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Inleiding 
 
Beste DWARSer, 
 
Voor je ligt de congresreader van het DWARS najaarscongres 2016. Hierin vind je alle 
stukken die op het congres behandeld zullen worden. Het belooft een druk congres te 
worden met o.a. een visie op familierecht, het beleidsplan 2017, de 
bestuursverantwoording en de begroting voor 2017. Daar het huidige bestuur op het vorige 
NJC aantrad, zal het nadat het o.a. voor een laatste maal verantwoording heeft afgelegd, 
aftreden.  
 
En zal dus een nieuw bestuur verkozen moeten worden. Op het najaarscongres 2015 is er 
besloten tot verschillende wijzigingen in de bestuursposten van DWARS. Op dit congres 
zullen deze nieuwe bestuursposten voor het eerst worden verkozen. Het bestuur zal 
voortaan bestaan uit een voorzitter, politiek secretaris, bestuurslid campagne & 
communicatie, internationaal secretaris, bestuurslid organisatie & leden, bestuurslid scholing 
& activiteiten, secretaris en penningmeester. Daarnaast zal één van de bestuursleden de 
functie van vicevoorzitter op zich nemen.   
 
Het congres zal naast de bovengenoemde organisatorische zaken in het teken staan van de 
Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. Hierover zullen we in gesprek gaan met 
hoogleraar Tom Louwerse gespecialiseerd in opiniepeilingen en kiezersonderzoek. Met Frits 
Lintmeijer ,GroenLinks eerste-kamerlid en voorzitter van de programmacommissie van 
GroenLinks, zullen we in gesprek gaan over het programma van GroenLinks en de rol van 
de Eerste-Kamer na de verkiezingen. Milieudefensie zal uitleg komen geven over de 
rechtszaak die ze gaan aanspannen tegen de Nederlandse staat om nou eindelijk eens een 
keer wat te doen aan de gevolgen van klimaatverandering. En daarnaast komt D66 
lijsttrekker Alexander Pechtold langs om met ons van gedachten te wisselen over hoe 
Nederland er na de verkiezingen uit moet komen te zien.  
 
Het complete congresprogramma vind je verderop in de reader, het beloofd in ieder geval 
een ontzettend interessant congres te gaan worden. Tot slot wil ik mijn dank uitspreken 
voor al die DWARSers die afgelopen jaar met vol enthousiasme actief zijn geweest. Jullie 
maken een bestuursjaar tot een geweldige ervaring. 
 
Namens het hele bestuur, 
 
Arie Poels (secretaris) 
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Locaties en routebeschrijving 
 
VERGADERLOCATIE 
Het congres zal gehouden worden bij Podium Bloos in Breda. Deze locatie ligt aan de  
Speelhuislaan 151. De locatie ligt op loopafstand van station Breda centraal. 
 

 
 
DINERLOCATIE 
We gaan eten bij Stek Breda. Dit restaurant ligt op de veilingstraat 9, dit is op loopafstand 
van de congreslocatie.  
 
OVERNACHTING 
Om goed te kunnen slapen, hebben we bedden voor jullie klaar staan bij jeugdherberg 
Nightflight Breda. Dit hostel is gevestigd aan de Nijverheidssingel 311. Het is een kwartier 
lopen van de het hostel naar de congreslocatie. 
 
FEESTLOCATIE 
De feestlocatie zal zich bevinden in het centrum van Breda. We zijn nog in gesprek met 
eigenaren en hopen snel bevestiging te krijgen.  
 
CONTACTPERSONEN 
Arie Poels 0657139985 (Voorafgaand en tijdens het congres) 
Bas van Weegberg 0640037854 (Namens de organiserende afdeling) 
Lyle Muns 0628498761 (Voorzitter DWARS) 
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Agenda 
  

ZATERDAG 
 
10:00 Inloop 
 Nieuwe ledenbijeenkomst 
10:30 Opening:  
 Benoeming presidium en stemtelcommissie  
 Vaststellen agenda en notulen programmacongres 
10:40 Welkomstwoord  
10:45 Verantwoording bestuur  
11:45 Verantwoordingen OverDWARS, Raad van Advies en Kascommissie 
12:15 Tom Louwerse 
13:15 Lunch 
14:00 Wijzigingsvoorstellen Statuten en HHR  
14:30 Milieudefensie 
15:15 Pauze 
15:30 Beleidsplan en begroting 
16:00 Alexander Pechtold 
17:00 Uitreiking afdelingenprijs, bekendmaking DWARSe politicus en huishoudelijke 

mededelingen 
17:30 Sluiting 
 
ZONDAG  
 
10:00 Opening: 
 Benoeming presidium en stemtelcommissie, vaststellen agenda 
10:05 Verantwoording Zoekcommissie 
 Verantwoording Kandidatencommissie 
10:20 Verkiezingen bestuur, hoofdredacteur OverDwars en RVA 
12:15          benoeming KaCie, ZoekCie en vaststellen opdracht ZoekCie. 
12:45 Lunch 
13:15 Workshops 
14:15 2 ronde bestuursverkiezing en verkiezing vicevoorzitter 
14:45 Pauze 
15:00 Visiestuk familierecht   
16:00 Frits Lintmeijer 
16:45 Moties 
17:00 Afscheid bestuur 
17:30 Benoeming snotneus van het congres en sluiting 
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ALGEMEne BESTUURSVERAntWoording 
 
Professionalisering organisatie 
We zijn het afgelopen bestuursjaar veel bezig geweest met DWARS als organisatie te 
versterken. Door die professionalisering kunnen twee van onze kerntaken – DWARS als 
leerschool en DWARS als organisatie met politieke impact – beter vervullen. Er zijn 
verschillende trainingstrajecten opgezet: waaronder mediatraining voor afdelingen en 
trainingen voor commissie gekoppeld aan het politiek overleg. Ook zijn er voortaan 
sollicitatie- en evaluatiegesprekken met de commissiepresidia. 
 
DWARSacademie 
Deze groeiende vraag naar scholing en trainers zet ons wel voor een uitdaging: namelijk hoe 
zorgen we voor een kwalitatief hoogstaand trainingsaanbod. Een logische stap in de 
ontwikkeling van scholing binnen DWARS is dan ook het zelf scholen van trainers. Hier zijn 
het afgelopen jaar dan ook veel inspanningen voor gedaan. In samenwerking van de LSVb 
zijn hiervoor de kandidaten geselecteerd en is een scholingsweekend voor deze trainers 
samengesteld. De wens is dat we dit proces in de toekomst onafhankelijk van de LSVB kunnen 
doen.  
 
Website 
Bij een professionele vereniging hoort een goeddraaiende website. Vanwege de verouderde 
lay-out en de vele technische problemen van de oude website is DWARS afgelopen zomer 
overgestapt naar een geheel nieuwe website. De site ziet er nu veel beter uit, is makkelijker 
te gebruiken en bovendien ook nog een stuk goedkoper. In het kader van de 
verzelfstandiging van commissies kunnen de commissies op de nieuwe site zelf hun pagina's, 
agenda en mailingslijsten beheren. Aan de site hebben we pasgeleden nog een webshop 
toegevoegd. Hierdoor is het veel duidelijker welk promotie materiaal er allemaal bij DWARS 
te verkrijgen is en daarnaast bespaart de webshop het bestuur een hoop administratief werk. 
 
