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Voorwoord 
 
 
Lieve DWARS’ers, 
 
Met gepaste trots presenteren wij onze plannen voor het bestuursjaar 
2020-2021. Dit jaar zal anders zijn dan alle andere. De wereld wordt 
geteisterd door het coronavirus en de vrijheid in het organiseren van 
activiteiten wordt deels ingeperkt door de coronamaatregelen.  
 
Dit jaar is ook het jaar van de Tweede Kamerverkiezingen waar meer dan 
ooit vanaf hangt, nu we op het kantelpunt staan van een onomkeerbare 
klimaatcrisis en ecologische crisis. In de komende maanden zullen we 
ons inzetten om in de campagne het DWARSe geluid te laten horen. 
 
In het beleidsplan dat voor je ligt hebben we vier doelen opgesteld waar 
we dit jaar aan willen werken. Ook bekijken we hoe we dit in de maand 
september hebben gedaan. Dit gebruiken we als een basis voor het 
bestuursjaar en we zullen hier voortdurend op reflecteren. 
 
 
Het bestuur van DWARS Utrecht 2020-2021, 
 
Aukje van Geene (voorzitter) 
Robin Rauws (secretaris) 
Arthur Eveleens (penningmeester en vicevoorzitter) 
Merel Buizer (bestuurslid politiek) 
Stijn Rombouts (bestuurslid campagne & communicatie) 
Lucia Bommeljé (bestuurslid activiteiten) 
 
 
 
Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 12 oktober 2020. 
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Onze missie 
 
 
Voordat we ingaan op onze doelen van 2020-2021, willen we onze 
overkoepelende rol formuleren. Al onze activiteiten en statements zijn te 
herleiden tot deze missie. 
 
DWARS Utrecht is een plek voor jongeren uit de provincie Utrecht om 
deel te nemen aan de (lokale) politiek. 
 
DWARS Utrecht is een plek voor jongeren uit de provincie Utrecht om op 
een laagdrempelige manier kennis te maken met de politiek en de 
horizon te verbreden op het gebied van partijpolitiek en 
maatschappelijke problemen. 



DWARS Utrecht is actief 
 
 
DWARS Utrecht is een actieve afdeling en de wekelijkse activiteiten 
hebben een belangrijke sociale functie voor de leden. Dit jaar willen we 
investeren in het verbreden van het actieve kader en leden meer binden 
aan de afdeling door ze actiever te betrekken bij het organiseren van 
activiteiten en de congressen. Ook zijn we van plan het 
afdelingsweekend dat vorig jaar onverhoopt niet kon doorgaan samen 
met het oude bestuur in de zomer van 2021 te organiseren. 
 
Doelen: 

• Elke week is er een activiteit van DWARS Utrecht, indien mogelijk 
op donderdag. 

• Als de situatie rondom corona de ruimte geeft wordt er in 2021 een 
fysiek afdelingsweekend georganiseerd. 

• DWARS Utrecht kent een campagnecommissie en een 
congrescommissie waarbij leden actief betrokken worden bij de 
organisatie. 

• DWARS Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om meer 
inspraakavonden en/of commissies te faciliteren. 

• DWARS Utrecht onderzoekt de mogelijkheid om een uitwisseling 
op te zetten met een andere afdeling. 

 
Vorderingen in september 

• Er is elke donderdag een activiteit geweest en er zijn plannen 
gemaakt om dit door te zetten. 

• Er is een campagnecommissie opgezet en de start van een 
congrescommissie loopt.  



DWARS Utrecht is er voor iedereen 
 
 
Diversiteit en inclusiviteit staan hoog in het vaandel voor DWARS. Het 
bestuur FeStijn heeft vorig jaar al een geslaagde diversiteitstraining 
georganiseerd, maar er kan nog verder gebouwd worden aan een 
concrete strategie om onze vereniging diverser te maken. Zowel 
geografisch (veelal uit de stad) als qua opleidingstype (vooral 
universiteit) en etniciteit (vooral wit).  
 
Daarnaast is er op het afdelingscongres van 2 juli 2020 een motie 
aangenomen om in het kader van een toegankelijker sollicitatieproces 
de mogelijkheid te onderzoeken om een zoekcommissie, 
kandidatencommissie of sollicitatiecommissie op te richten. 
 
Naast zichtbaar en open zijn voor jongeren uit alle lagen van de 
maatschappij, streeft DWARS Utrecht naar een toegankelijke sfeer voor 
nieuwe en oudere leden. In aanloop naar de verkiezingen zullen er veel 
nieuwe leden bij komen, en zullen slapende leden mogelijk actiever 
willen worden. We willen deze leden zich meteen thuis laten voelen. 
Hiervoor hebben we onder andere het buddysysteem opgestart. DWARS 
Utrecht is zich ook bewust van de ontoegankelijkheid die een 
alcoholcultuur kan uitdragen voor sommige leden, en werkt er aan om 
alcohol drinken minder de norm te maken. 
 
Tijdens de coronacrisis hebben we kunnen zien dat er andere leden op 
online activiteiten afkomen dan op de fysieke activiteiten. Zo wordt de 
drempel voor mensen die verder weg van Utrecht stad wonen 
bijvoorbeeld verlaagd. Omdat we deze diversiteit waardevol vinden, en 
inclusief willen zijn tegenover leden die om welke reden dan ook niet 
fysiek aanwezig kunnen of willen zijn, willen we online activiteiten blijven 
organiseren. 
 
