onder de knie 

kregen is het bestuursjaar al weer afgelopen. Desondanks zijn we nog in staat geweest 

om een aantal leuke online activiteiten te organiseren, waaronder de wekelijkse lockdown 

lounge.  

Aankomend bestuursjaar heb ik er in verband met mijn stage voor gekozen om mezelf 

niet te kandideren voor een bestuursfunctie. Wel hoop ik nog actief betrokken te kunnen 

zijn bij de afdeling en jullie allemaal weer te zien bij de activiteiten.  

Met groene en strijdbare groetjes,  

Jullie algemeene bestuurder Jamie 
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Balans inkomsten en uitgaven 
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Verslag kascontrolecommissie  

 

Ontbreekt nog, volgt later per mail 
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Motivatiebrief voorzitter bestuur DWARS Hannah Verdoorn  

Ik ben Hannah Verdoorn, 18 jaar en woon in Spijkenisse. Ik studeer op dit moment de 

leraren opleiding geschiedenis aan de Hogeschool en hoop volgend jaar te beginnen aan 

de studie kunstgeschiedenis aan de universiteit van Leiden. Ook ben ik werkzaam als 

leidinggevende bij een supermarkt. Ik schrijf deze motivatiebrief omdat ik mij graag wil 

aanmelden voor de functie Voorzitter van DWARS.  

Ik heb al eerder een motivatiebrief gestuurd alleen dan voor de functie algemeen 

bestuurslid van DWARS. Ik schrijf deze keer weer, maar dan voor de functie van 

voorzitter. Ik heb deze keuze gemaakt na te zijn benaderd door de huidige voorzitster, 

Larissa Vlieger. Zij heeft mij wat meer informatie geven over wat het inhoudt om 

voorzitter te zijn waarna ik besloten heb om deze motivatiebrief te schrijven.  

Ik heb zelf geen ervaring als voorzitter, maar controleren en zorgen dat alles goed 

verloopt vind ik leuk. Ook moet ik deze vaardigheden vaak toepassen op mijn werk als 

leidinggevende. Het lijkt mij een hele leuke uitdaging en een mooie ervaring om op te 

doen.  

Ik ben sinds december 2019 lid van DWARS en GroenLinks. Ik heb dan wel nog nooit 

mogen stemmen, maar ik ben wel al lang in de politiek geïnteresseerd. Vroeger wilde ik 

altijd weten waarom mijn ouders op partijen stemden en ik wilde altijd mee om te 

stemmen. Rond mijn vijftiende begon ik zelf wat meer onderzoek te doen naar de politiek 

en de partijen. Ik begon een mening te vormen waar GroenLinks goed bij paste.  

Het lid worden was voor mijn een stap om nog meer betrokken te zijn bij de politiek en 

bij de partij waar ik op zou stemmen. Dit is ook de reden dat ik deel zou willen uitmaken 

van het bestuur. Ik vind nu dat ik te weinig politiek actief ben ook al zou ik dit wel graag 

willen. Ik denk dat het lid worden van het bestuur een hele mooie stap zou kunnen zijn.  

 

Ik denk dat ik een goede toevoeging zal zijn aan het bestuur, vooral als je kijkt naar de 

vaardigheden die ik heb die goed passen bij de rol als voorzitter. Zoals ik eerder heb 

gemeld ben ik leidinggevende waar ik deze vaardigheden ook echt moet toepassen. Denk 

hierbij aan controle en overzicht houden en de leiding nemen wanneer dit nodig is. Ik 

ben op mijn werk ook de eindverantwoordelijke en neem deze verantwoordelijkheid ook 

serieus. Verder ben ik best creatief en ook graag creatief bezig. Het bijhouden van de 

sociale media en de nieuwsbrief of alleen al het werken aan posters lijkt mij dan ook 

leuk. Ik heb met het bijhouden van de sociale media al redelijk wat ervaring omdat ik dit 

zelf ook doe voor de zaak van mijn zus.  

Lid worden van het bestuur lijkt mij dus een mooie kans en een mooie uitdaging waar ik 

veel nieuwe ervaringen op kan dan doen. Ik hoop dat ik een goede toevoeging kan zijn 

en zo de partij kan steunen.  
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Beste DWARSers, 

Op jullie site zag ik de vacatures voor het afdelingsbestuur van DWARS Rotterdam-

Rijnmond voorbij komen, en dit sprak mij aan. Daarom wil ik graag solliciteren voor de 

functie Secretaris. 

Voordat ik beschrijf waarom ik geschikt ben voor deze functie, wil ik mezelf kort 

voorstellen. Ik ben Lieke van der Pol, 21 jaar, en ik studeer Liberal Arts & Sciences aan 

het Erasmus University College. Daar ben ik een tweedejaars student, en specialiseer ik 

mij in politieke filosofie en psychologie. Rotterdam is al twee jaar mijn thuis, en dus vind 

ik het hoog tijd om in actie te komen en mijn eigen steentje bij te dragen. Ook ben ik al 

jarenlang een fanatieke GroenLinks-aanhanger, en bovendien ben ik al geruime tijd 

ontzettend gepassioneerd op politiek gebied. Vooral interessant en belangrijk vind ik 

vraagstukken rondom klimaatverandering en het realiseren van een samenleving waar 

iedereen zich thuis kan voelen. 