Campagne 
De Tweede Kamerverkiezingen komen eraan en dat betekent dat er ook voor DWARS een 
belangrijk jaar aanbreekt. Voor het eerst sinds bijna 20 jaar hebben we niet te maken met 
vervoegde verkiezingen waardoor we als bestuur vroeg konden beginnen met de 
fundamenten aanleggen voor een succesvolle campagne. Eerst lieten we een nieuw politiek 
programma opstellen en organiseerden we het programmacongres. Vervolgens is er een 
campagneteam opgezet dat nu een campagneplan heeft klaarleggen. Alles ligt dus klaar voor 
het volgende bestuur om veel zetels voor GroenLinks binnen te halen. 
 
Mediabeleid 
De meest in het oog springende actie van het afgelopen jaar was de Plasterkactie. Onze 
advertentie op Pornhub werd 1,5 miljoen keer bekeken. Daarnaast hebben we nog een 
briefschrijfactie naar Melanie Schultz, Suitsupplyreversed en de #ikbengeenhokje actie 
gedaan. Meer dan vorig semester werd er ingezet op opiniestukken. Met verschillende 
bestuursleden en maatschappelijke partners hebben we meermaals grote landelijke kranten 
gehaald. Tot slot zaten we in oktober in Nieuwsuur met een item over social media. 
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Promotiefilm 
Jezelf zichtbaar maken gaat echter verder dan alleen de traditionele media. Een belangrijk 
doel voor ons bestuur was het maken van een professioneel promotiefilmpje. We wilden hoge 
kwaliteit beeldmateriaal waarmee we online leden konden werven. Dit is een groot project 
geweest waarbij we in meerdere draaidagen met de hulp van veel DWARS’ers uiteindelijk tot 
ons filmpje gekomen zijn. Het resultaat mag er wezen. Het filmpje ziet er heel gelikt uit, past 
goed bij de vereniging en we hebben eigenlijk louter positieve reacties gekregen. We hebben 
dit filmpje ook meteen ingezet: tijdens de zomertour hebben wij een Facebook promotie 
gebruikt om zoveel mogelijk nieuwe studenten te bereiken met ons filmpje. In totaal hebben 
30.000 jongeren het filmpje bekeken. 
 
Diversiteit 
Het creëren van een meer diverse omgeving binnen DWARS heeft het afgelopen jaar prioriteit 
gehad. Door middel van bewustwording, het organiseren van thema-avonden en het actief 
betrekken van de groepen die onder DWARSers ondervertegenwoordigd zijn is geprobeerd 
om de diversiteit binnen onze vereniging te vergroten. Zo hebben we verschillende 
middelbare scholen en MBO-scholen bezocht om ook hen te betrekken bij de 
(jongeren)politiek. Wat de precieze gevolgen hiervan zijn is niet duidelijk, maar het 
ledenbestand lijkt diverser geworden te zijn in de afgelopen tijd. 
 
PERSLIJST 
 

 

Waar? Mediu
m 

link 

NIEUW BESTUUR (14/10/2015) 
  

PZC Krant /   

PZC Online http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/middelburgse-femke-nijsse-
vicevoorzitter-jongeren-groenlinks-1.5335805 

  

De 
Stentor 

Online http://www.destentor.nl/kort/zutphenaar-aangesteld-als-
penningmeester-dwars-1.5336222 

  

Dichtbij.n
l 

Online www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4166194/limburger-lyle-
muns-21-nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren.aspx 

  

Nieuws.nl online http://gulpen-wittem.nieuws.nl/knipsels/575/limburger-lyle-muns-21-
nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren/ 

  

RTV 
maastrich
t 

online http://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/14546462/lyle-muns-nieuwe-
voorzitter-groenlinks-jongeren 

  

Trouw Krant http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4168453
/2015/10/22/Sekswerker-Lyle-Muns-de-nieuwe-Jesse-Klaver.dhtml 

  

http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/middelburgse-femke-nijsse-vicevoorzitter-jongeren-groenlinks-1.5335805
http://www.pzc.nl/regio/zeeuws-nieuws/middelburgse-femke-nijsse-vicevoorzitter-jongeren-groenlinks-1.5335805
http://www.destentor.nl/kort/zutphenaar-aangesteld-als-penningmeester-dwars-1.5336222
http://www.destentor.nl/kort/zutphenaar-aangesteld-als-penningmeester-dwars-1.5336222
http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4166194/limburger-lyle-muns-21-nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren.aspx
http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4166194/limburger-lyle-muns-21-nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren.aspx
http://gulpen-wittem.nieuws.nl/knipsels/575/limburger-lyle-muns-21-nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren/
http://gulpen-wittem.nieuws.nl/knipsels/575/limburger-lyle-muns-21-nieuwe-voorzitter-dwars-groenlinkse-jongeren/
http://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/14546462/lyle-muns-nieuwe-voorzitter-groenlinks-jongeren
http://www.rtvmaastricht.nl/nieuws/14546462/lyle-muns-nieuwe-voorzitter-groenlinks-jongeren
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4168453/2015/10/22/Sekswerker-Lyle-Muns-de-nieuwe-Jesse-Klaver.dhtml
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/4168453/2015/10/22/Sekswerker-Lyle-Muns-de-nieuwe-Jesse-Klaver.dhtml
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L1 Online http://www.1limburg.nl/maastrichtenaar-leidt-jongerenorganisatie-
groenlinks 

  

Nieuws 
bv (radio 
1) 

Radio http://www.radio1.nl/item/322996-Politicus-in-de-dop-Lyle-Muns-
verdient-zijn-geld-met-seks.html 

  

De 
stemmin
g (L1) 

Radio 
 

  

AD Krant https://blendle.com/i/ad/even-vragen-aan-lyle-muns/bnl-adn-
20151022-5261178 

  

Wegener 
NieuwsM
edia (ED, 
Tubantia, 
Brabands 
Dagblad, 
De 
Gelderla
nder, BN 
De Stem, 
etc.)   

krant https://blendle.com/i/tubantia---enschede/muns-richt-zijn-pijlen-op-
klimaat-en-pvv/bnl-ttenschede-20151022-5262947 

  

Parool Krant /   

Parool Krant http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4170349/2
015/10/24/Amsterdam-is-ook-de-stad-van-seksuele-vrijheid.dhtml 

  

Opiniestuk GeenPeil 
  

PowNed Radio 
 

  

Wildersactie 
  

Amsterda
m FM 

Radio 
 

  

Zorgreclames 
  

Joop.nl Online http://www.joop.nl/opinies/de-farce-van-de-zorgreclames 

  

Borstbeeld Els Borst 
  

Nos online http://nos.nl/artikel/2080611-jongerenorganisaties-eren-els-borst-
met-beeld.html 

  

Radio 1 Radio http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2016-01-15/06:00 

  