Doelen: 

• Er is het streven een diversiteitscommissie op te richten in 
samenwerking met GroenLinks Utrecht om een concrete en 



uitvoerbare strategie te ontwikkelen om diversiteit van leden te 
vergroten binnen DWARS Utrecht. 

• Er is het streven een zoekcommissie op te richten om een 
toegankelijker sollicitatieproces voor de bestuursfuncties te 
realiseren. 

• Er ligt een focus op divers aanbod in activiteiten. 

• Er is speciale aandacht voor nieuwe leden van DWARS Utrecht met 
onder andere het buddysysteem en belavonden. 

• DWARS Utrecht is actief bezig (inkoopbeleid, gedrag van het 
bestuur) alcohol drinken minder de norm te maken. 

• Ook als er weer de mogelijkheid is om DWARS Utrecht volledig 
fysiek te laten draaien, organiseren we nog eens in de twee 
maanden een online activiteit. 

 
Vorderingen september 

• Het buddysysteem is opgezet en gepromoot. In de week voor 
september hebben Stijn en Aukje alle nieuwe leden gebeld om ze 
uit te nodigen voor de nieuweledenavond. 

• Lucia heeft een structuur uitgewerkt waarbij ze de thema’s van 
activiteiten in een categorie kan vatten, waardoor er zicht is op 
welke thema’s nog onderbelicht blijven. 



 

DWARS Utrecht zoekt verbinding 
 
 
DWARS Utrecht wil komend jaar de banden met andere PJO’s en 
GroenLinks goed onderhouden. Niet alleen voor het bestuur, maar ook 
voor leden is het waardevol om in contact te komen met deze groepen. 
Daarom blijven we ondanks de beperkingen van de coronacrisis inzetten 
op het organiseren van activiteiten en/of acties met andere PJO’s, en het 
betrekken van GroenLinksers bij onze activiteiten. 
 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen willen we in het bijzonder 
investeren in het contact met de andere PJO’s wat we doen via Politiek 
Fabriek Utrecht.  
 

• DWARS Utrecht schuift aan bij de bestuursvergaderingen en 
fractievergaderingen van GroenLinks Utrecht (stad), de 
fractievergaderingen van GroenLinks Utrecht (provincie) en de 
fractievergaderingen van GroenLinks Amersfoort. 

• DWARS Utrecht probeert een samenwerking op te zetten met de 
JOVD, JD, JS, Radicaal, Pink!, CDJA en andere relevante 
organisaties, om minimaal 5x een activiteit met een andere 
politieke organisatie op touw te zetten. 

• DWARS Utrecht onderzoekt de mogelijkheden om in aanloop naar 
de verkiezingen een verkiezingsdebat te organiseren met Politiek 
Fabriek Utrecht. 

 
Vorderingen september 

• De vergaderingen van het bestuur van GroenLinks Utrecht worden 
bezocht door Aukje, de fractievergaderingen door Merel. 

• Er is contact gezocht met Politiek Fabriek Utrecht en een 
vergadering gepland, er worden stappen gezet in het voorleggen 
van het plan voor een verkiezingsdebat. 

• In oktober vindt een activiteit met PINK! plaats. 



DWARS Utrecht laat haar stem horen 
 
 
DWARS Utrecht wil komend jaar het DWARSe geluid laten horen. In 
aanloop naar de verkiezingen willen we een mooie Tweede 
Kamercampagne neerzetten met als doel jonge mensen naar de 
stembus te krijgen. 
 
DWARS Utrecht heeft een activistisch kader. Er is onder leden veel animo 
om deel te nemen aan demonstraties. Het bestuur van DWARS Utrecht 
kan dit faciliteren door zelf bij acties aanwezig te zijn, samenreisopties te 
organiseren of een verzamelpunt af te spreken op de locatie. Door de 
coronamaatregelen van de overheid en de adviezen van het landelijk 
bestuur is er een beperking in welke demonstraties DWARS Utrecht mag 
promoten. Hetzelfde geldt voor acties waarbij sprake is van burgerlijke 
ongehoorzaamheid. Toch is het wenselijk leden te informeren over het 
bestaan van deze acties, volgens de motie die is aangenomen op het 
afdelingscongres op 2 juli 2020.  
 
Op dit congres is ook een motie aangenomen om een afdelingslied voor 
DWARS Utrecht te maken. Dit zal uitgevoerd worden in samenwerking 
met de campagnecommissie en onderdeel zijn van de 
verkiezingscampagne. 
 

• DWARS Utrecht zet in op een brede, diverse en motiverende 
verkiezingscampagne, met behulp van de campagnecommissie. 

• Leden worden geïnformeerd over alle grote demonstraties en 
afhankelijk van de coronasituatie wordt deelname gefaciliteerd. 

• Leden worden voor acties die niet conform het advies van het 
landelijk bestuur zijn wel geïnformeerd, zodat zij op eigen titel deel 
kunnen nemen. 

• DWARS Utrecht krijgt een afdelingslied vóór maart 2020. 
 
Vorderingen september 

• De campagnecommissie is opgericht en loopt goed. 

https://dwars.org/utrecht/moties/
https://dwars.org/utrecht/moties/


• DWARS Utrecht is bij verschillende demonstraties aanwezig 
geweest en heeft de leden geïnformeerd over acties van Extinction 
Rebellion. 


