
Website Facebookpagina Instagram Twitter

Bekijk	de	webversie

Nieuwsbrief	juni
Lieve	DWARSer,

Hierbij	 de	 allerlaatste	 nieuwsbrief	 van	 bestuur	 Aukidoki.	 Tijdens
het	afdelingscongres	op	26	juni	treden	we	namelijk	af.	Maar	wees	niet	getreurd:
er	treedt	ook	weer	een	nieuw	bestuur	aan!

Hoewel	er	dit	jaar	maar	één	fysieke	activiteit	kon	worden	georganiseerd,	en	wij	als
bestuur	de	meeste	leden	alleen	maar	op	een	beeldscherm	hebben	gezien,	was	het
een	mooi	bestuursjaar.	De	afdeling	is	veel	leuke	nieuwe	leden	rijker	geworden,	we
hebben	toffe	activiteiten	kunnen	organiseren,	en	veel	geleerd.	Hopelijk	kijk	jij	ook
terug	op	een	leuk	jaar	DWARS	Utrecht.

Komende	maand	staat	niet	alleen	in	het	teken	van	het	afdelingscongres:	we	hebben
weer	 een	 vol	 programma!	 Zo	 organiseren	 we	 met	 JS	 Utrecht	 een	 activiteit	 over
genderdiversiteit,	 komt	 er	 een	 Denktankbijeenkomst	 over	 dakloosheid,	 en
organiseren	we	op	3	juli	nog	een	laatste,	feestelijke	activiteit:	de	afdelingsdag!

Tip:	er	staan	nog	twee	vacatures	voor	het	bestuur	open!	Bekijk	deze	onderin	de
nieuwsbrief.	Wees	er	snel	bij,	want	2	 juni	 is	namelijk	de	deadline!	Kijk	ook	even
naar	het	oproepje	voor	het	kookboek	dat	we	met	DWARS	Utrecht	maken.	Wil	jij	je
lekkerste	recept	ook	met	de	afdeling	delen?	�	

We	hopen	je	bij	onze	activiteiten	te	zien!

Groetjes,

Bestuur	Aukidoki
Aukje,	Robin,	Arthur,	Merel,	Stijn	en	Lucia

Afbeelding	 boven:	 DWARS	 Utrecht	 is	 nog	 altijd	 op	 zoek	 naar	 nieuwe
bestuursleden!	Kijk	hier	voor	meer	informatie.

We	 gaan	 aan	 de	 slag	 met	 een	 kookboek	 van	 DWARS	 Utrecht,	 vól	 met	 vegan
recepten!	 Wil	 jij	 een	 recept	 met	 ons	 delen,	 bijvoorbeeld	 eentje	 waar	 je	 mooie
herinneringen	aan	hebt,	of	waar	je	gewoonweg	super	lekker	eten	mee	maakt?	Kijk
dan	even	hier.

Ben	 je	net	nieuw	bij	DWARS	Utrecht,	en	 loop	 je	nog	rond	met	allerlei	vragen?	Of
ervaar	 je	 misschien	 nog	 een	 beetje	 een	 drempel	 om	 naar	 onze	 activiteiten	 te
komen?	Dan	is	een	buddy	iets	voor	jou!		Een	buddy	is	iemand	die	al	een	tijd	lid	is
van	 DWARS	 Utrecht.	 De	 buddy	 neemt	 contact	 met	 je	 op	 en	 beantwoordt	 al	 je
vragen.	Ook	kun	je	samen	met	je	buddy	naar	onze	activiteiten	komen.	Lijkt	dit	je
wat?	Meld	je	dan	hier	aan!

Loop	je	al	wat	langer	rond	bij	DWARS	Utrecht	en	lijkt	het	je	leuk	om	een	buddy	te
worden?	Schrijf	je	dan	hier	in.

Woensdag	2	juni	|	19:30	|	Zoom	|	Website

Op	woensdag	2	juni	organiseert	DWARS	Utrecht	samen	met	JS	Utrecht	een	thema-
avond.	We	voeren	een	open	gesprek	over	genderdysforie	en	interseksualiteit	⚧	Hoe
ga	 je	ermee	om	wanneer	 je	worstelt	met	 je	genderidentiteit?	En	hoe	gaan	we	als
samenleving	 minder	 in	 hokjes	 denken	 over	 gender,	 en	 het	 meer	 zien	 als	 een
spectrum?	Verschillende	leden	en	sprekers	vertellen	hun	verhaal	

Woensdag	9	juni	|	19:30	|	Jitsi	|	Website

De	 gemeenteraad	 lijkt	 soms	 ver	 van	 ons	 af	 te	 staan.	 Zijn	 dat	 niet	 allemaal
volwassenen,	 ouderen	 zelfs,	 die	 over	 onze	 toekomst	 beslissen?	 	 Maar	 in	 de
gemeenteraad	zitten	vaak	ook	jongere	mensen,	zo	ook	in	Utrecht.	Marcel	Vonk	zit
namens	GroenLinks	in	de	Utrechtse	raad	en	vertelt	over	zijn	ervaringen.	Hoe	is	het
om	raadslid	te	zijn?	En	wat	moet	je	allemaal	kunnen	als	raadslid?	En	kun	je	als	jong
raadslid	wat	voor	elkaar	krijgen?