Minirokjesdemonstratie 
  

Amsterda
m FM 

Radio http://www.abcshow.nl/?p=659    

http://www.1limburg.nl/maastrichtenaar-leidt-jongerenorganisatie-groenlinks
http://www.1limburg.nl/maastrichtenaar-leidt-jongerenorganisatie-groenlinks
http://www.radio1.nl/item/322996-Politicus-in-de-dop-Lyle-Muns-verdient-zijn-geld-met-seks.html
http://www.radio1.nl/item/322996-Politicus-in-de-dop-Lyle-Muns-verdient-zijn-geld-met-seks.html
https://blendle.com/i/ad/even-vragen-aan-lyle-muns/bnl-adn-20151022-5261178
https://blendle.com/i/ad/even-vragen-aan-lyle-muns/bnl-adn-20151022-5261178
https://blendle.com/i/tubantia---enschede/muns-richt-zijn-pijlen-op-klimaat-en-pvv/bnl-ttenschede-20151022-5262947
https://blendle.com/i/tubantia---enschede/muns-richt-zijn-pijlen-op-klimaat-en-pvv/bnl-ttenschede-20151022-5262947
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4170349/2015/10/24/Amsterdam-is-ook-de-stad-van-seksuele-vrijheid.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/5/POLITIEK/article/detail/4170349/2015/10/24/Amsterdam-is-ook-de-stad-van-seksuele-vrijheid.dhtml
http://www.joop.nl/opinies/de-farce-van-de-zorgreclames
http://nos.nl/artikel/2080611-jongerenorganisaties-eren-els-borst-met-beeld.html
http://nos.nl/artikel/2080611-jongerenorganisaties-eren-els-borst-met-beeld.html
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2016-01-15/06:00
http://www.abcshow.nl/?p=659
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Jinek TV 
 

  

NOS 8-
uurjourna
al 

TV 
 

  

NOS 
jeugdjour
naal 

TV 
 

  

Parool Online http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/422588
7/2016/01/16/Tientallen-mannen-protesteren-in-rokjes-tegen-
aanrandingen-Keulen.dhtml 

  

Nu.nl Online http://www.nu.nl/amsterdam/4198807/mannen-protesteren-in-
minirokjes-aanrandingen-keulen.html 

  

Mad 
news 

online http://madworldnews.com/feminized-men-rape-crisis/   

NOS op 
3 

Online http://nos.nl/op3/artikel/2080868-protest-tegen-seksueel-geweld-hi-
ha-handen-thuis.html 

  

Vice 
 

https://broadly.vice.com/en_us/article/in-amsterdam-men-wear-mini-
skirts-in-anti-rape-march 

  

Powned Online http://www.powned.tv/nieuws/foto/2016/01/rokjesprotest_in_beeld.
html 

  

Telegraaf Online http://www.telegraaf.nl/prive/25018460/__3FMdj_s_presenteren_in_
minirok__.html 

  

AD Online http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-
Radio/article/detail/4225913/2016/01/16/3FM-dj-s-hele-dag-in-
minirok-uit-protest-tegen-aanrandingen.dhtml  

  

RTVNH Online http://www.rtvnh.nl/nieuws/177944/protest-in-minirok-tegen-
uitspraken-keulse-burgemeester 

  

At5 TV http://www.at5.nl/artikelen/151764/live_mannen_protesteren_in_min
irokjes_tegen_aanrandingen_keulen_ 

  

Volkskran
t 

Krant http://www.volkskrant.nl/binnenland/demonstreren-in-minirok-is-
heel-bevrijdend~a4226177/ 

  

Parool Krant 
 

  

RTL 
Nieuws 

Tv 
 

  

7 days Online http://www.sevendays.nl/nieuws/protesterende-mannen-minirok 

  

Volkskran
t 

Opinie
stuk 

http://www.volkskrant.nl/opinie/hoog-tijd-voor-een-
minirokkendemonstratie~a4225295/ 

  

http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4225887/2016/01/16/Tientallen-mannen-protesteren-in-rokjes-tegen-aanrandingen-Keulen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4225887/2016/01/16/Tientallen-mannen-protesteren-in-rokjes-tegen-aanrandingen-Keulen.dhtml
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/4225887/2016/01/16/Tientallen-mannen-protesteren-in-rokjes-tegen-aanrandingen-Keulen.dhtml
http://www.nu.nl/amsterdam/4198807/mannen-protesteren-in-minirokjes-aanrandingen-keulen.html
http://www.nu.nl/amsterdam/4198807/mannen-protesteren-in-minirokjes-aanrandingen-keulen.html
http://madworldnews.com/feminized-men-rape-crisis/
http://nos.nl/op3/artikel/2080868-protest-tegen-seksueel-geweld-hi-ha-handen-thuis.html
http://nos.nl/op3/artikel/2080868-protest-tegen-seksueel-geweld-hi-ha-handen-thuis.html
https://broadly.vice.com/en_us/article/in-amsterdam-men-wear-mini-skirts-in-anti-rape-march
https://broadly.vice.com/en_us/article/in-amsterdam-men-wear-mini-skirts-in-anti-rape-march
http://www.powned.tv/nieuws/foto/2016/01/rokjesprotest_in_beeld.html
http://www.powned.tv/nieuws/foto/2016/01/rokjesprotest_in_beeld.html
http://www.telegraaf.nl/prive/25018460/__3FM-dj_s_presenteren_in_minirok__.html
http://www.telegraaf.nl/prive/25018460/__3FM-dj_s_presenteren_in_minirok__.html
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4225913/2016/01/16/3FM-dj-s-hele-dag-in-minirok-uit-protest-tegen-aanrandingen.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4225913/2016/01/16/3FM-dj-s-hele-dag-in-minirok-uit-protest-tegen-aanrandingen.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/5601/TV-Radio/article/detail/4225913/2016/01/16/3FM-dj-s-hele-dag-in-minirok-uit-protest-tegen-aanrandingen.dhtml
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Metro Online http://www.metronieuws.nl/nieuws/koffiepauze/2016/01/mannen-in-
minirok-op-de-bres-tegen-seksueel-geweld 

  

Boycot Starbucks 
  

Parool Opinie
stuk 

http://www.parool.nl/parool/nl/30700/OPINIE/article/detail/4234081
/2016/01/28/Gratis-koffie-op-het-Singel-uit-protest-tegen-
belastingontwijking.dhtml  

  

Parool Online http://www.parool.nl/amsterdam/pvda-bezorgt-rode-belastingbrief-
bij-starbucks~a4274078/ 

  

Telegraaf Krant https://blendle.com/i/de-telegraaf/gratis-koffie/bnl-telegraaf-
20160129-1_55_3 

  

Omroep 
West 

Online http://www.omroepwest.nl/nieuws/3047997/Gratis-koffie-in-Den-
Haag-uit-protest-tegen-Starbucks 

  

Omroep 
West 

Radio 
 

  

Oog tv Online https://www.oogtv.nl/2016/01/actie-dwars-bij-starbucks/ 

  

DVHN Online http://www.dvhn.nl/cultuur/Dwarse-jongeren-boycotten-Starbucks-
Groningen-21124258.html 

  

DVHN 
(29.01.20
16) 
 

Krant https://blendle.com/i/dagblad-van-het-noorden/dwarse-jongeren-
boycotten-starbucks-groningen/bnl-dvhn-20160129-TFMVK55 

  

DVHN 
(30.01.20
16) 

Krant http://www.dvhn.nl/groningen/Ze-moeten-kwaad-worden-op-
Starbucks-21125292.html 

  

RTV 
NOORD 

Online http://www.rtvnoord.nl/nieuws/158919/Gratis-koffie-als-protest-
tegen-belastingontwijkende-Starbucks 

  

AD Online http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-
Haag/article/detail/4233969/2016/01/28/Gratis-Haagse-bakkies-om-
Starbucks-te-boycotten.dhtml 

  

Den 
Haag FM 

Radio 
 

  