Deze functie past goed bij mij, omdat ik al wat ervaring heb met notuleren voor een 

festivalbestuur, en met het organiseren van losstaande activiteiten en festivals. Zo ben ik 

bijvoorbeeld lid geweest van een festivalbestuur, en hebben een kleine groep studenten 

en ik ons afgelopen academisch jaar ingezet om een meerdaags festival met 

verschillende activiteiten in het thema RECLAIM te organiseren (zie het webadres onder 

dit bericht om het festival te bekijken). In andere woorden, ik heb al een redelijke 

hoeveelheid veelzijdige ervaring met onderdeel zijn van verschillende besturen. 

Naast deze ervaring, heb ik ook wat karaktereigenschappen die waardevol zijn bij het 

leveren van een goede bijdrage aan het afdelingsbestuur. Een paar van deze 

eigenschappen zijn dat ik een harde en nauwkeurige werker ben, dat ik creatief ben, dat 

ik goed out-of-the-box kan denken, en dat ik veel waarde hecht aan goede 

communicatie. Daarnaast vind ik het geweldig om mij met een groep jongeren in te 

zetten om een verschil te maken. Iets wat aankomend bestuursjaar extra belangrijk is, 

aangezien er Tweede Kamer verkiezingen aankomen. Ook zie ik mezelf niet altijd als de 

meest conventionele en terughoudende persoon; ik ben soms een beetje extravagant (op 

een goede manier al zeg ik het zelf) en ik heb een vurige passie voor dingen die mij 

interesseren. Dit kan zich uiten in dat ik soms (te) overenthousiast kan overkomen, maar 

ik denk dat dit juist een waardevolle eigenschap is in een jongerenbeweging. Beweging 

heeft immers energie nodig. 

Tenslotte, naast al deze officiële en zakelijke dingen, lijkt het mij gewoonweg ook heel 

erg gezellig om een jaar samen te mogen werken met gelijkgestemde jongeren. Het lijkt 

mij een geweldige manier om mezelf te ontwikkelen, terwijl ik plezier heb, vrienden 

maak, en ook nog eens wat voor GroenLinks beteken. Daarom hoop ik dat deze e-mail 

jullie kan overtuigen om mij een kans te geven om deel te nemen aan zo’n waardevol 

team. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

Lieke van der Pol 
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Beste DWARSers, 

 

Sinds vorig jaar ben ik penningmeester van deze afdeling. Tot zover is mijn tijd in het 

bestuur gezellig en leerzaam verlopen en heb ik na wat overwegen besloten dat ik graag 

nog een jaar als penningmeester in het bestuur blijf zitten. Het lijkt mij leuk om met een 

nieuw bestuur verder te gaan, en mij verder bezig te houden met de geldzaken van de 

afdeling. 

 

Ik heb idee dat ik het laatste jaar erg veel geleerd over de rol van penningmeester, en ik 

ben er van overtuigd dat ik zonder grote problemen verder kan gaan met het regelen van 

de financiën. 

 

Hoewel de meeste activiteiten nu niet door kunnen gaan, wil ik zodra het weer kan mij 

meer bezig gaan houden met de activiteiten van de afdeling. Zo wil ik graag meer 

meewerken met de activiteitencommissie en mij meer bezighouden met het organiseren 

van de grotere activiteiten. 

 

Jonathan 
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Hi DWARSers, 

 

Ik roep al sinds de middelbare school dat ik de politiek in wil dus toen ik las over het 

mentorproject van Stichting Stem op een Vrouw, heb ik mij meteen aangemeld. Ik ben 

vervolgens als mentee terecht gekomen bij onze Rotterdamse fractievoorzitter Lies Roest 

om mijn politieke ambitie in praktijk te brengen. 

 

Mijn naam is Claudia en ik ben 23 jaar oud. 

Ik ben al zo lang als ik me kan herinneren bewust én onbewust bezig met een politieke 

strijd. Van geen vlees meer willen eten toen ik vijf was tot het aanvechten van slecht 

beleid op de middelbare school. Ook heb ik in de vluchtelingencrisis Nederlandse les 

gegeven voor Vluchtelingenwerk Nederland en ben ik in 2013 werkzaam geweest bij de 

voedselbank Spijkenisse. In de tegenwoordige tijd studeer ik Rechtsgeleerdheid aan 

Universiteit Utrecht om zo over een paar jaar te kunnen specialiseren in mensenrechten. 

Verder zou ik mezelf omschrijven als iemand met een grote voorliefde voor de kleur roze, 

Tsjechië en disneyprinsessen. In mijn vrije tijd dans en zing ik vaak en speel ik al sinds 

kleins af aan toneel. Zo zie je maar weer: “Debate kids are just theatre kids who want to 

be president.” 

Ik sta met politiek op en ga ermee naar bed en hou me vooral bezig met feminisme, 

anti-racisme en dierenwelzijn. Ik ben dan ook een fervent voorvechter van een inclusieve 

samenleving en vind het belangrijk dat de politiek eindelijk een representatieve 

afspiegeling wordt van de maatschappij. 

Daarom zie ik het politiek enthousiasmeren van nog niet gehoorde mensen als een groot 

onderdeel van deze strijd. Het lijkt me fantastisch als ik mijn weg kan voortzetten bij 

Dwars als algemeen bestuurslid. 

 

Grote groet, 

 

Claudia Batstra 
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Beste DWARSers, 

 

Bij deze stuur ik een sollicitatie voor de positie algemeen bestuurslid. ik denk dat deze 

positie een goede ervaring voor mij zou zijn, juist omdat ik weinig ervaring heb in 

bestuur, en daarom dus veel kan leren. Voor de rest ben ik een rustig persoon die goed 

in elke groep past, en heb een betrouwbare persoonlijkheid waar op gerekend kan 

worden. 

Thijs Moerman 