Dinsdag	15	juni	|	19:30	|	Jitsi	|	Website

Het	 is	weer	 tijd	 voor	 de	DWARSe	Denktank!	 Elke	 twee	weken	 komt	de	Denktank
bijeen	 om	 het	 DWARSe	 geluid	 de	 politiek	 in	 te	 krijgen.	 We	 praten	 dan	 over
vraagstukken	uit	de	programmacommissie	van	GroenLinks	Utrecht,	of	over	vragen
uit	de	gemeenteraad.	Zo	krijgen	we	de	kans	om	direct	mee	 te	geven	hoe	wij	als
jongerenorganisatie	denken	over	actuele	thema’s.

Tijdens	 deze	 bijeenkomst	 hebben	 we	 het	 met	 raadslid	 Marcel	 Vonk	 over
dakloosheid.	Praat	je	mee?

Woensdag	16	juni	|	Nog	bekend	te	maken	|	Nog	bekend	te	maken	|	Website

Er	 is	 veel	 mis	 in	 de	 jeugdzorg.	 Jongeren	 ontvangen	 niet	 de	 juiste	 zorg,	 staan
maandenlang	 op	 een	 wachtlijst,	 en	 krijgen	 soms	 talloze	 diagnoses.	 Er	 moet	 dus
veel	veranderen.	Tweede	Kamerlid	Lisa	Westerveld	komt	hier	met	ons	over	praten.
Zij	zet	zich	in	de	Tweede	Kamer	in	voor	onder	meer	goede	jeugdzorg,	de	ggz,	en	de
volksgezondheid	

Donderdag	24	juni	|	19:30	|	Nog	bekend	te	maken	|	Website

De	diversiteitscommissie	van	DWARS	Utrecht	organiseert	op	donderdag	24	juni	een
thema-avond.	 Deze	 zal	 gaan	 over	 ‘intersectionaliteit’.	 Dit	 heet	 ook	 wel
‘kruispuntdenken’:	onrecht	zien	als	een	kruispunt	tussen	verschillende	vormen	van
discriminatie		Hoe	passen	we	dit	toe	binnen	de	ideeën	van	DWARS?	Hoe	kunnen
we	er	als	afdeling	mee	aan	de	slag?

Zaterdag	26	juni	|	12:00	|	Zoom	|	Website

Op	zaterdag	26	juni	organiseren	wij	ons	afdelingscongres.	We	blikken	samen	terug
op	 het	 jaar,	 en	 verder	 zijn	 er	 de	 verantwoordingen	 van	 het	 bestuur	 en	 de
kascommissie.	 En	heel	 spannend:	 er	worden	een	nieuw	bestuur	 en	 een	nieuw	 lid
voor	de	kascommissie	verkozen!		Dit	betekent	dat	bestuur	Aukidoki	aftreedt.	Voor
de	 kascommissie	 zijn	 twee	 leden	 opnieuw	 verkiesbaar,	 en	 is	 er	 ook	 een	 nieuwe
kandidaat.	Verder	stemmen	we	tijdens	het	congres	over	moties.	Een	motie	kun	je
hier	indienen.	Ook	vind	je	daar	meer	informatie	over	het	congres.

Het	afdelingscongres	gaat	gelukkig	niet	alleen	maar	over	officiële,	 formele	 zaken.
We	nodigen	ook	twee	sprekers	uit!	Wie	dat	zijn,	wordt	later	bekend	gemaakt.

Zaterdag	3	juli	|	11:00	|	Nog	bekend	te	maken	|	Website

Op	zaterdag	3	juli	organiseren	we	een	afdelingsdag!	Dit	is	de	laatste	activiteit	van
bestuur	Aukidoki.	Op	deze	dag	staat	er	een	uitgebreid	dagprogramma	klaar:	er	 is
een	 onderdeel	 voor	 nieuwe	 leden,	 we	 spelen	 spelletjes,	 er	 komen	 sprekers,	 en
meer!

We	zijn	nog	op	zoek	naar	een	secretaris	en	een	bestuurslid	Activiteiten!	Wil	je
kijken	of	het	wat	voor	je	is?	Kijk	dan	hier	en	hier.	

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	utrecht@dwars.org	toe	aan	uw	adresboek.
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