Den 
Haag 
Direct 

Online http://www.denhaagdirect.nl/vrijdag-gratis-koffie-in-grote-
marktstraat-uit-protest-tegen-starbucks/ 

  

Den 
Haag TV 

TV https://www.youtube.com/watch?v=dP6rHrw9-
DQ&ab_channel=DenHaagTV 
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Omroep 
Zeeland 

Online http://www.omroepzeeland.nl/inhoud/gratis-koffie-den-haag-uit-
protest-tegen-starbucks 

  

nieuwsre
dactie 

Online http://nieuwsredactie.fhj.nl/index.php/2016/01/29/starbucks-
gedwarsboomd/ 

  

AT5 online http://www.at5.nl/artikelen/152185/boycot-starbucks-kom-koffie-
drinken-bij-de-groenlinks 

  

AT5 TV http://www.at5.nl/gemist/tv/123/21035/-  

  

3fm Radio 
 

  

BNR Radio 
 

  

Dichtbij.n
l 

Online http://www.dichtbij.nl/amsterdam/regionaal-
nieuws/artikel/4220913/gratis-koffie-aan-singel-uit-protest-tegen-
koffieketen.aspx 

  

Sikkom Online https://www.facebook.com/sikkom/videos/837273903049794/  

  

Omroep 
Tilburg 

online http://omroeptilburg.nl/groenlinkse-jongeren-boycotten-starbucks-
op-campus-universiteit/ 

  

Vluchtelingen welkom demonstratie 
  

AT5 TV 
 

  

stagemisbruik 
  

Volkskran
t 

online http://www.volkskrant.nl/opinie/geef-jongeren-eindelijk-eens-een-
echte-baan~a4283051/ 

  

Oekraine referendum 
  

Demo Blad 
 

  

Trouw krant 
 

  

Suitsupply 
  

Parool.nl Online http://www.parool.nl/amsterdam/groenlinks-jongeren-starten-
plakactie-tegen-suitsupply-campagne~a4258678/ 

  

Amsterda
m FM 

Radio http://www.amsterdamfm.nl/135483-2/   

nu.nl Online http://www.nu.nl/amsterdam/4226498/groenlinks-jongeren-starten-
ongemakkelijke-tegencampagne-suitsupply.html 

  

NL Times Online http://www.nltimes.nl/2016/03/08/controversial-suitsupply-
advertising-sparks-role-reversal-campaign/ 

  

PowNed Online https://www.powned.tv/artikel/dwars-keert-reclame-suitsupply-om 
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GIC Online http://www.gic.nl/nieuws/groenlinks-jongeren-verspreiden-posters-
halfnaakte-man 

  

Folia Magaz
ine 

http://www.folia.nl/actueel/99825/groenlinks-jongeren-starten-
omgekeerd-seksistische-campagne 

  

Joop.nl Online http://www.joop.nl/nieuws/seksistische-pakkenmaker-aangepakt-
door-feministen 

  

OogTV Online https://www.oogtv.nl/2016/03/dwars-plakt-posters-uit-protest/ 

  

Gezinsbo
de 

Online http://www.gezinsbode.nl/nieuws/60687/dwars-hangt-posters-met-
halfnaakte-man-in-groningen/ 

  

Tapsterk 
  

3fm radio /   

Nos online http://nos.nl/op3/artikel/2100107-protest-advertentie-tegen-
plasterk-vanmiddag-op-pornhub.html 

  

RTL online http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/groenlinks-plaatst-plasterk-
op-pornhub-uit-protest-tegen-tapwet 

  

Een 
vandaag 

Online http://trendingvandaag.eenvandaag.nl/items/66599/dwars_advertee
rt_met_plasterk_op_pornosite 

  

RTLz 
Social 

TV 
 

  

NOS 
news 
flash 

radio http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2016-04-19/14:00 

  

Stentor Online 
 

  

Telegraaf Online http://www.telegraaf.nl/binnenland/25631062/___Plasterk_is_watchi
ng_you___.html 

  

Retecool Online http://www.retecool.com/wie-had-dat-ooit-gedacht-van-bashen-op-
plasterk-naar-matchen-met-plasterk/  

  

Volkskran
t 

Online http://www.volkskrant.nl/politiek/het-binnenhof-19-april~a4285331/   

Powned Online http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/04/nu_op_pornhub
_ronald_plasterk.html 

  

Tubantia Online http://www.tubantia.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-
plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912 

  

Stentor Online http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-
plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912 

  

The Post 
online 

Online http://politiek.tpo.nl/2016/04/19/groenlinks-jongeren-demonstreren-
op-porno-website-plasterk/ 

  

http://www.gic.nl/nieuws/groenlinks-jongeren-verspreiden-posters-halfnaakte-man
http://www.gic.nl/nieuws/groenlinks-jongeren-verspreiden-posters-halfnaakte-man
http://www.folia.nl/actueel/99825/groenlinks-jongeren-starten-omgekeerd-seksistische-campagne
http://www.folia.nl/actueel/99825/groenlinks-jongeren-starten-omgekeerd-seksistische-campagne
http://www.joop.nl/nieuws/seksistische-pakkenmaker-aangepakt-door-feministen
http://www.joop.nl/nieuws/seksistische-pakkenmaker-aangepakt-door-feministen
https://www.oogtv.nl/2016/03/dwars-plakt-posters-uit-protest/
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/60687/dwars-hangt-posters-met-halfnaakte-man-in-groningen/
http://www.gezinsbode.nl/nieuws/60687/dwars-hangt-posters-met-halfnaakte-man-in-groningen/
http://nos.nl/op3/artikel/2100107-protest-advertentie-tegen-plasterk-vanmiddag-op-pornhub.html
http://nos.nl/op3/artikel/2100107-protest-advertentie-tegen-plasterk-vanmiddag-op-pornhub.html
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/groenlinks-plaatst-plasterk-op-pornhub-uit-protest-tegen-tapwet
http://www.rtlnieuws.nl/economie/home/groenlinks-plaatst-plasterk-op-pornhub-uit-protest-tegen-tapwet
http://trendingvandaag.eenvandaag.nl/items/66599/dwars_adverteert_met_plasterk_op_pornosite
http://trendingvandaag.eenvandaag.nl/items/66599/dwars_adverteert_met_plasterk_op_pornosite
http://www.radio1.nl/popup/terugluisteren-uren/2016-04-19/14:00
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25631062/___Plasterk_is_watching_you___.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/25631062/___Plasterk_is_watching_you___.html
http://www.retecool.com/wie-had-dat-ooit-gedacht-van-bashen-op-plasterk-naar-matchen-met-plasterk/
http://www.retecool.com/wie-had-dat-ooit-gedacht-van-bashen-op-plasterk-naar-matchen-met-plasterk/
http://www.volkskrant.nl/politiek/het-binnenhof-19-april~a4285331/
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/04/nu_op_pornhub_ronald_plasterk.html
http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2016/04/nu_op_pornhub_ronald_plasterk.html
http://www.tubantia.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912
http://www.tubantia.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912
http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912
http://www.destentor.nl/algemeen/binnenland/jongeren-groenlinks-plaatsen-advertentie-plasterk-op-porno-site-1.5938912
http://politiek.tpo.nl/2016/04/19/groenlinks-jongeren-demonstreren-op-porno-website-plasterk/
http://politiek.tpo.nl/2016/04/19/groenlinks-jongeren-demonstreren-op-porno-website-plasterk/


nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

13 
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Najaarscongres 2016 | 22 en 23 oktober, Breda 

dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

AD Online http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/4285274/2016
/04/19/Jongeren-GroenLinks-plaatsen-advertentie-Plasterk-op-
porno-site.dhtml 

  

GroenLinks Congres 
  

NRC Krant http://www.nrc.nl/nieuws/2016/04/23/branieambitieoptimisme-
1613771 

  

Nieuwuur TV 
 

  

Erkenning Armeense genocide 
  

Volkskran
t 

krant http://www.volkskrant.nl/opinie/rutte-erken-armeense-
genocide~a4319555/ 

  

Ombudspersoon toekomstige generaties 
  

Volkskran
t 

krant http://www.volkskrant.nl/opinie/jongerenpartijen-willen-
ombudspersoon-voor-toekomstige-generaties~a4320090/ 

  

#ikbengeenhokje 
  

TPO Online http://politiek.tpo.nl/2016/07/31/persbericht-groenlinkse-jongeren-
maken-adamse-toiletten-genderneutraal/ 

  

Gay.blog Online http://gay.blog.nl/sport-gezondheid/2016/08/02/11934  

  

Gaysite Online http://www.gaysite.nl/actueel/2016/08/honderd-amsterdamse-wcs-
genderneutraal 

  

189 brieven – luchtvervuiling 
  

Dichtbij.n
l 

Online http://www.dichtbij.nl/roermond/regionaal-
nieuws/artikel/4265829/dwars-op-zomerkamp-in-hunsel-189-brieven-
voor-189-doden-door-luchtvervuiling.aspx 

  

dichtbij.n
l 

Online http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4265890/dwars-
verwijt-vvd-minister-schultz-doden-door-luchtvervuiling.aspx 

  

Powned Online https://www.powned.tv/artikel/groenlinks-jongeren-bestrijden-
milieuvervuili 

  

Vroege 
Vogels 

Online http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/189-brieven-voor-189-doden   

TPO Online http://politiek.tpo.nl/2016/08/30/vice-voorzitter-groenlinks-jongeren-
stuurt-open-brief-aan-minister-milieu/ 

  

Afschaffen hoger onderwijs 
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http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4265890/dwars-verwijt-vvd-minister-schultz-doden-door-luchtvervuiling.aspx
http://www.dichtbij.nl/roermond/regio/artikel/4265890/dwars-verwijt-vvd-minister-schultz-doden-door-luchtvervuiling.aspx
https://www.powned.tv/artikel/groenlinks-jongeren-bestrijden-milieuvervuili
https://www.powned.tv/artikel/groenlinks-jongeren-bestrijden-milieuvervuili
http://vroegevogels.vara.nl/nieuws/189-brieven-voor-189-doden
http://politiek.tpo.nl/2016/08/30/vice-voorzitter-groenlinks-jongeren-stuurt-open-brief-aan-minister-milieu/
http://politiek.tpo.nl/2016/08/30/vice-voorzitter-groenlinks-jongeren-stuurt-open-brief-aan-minister-milieu/
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/04/onderwijs-is-niet-hoog-of-laag-4110140-a1519636
https://www.nrc.nl/nieuws/2016/09/04/onderwijs-is-niet-hoog-of-laag-4110140-a1519636
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Nieuwsu
ur 

TV http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2133025-ik-volg-via-sociale-media-
nieuws-dat-ik-vertrouw.html 

  

 
 

Verantwoordingen individuele 
bestuursleden 

 
LYLE MUNS, VOORZITTER 
 
Teammanager 
Als voorzitter ben je bovenal een teammanager. Je moet niet alleen zelf goed werken, maar 
ook zorgen dat anderen kunnen floreren. Als een van de eerste daden als voorzitter heb ik 
vorig jaar met elk bestuurslid individueel samengezeten om te kijken waar de prioriteiten en 
verwachtingen van iedereen liggen. Daar is na het voorjaarscongres een follow-up gesprek 
op gekomen. Na de persoonlijke gesprekken merkte ik dat in de tweede helft van het 
bestuursjaar het oorspronkelijk enthousiasme soms toch wegviel. Met hulp van mijn vice-
voorzitters spreek ik geregeld bestuursleden aan met de vraag of alles nog wel goed gaat. 
De groepsdynamiek bewaar ik door tijdens vergaderingen ieders spreektijd en projecten zo 
gelijkwaardig mogelijk aan bod te laten komen. 
 
Organisatorisch 
Om de activiteiten nog soepeler te laten verlopen hebben we tijdens de 
bestuursvergadering structureel een kopje activiteiten. Zo zorgen we structureel dat 
activiteiten goed voorbereid en taken evenwichtig verdeeld zijn. Ik maak goed van mijn 
netwerk gebruik door bij de lustrumactiviteiten, congressen en nieuwe ledendagen sprekers 
uit te nodigen. Als voorzitter ben je niet alleen het gezicht van de organisatie naar de 
buitenwereld toe, maar moet je ook intern aanspreekbaar en zichtbaar zijn.. Ik heb het 
afgelopen jaar dan ook mogen genieten van een groot aantal activiteiten georganiseerd 
door DWARSers. Ik heb het traject met mediatrainingen voor alle afdelingen afgerond. 
 
Media 
Het succesvolle mediabeleid van het eerste halfjaar hebben we verder gezet. Met de 
suitsupply reversed, Plasterk is watching you en #ikbengeenhokje acties hadden we nog een 
paar schotten in de roos. Onlangs zaten we nog in een item van Nieuwsuur over social 
media. Ik stuur dan actief aan op ontwikkeling, uitvoering en woordvoering van en rond de 
actie. Ook hebben we het afgelopen half jaar meer opiniestukken gepubliceerd waar vaak 
met coalities gewerkt werd zoals met het opiniestuk dat opriep tot het erkennen van de 
Armeense genocide en voor echte banen voor jongeren. 
 
Contacten met GroenLinks 
De contacten met GroenLinks zijn verder uitgebouwd. Waar de nadruk in 2015 nog veel lag 
op de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur heb ik nu met het oog op de campagne 
ook veel geïnvesteerd in contacten met de medewerkers op het partijbureau. Zij vervullen 
namelijk een cruciale rol in de opzet en uitvoering van de verkiezingscampagne. Door de 

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2133025-ik-volg-via-sociale-media-nieuws-dat-ik-vertrouw.html
http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2133025-ik-volg-via-sociale-media-nieuws-dat-ik-vertrouw.html
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partijbestuursvergaderingen van GL bij te wonen volg ik ook de organisatorische tak van de 
moederpartij op. Bij het bespreken van activiteiten, congressen en begrotingen verwoord ik 
er de belangen van DWARS. Samen met Fiep heb ik bij het partijbestuur gelobbyd voor het 
oprichten van een ZIGL (Zin in GroenLinks) leerweg voor jongeren. We proberen deze 
plannen voor het einde van ons bestuursjaar goedgekeurd te krijgen. 
 
Campagne Tweede Kamer 
We hebben de eerste stenen gelegd voor een succesvolle Tweede Kamercampagne. We 
vonden het belangrijk op tijd te beginnen met het uitbouwen van een goede 
campagnestrategie. Daarom is er een campagneteam opgezet waar de voorzitter en het 
campagnebestuurslid inzitten. Buiten ons werk daar onderhouden we de contacten met 
GroenLinks op dit vlak en sluiten we aan bij verschillende campagne en 
strategiebijeenkomsten. 
 
Netwerk DWARS 
Tot slot is er veel werk gemaakt van het netwerk van DWARS. Contacten met organisaties 
waar we al eerder mee samen zaten zoals JMA, PAX en LSVB zijn versterkt en nieuwe 
banden zoals met LAKS, FNV Jong, Doetank Peer en Emancipator zijn aangelegd. Buiten 
inhoudelijke versterking en zichtbaarheid van DWARS in het maatschappelijk middenveld 
leveren deze contacten regelmatig samenwerkingen op. Zo is LSVB met het oog op de 
verkiezingen bezig met het opzetten van een onderwijscoalitie, schreven we met FNVJong 
een opiniestuk en organiseerden we met Doetank Peer de suitsupplyreversed actie.   
 
FEMKE NIJSSE, POLITIEK SECRETARIS GROEN EN VICEVOORZITTER 

POLITIEK 

 
Commissies: 
De vier commissies die onder mijn verantwoordelijkheid vallen doen het goed. Ik ben niet 
vaak aanwezig bij de vergaderingen, in voorbereiding op de nieuwe bestuursstructuur. Bij 
alle commissies heb ik wel veel contact met de voorzitters. 
 
Met Economie & Financiën heb ik besloten ons op een visiestuk over de arbeidsmarkt te 
richten. Bij de klimaatactiecommissie is na Ende Gelände waterschaarste en windenergie de 
belangrijkste thema’s. We hebben ons met de commissie Milieu & Voedsel inhoudelijk 
gericht op water in de brede zin van het woord en met de commissie Energie & 
Grondstoffen organiseren we een excursie en oefent de commissie met het schrijven van 
opiniestukken. 
 
Versterken commissies 
Het afgelopen half jaar ben ik verder gegaan met het versterken van de commissies binnen 
DWARS. Er hebben opnieuw trainingen plaatsgevonden voorafgaand aan het politiek 
overleg. Ook zijn de witboeken voor commissievoorzitters verder uitgebreid. 
Naast bovenstaande thema’s hebben we ook het beleid gehad om minder vaak aanwezig te 
zijn bij de commissievergaderingen. Om nog goed op de hoogte te blijven van wat de 
commissies uitvoeren, hebben we een aantal commissies gevraagd een jaarplan of een 
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halfjaarplan te schrijven. Ook het politiek overleg, dat dit jaar 6x plaatsvond, is bij het 
contact van groot belang. 
 
Persbeleid 
Bij pers ben ik verantwoordelijk geweest voor het voorbereiden van persoptredens. Ook 
nam ik de verantwoordelijkheid voor de pers op me op toen Lyle tijdens de #ikbeneenhokje 
actie nog op vakantie was. Bij het schrijven van opinie-artikelen hebben we weer de 
samenwerking opgezocht met andere politieke jongerenorganisaties, zoals het stuk over de 
Armeense genocide en de ombudspersoon voor toekomstige generaties. 
 
Duurzaamheidsoverleg Politieke jongerenorganisaties 
Duurzaamheid is iets dat politieke kleur en leeftijd voor een groot deel zou moeten 
overstijgen. Het DOPJO, duurzaamheidsoverleg politieke jongerenorganisaties, is hierbij 
dan ook een handig overleg. We willen concreet als jongeren samendracht uitstralen naar 
de politiek door gezamenlijk acties te doen of stukken naar buiten te brengen. Deze winter 
organiseren we een symposium over hoe jongeren een stem kunnen krijgen op thema’s 
rondom duurzaamheid. 
 
Programmacommissie 
Als lid van de programmacommissie was het af en toe nogal jongleren tussen mijn taken 
voor deze commissie en de bestuurstaken. Binnen de programmacommissie was ik het 
aanspreekpunt voor mensen van buitenaf die input wilden leveren. Omdat veel DWARSers 
ons geholpen hebben (daarvoor dank!), koste dat af en toe veel tijd. Binnen de 
programmacommissie schreef ik aan de onderwerpen duurzaamheid, technologie en hoger 
onderwijs. 
 
Afdelingen 
Mijn buddyafdelingen zijn Fryslân en Amsterdam (l). In Amsterdam vallen de activiteiten 
jammer genoeg samen met de bestuursvergadering, dus is er vooral telefonisch contact. De 
afdeling Fryslân heeft een kleine doch enthousiaste groep die regelmatig activiteiten 
organiseert. Bij de zomertour namen ze zelf het initiatief om op de markt te gaan staan, 
supertof :). 
 
HARM BULT, POLITIEK SECRETARIS SOCIAAL 

 
Wat een gave dingen heb ik gedaan afgelopen jaar! Ik heb veel gesprekken gevoerd met 
parlementariërs, mensen uit het maatschappelijk middenveld en experts. Bij het DWARS-
bestuur zit je echt op de voorste rij van de GroenLinkse politiek! 
  
Inzichten 
Ik heb afgelopen jaar veel nieuwe inzichten opgedaan. Voor mij de belangrijkste is een 
bredere kijk op feminisme. Ik heb een ruimere visie op het emancipatieverhaal gekregen. 
Een feministische blik vanuit de vrouw alleen is belangrijk, maar soms enorm beperkend. 
Vaak is het ‘patriarchaat’ de schuld van de ‘onderdrukking’ van de vrouw. Echter denk ik dat 
de beperkte blik op m/v meestal de grote boosdoener is. Dat perspectief beperkt zowel 
mannen als vrouwen. Beide ‘soorten mensen’ houden vaak deze status quo in stand. Als je 
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als man je emotioneel uit dan kun je net zo goed mietje genoemd worden door een man als 
een vrouw. Het glazen plafond voor vrouwen in de top is desalniettemin nog steeds op veel 
vlakken niet doorbroken. Zo zijn er nog duizenden voorbeelden te noemen hoe dingen 
veranderd moeten worden. Jong Groen, onze zuiderburen hadden begin zomer een kamp 
georganiseerd in de buurt van Maastricht over dit thema. Daar heb ik toen samen met 
Jeroni en Sophie deel uitgemaakt van een panel dat feminisme ging bediscussiëren. Ook 
hebben we Vader Zoekt Verlof opgericht wat ik later zal benoemen. 
  
Media & acties 
Verschillende opiniestukken zijn gepubliceerd op mijn post. Het stuk in NRC: “het onderwijs 
is niet hoog of laag” vind ik het mooiste opiniestuk. Samen met FNV Jong, JS en ROOD 
hebben we gekeken of we acties konden verzinnen om wat te doen aan 
werkervaringsplekken. Samen met deze groep hebben we een opiniestuk gepubliceerd in 
de Volkskrant. Ook hebben we veel gedaan met andere PJO’s. Verder hebben we ons 
aangesloten bij de Ieder1 campagne. 
  
Commissies 
Alle sociale commissies lopen op dit moment goed en vergaderen op regelmatige basis. De 
Onderwijscommissie heeft een hele leuke activiteit neergezet samen met allemaal 
maatschappelijk middenveldorganisaties, namelijk De Nieuwe Universiteit, FNV Jong en 
LSVb. Rechtstaat en Justitie heeft een visie gevormd op het familierecht en heeft een 
bezoek gebracht aan een rechtbank. Zorg heeft een mooie ledenborrel neergezet met 
HellingProef. Tot slot heeft Integratie, Emancipatie en Diversiteit een leuk bezoek gebracht 
aan het Rijksmuseum om meer te weten te komen over het slavernijverleden. 
  
Vaderschapsverlof 
Een thema waarbij één simpele maatregel duidelijk verschil kan maken is het 
vaderschapsverlof. Samen met Emancipator, Doetank PEER, JS, JD is uit de rokjesactie een 
coalitie opgericht. Op dit moment is het zo dat moeders veel meer recht op verlof hebben 
dan vaders of meemoeders. Dat maakt een gelijkwaardige verdeling van huishouden, 
opvoeden en een leuke tijd met de kinderen hebben moeilijk. Daarom vinden we dat dat 
gelijk getrokken moet worden. Beide ouders hebben recht op evenveel verlof. Op vaderdag 
hebben we een campangesite gelanceerd waarbij allemaal (aanstaande) vaders zich 
uitspreken voor een ruimer vaderschapsverlof. Waarschijnlijk liggen er nog veel meer acties 
in het verschiet. Ik ben van plan er mee door te gaan na mijn bestuursperiode. Onder 
andere met een amendement in het GroenLinks programma. 
  
Dankwoord 
Graag wil ik de superieure commissieleden en mijn geweldige bestuursgenoten bedanken 
voor hun fantastische inzet. Wat mij betreft kan ik niet aan hun tippen, ook al zullen zij 
waarschijnlijk zeggen dat het anders ligt. Femke is een geweldige organizer en heeft een 
berg aan energie. Noortje is zo’n ongelofelijke steun in het bestuur en geeft je veel scherpe 
feedback. Lyle kan dingen op veel verschillende manieren bekijken waardoor je goed je 
verhaal kunt verwoorden. Fiep, sjonge wat jij voor elkaar gekregen hebt dit jaar is echt 
fenomenaal! De DWARSacademie kan alleen maar een succes worden! SecretArie, wat je 
doet is vrijwel geheim maar altijd goed voorbereid en af! E10E, als iets met geld of cijfertjes 
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te maken heeft dan zit jij aan tafel, zowel met economische thema’s (werk) als financiële 
thema’s (penningmeester). Dirty Frank is altijd zeer kritisch, als je zijn goedkeuring hebt dan 
zit het goed, jij kunt goed structureren. 
 
FRANK DE JONG, POLITIEK SECRETARIS INTERNATIONAAL 

 
FYEG 
Het afgelopen halfjaar ben ik druk bezig geweest om onze betrokkenheid bij de FYEG door 
te zetten en meer gestalte te geven. De General Assembly in Praag was hier een groot 
onderdeel van. Naast de grote DWARS-delegatie (4 mensen) die erheen kon, hebben we als 
DWARS ook actief bijgedragen aan de nieuwe structuren voor de voorbereiding en een 
aantal amendementen ingediend, waarvan vooral de inspanning voor het invoeren van een 
nieuw stemsysteem (Single Transferable Vote) werd gewaardeerd. Ook heb ik geprobeerd 
de deelname aan andere FYEG activiteiten door DWARS leden zoveel mogelijk te 
stimuleren, wat o.a. heeft geholpen om DWARSers mee te krijgen naar het zomerkamp in 
Servië.De betrokkenheid van DWARS bij FYEG Strategic Planning Committees wordt ook 
het komende jaar doorgezet. Zo kunnen wij als DWARS o.a. input leveren met onze 
(afwijkende) visie op genderbalance, toegankelijkheid etc. waar de GA dit aankomende jaar 
mee bezig gaat. Daarnaast komt er een Global Young Greens (GYG) congres aan in 
Liverpool, waar voorbereidingen voor worden getroffen om met een delegatie heen te 
kunnen gaan. 
 
Contact met andere FYEG afdelingen 
Naast contact via de FYEG heb ik ook energie gestoken in het versterken van de contacten 
met onze zusterorganisaties in het buitenland onderling. Vooral met Jong Groen uit 
(Vlaams) België heeft dit al tastbaar resultaat opgeleverd in de vorm van een dagbezoek aan 
Maastricht en een uitwisseling in Rotterdam dit najaar/winter. Deze vorm van samenwerking 
kan zeker worden doorgezet naar andere omliggende landen en hiervan zullen de 
contacten doorgeven worden aan mijn opvolger. 
 
Palestina & Israël 
Een thema met een lange geschiedenis binnen de FYEG en DWARS, is het debat omtrent 
mensenrechtenschendingen (door Israël) in Palestina en het pleiten voor een Palestijnse 
staat. Het traject zoals dat was ingericht binnen de FYEG heeft geen resultaat opgeleverd. 
Hoewel er stemmen opgingen om ter plekke een motie aan te nemen, heb ik opgeroepen 
om mee te werken aan een traject geleid door DWARS wat volgende GA een resolutie gaat 
opleveren. Dit traject wordt na de zomervakantie ingezet en blijf wil ik graag in goed 
overleg met de volgende Internationaal Secretaris leiding aan blijven geven. 
Daarnaast ben ik namens DWARS met het CIJO meegeweest naar Israël en Palestina. 
Hoewel de reis zeker vooral rechtse mensen mee had was mijn observatie dat oprecht 
geprobeerd was ook andere geluiden te laten horen en was het denk ik goed dat ik mee 
was om tegengeluid te bieden. Bovendien is het ook voor boven omschreven traject handig 
dat ik ook een keer ter plaatse ben geweest en dat we contacten in Israël en Palestina 
hebben kunnen opdoen. 
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Externe contacten en contacten GroenLinks 
Het beleid van vorig halfjaar heb ik hier doorgezet. We zijn onder andere betrokken 
geweest/gebleven bij het NIMD, Plan Nederland, CHOICE, Dance4life, Youth Ambassador 
SRHR, UNOY en PAX. Deze contacten worden doorgegeven aan mijn opvolger. Tevens heb 
ik geprobeerd hierin meer professionaliteit aan te brengen en hiervoor heb ik de nodige 
aanbevelingen klaarliggen voor mijn opvolger. 
Met GroenLinks is er goed contact geweest met de Internationaal Secretaris uit hun bestuur 
en andere personen die bezig zijn op het gebied van internationale zaken, als ook de 
werkgroepen. Dit heeft o.a. geresulteerd in deelname van enkele DWARSers als vrijwilliger 
aan het congres van de Green Party in Utrecht. 
 
Buitenlandreis 
DWARS is dit jaar naar London en Brighton geweest. Hoewel het proces af en toe stug 
verliep en DWARS hierin nog veel te leren heeft, hebben de deelnemers wel genoten van 
de reis. Ik heb voor mijn opvolger een aantal suggesties in het Witboek opgenomen en een 
groot evaluatieproces gedaan zodat problemen waar we dit jaar en vorig jaar tegen 
aanliepen in het vervolg voorkomen gaan worden. 
 
Commissie Internationaal 
Ik heb geprobeerd, in lijn met het VOC rapport, de commissie zoveel mogelijk hun eigen 
lijn en programma te laten uitzetten. Hoewel de commissie wat nieuwe leden kan gebruiken 
en nog wat moet wennen aan deze eigen verantwoordelijkheid, denk ik dat met goede 
leiding en evaluatie hiervan dit kan slagen. Hier gaat een grote verantwoordelijkheid van de 
komende voorzitter en secretaris van de commissie liggen en van de Politiek Secretaris. 
 
Buddyafdeling Rotterdam-Rijnmond 
Rotterdam-Rijnmond is goed bezig met acties en activiteiten. Wel kunnen ze nog iets meer 
doen om ook hun leukste bezigheden landelijk bekendheid te geven, hier heb ik 
geprobeerd bij te helpen. Over het algemeen gaat het echter zeer goed in de afdeling en ik 
ben blij met hun enthousiasme, de sfeer en het goed georganiseerde activiteitenaanbod na 
de zomertour voor nieuwe leden. 
 
ARIE POELS, SECRETARIS EN VICEVOORZITTER ORGANISATORISCH 
 
Website  
Per 1 augustus is DWARS overgegaan om een totaal een totale nieuwe website Dit project 
is ontzettend veel werk geweest maar ik denk dat we blij kunnen zijn met het resultaat. De 
website ziet er een stuk beter uit en werkt ook een stuk beter. Daarnaast zijn de kosten voor 
de website ontzettend gedaald.  
 
E-mailadressen 
Met de nieuwe website is ook het beheer van de emailadressen vernieuwd. Afdelingen en 
commissies kunnen nu zelf hun emailadressen en emaildoorsturingen beheren. Commissies 
kunnen trouwens ook zelf hun pagina op de website aanpassen en de agenda op de site 
bijwerken. Ten slotte is er is in de nieuwe systemen gekozen voor een andere opzet van de 
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SPIN. Hiermee kan de email-terreur die we afgelopen tijd over ons heen hebben gekregen 
voortaan voorkomen worden.  
 
Webshop 
DWARS heeft sinds kort een heuse webshop. Naast dat het op deze manier veel duidelijker 
wordt welke producten we allemaal verkopen, scheelt de optie om via Ideal te betalen ons 
ontzettend veel administratief werk. 
 
Lustrum 
Samen met de lustrumcommissie zijn de afgelopen erg leuke activiteiten georganiseerd om 
het 25 jarig bestaan te vieren. Verder heb ik veel tijd besteed aan het samenstellen van het 
lustrumboek. Dit project zal ik vanuit de Lustrumcommissie voor het eind van het lustrumjaar 
afronden. 
 
Archieven 
Het op orde brengen van de archieven van DWARS is een project geweest waar ik 
uiteindelijk twee jaar mee bezig ben geweest. Ik ben tevreden met het resultaat en kan het 
nu met een gerust hard overdragen aan mijn opvolgers.  
 
Kaderdag 
In juni is de jaarlijkse kaderdag georganiseerd voor alle DWARSers met een functie. Ik vond 
dit zelf een heel leuke dag met leuke sprekers en goede traingen.  
 
Programmacongres 
Voor het vaststellen van het nieuwe politiek programma van DWARS hebben we besloten 
om in september een extra congres te organiseren. Het was hard werken om dit congres te 
organiseren maar ik denk dat we uiteindelijk tevreden kunnen zijn met het resultaat. Alle 
104 amendementen zijn vrijwel geheel binnen de tijdplanning behandeld en we hebben 
een mooi programma aangenomen. 
 
Najaarscongres 
Het najaarscongres werd dit jaar georganiseerd door afdeling Brabant. Er waren wat 
problemen met een congreslocatie die zichzelf dubbel volgeboekt had, maar uiteindelijk is 
alles toch gewoon goed gekomen en heb ik er alle vertrouwen in dat we samen met de 
ontzettende gezellige afdeling een geweldig congres gaan neerzetten.  
 
Buddyafdeling 
Voor het tweede jaar op rij heb ik weer de eer gehad om afdelingsbuddy te zijn van 
afdeling Wageningen. Dit is altijd een heerlijke afdeling geweest om buddy van te mogen 
zijn, er zijn binnen deze afdelingen namelijk vrijwel nooit problemen.  
 
ETIENNE GOUDRIAAN, PENNINGMEESTER 
 
Ik heb een super leuk jaar gehad als penningmeester van DWARS. Ik heb een hoop mooie 
initiatieven kunnen ondersteunen en daarnaast gezorgd dat de vereniging in de toekomst 
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investeert. In die tijd ben ik met allerlei uiteenlopende dingen bezig geweest. Hieronder 
staan een aantal belangrijke dingen waarop ik het afgelopen halfjaar heb ingezet: 
 
Stroomlijnen Financiën 
Vanaf het begin van 2016 heb ik ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen 
DWARS en het financieel bureau van GroenLinks. Door veel samen te zitten heb ik enkele 
verbeteringen ingevoerd in het financieel archief en heb ik gezorgd dat de communicatie 
efficiënter verloopt. 
 
Website 
De oude website had vele problemen en was ook erg duur. De nieuwe website heeft 
ongeveer 3500 euro gekost maar gaat ons tussen de 2000 en 2500 euro per jaar minder 
kosten aan hosting. Dit geld is er dus snel uit en op de lange termijn is dit dus een enorme 
besparing voor DWARS. 
 
Projectgelden 
Ook dit jaar gaat het weer goed met de projectgelden. Voor een groot deel is al invulling 
gevonden door vele acties (o.a. Starbucks, Plasterk Pornhub en emancipatie), de nieuwe 
website en het nieuwe promotiefilmpje. Ook zijn er dit jaar veel promotiematerialen nodig 
geweest omdat deze er steeds sneller doorheen gaan. De populariteit van DWARS is nog 
steeds erg hoog en hierdoor zijn promotiematerialen een goede investering. Natuurlijk is er 
ook nog voldoende budget voor het nieuwe bestuur, maar ik heb geen zorgen dat de 
Projectgelden dit jaar weer volledig uitgegeven zullen kunnen worden. 
 
Pand opknappen 
Meteen na aanvang van het vorige congres ben ik samen met enkele andere bestuursleden 
aan de gang gegaan met het maken van plannen voor de verbouwing van de vergaderzaal. 
Deze zaal was nog niet opgeknapt sinds DWARS in het GroenLinks pand zit en dat is dus 
een hoge prioriteit. Helaas werd bij het inspecteren van de zaal ontdekt dat er een enorm 
lek in het dak zit. Dit betekent dat de plannen die we hebben liggen helaas tijdelijk 
uitgesteld zijn. Het lek is ondertussen gedicht en in september is GroenLinks begonnen met 
het renoveren van de achterwand. Wanneer deze wand weer opgeknapt is willen wij zo snel 
mogelijk een grote kast in de vergaderzaal laten bouwen. Dit moet het begin zijn van een 
grondige opknapbeurt voor ons pand. Natuurlijk zal ik zorgen dat mijn opvolger hier goed 
van op de hoogte wordt gesteld en het pand ook bij het volgende bestuur een hoge 
prioriteit blijft. 
 
Kantoormedewerker 
Sinds vorig jaar oktober is Sonja Broersma onze kantoormedewerker. Ze is een fijne 
enthousiaste medewerker die veel werk verzet. Dankzij het vele werk dat zij doet voor het 
ledenbestand lukt het om Arie’s taken nog een beetje binnen de perken te houden. 
Daarnaast ondersteunt ze DWARS bij het organiseren bij congressen. Vanaf volgend jaar 
willen we haar enkele uren extra geven. Omdat de vereniging groeit merken we dat 
bestuursleden soms veel werkdruk hebben en wat extra uren voor de kantoormedewerker 
kan helpen die te verlichten. 
 



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

22 
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Najaarscongres 2016 | 22 en 23 oktober, Breda 

dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

Buddyafdelingen 
Ik kan zeer tevreden zijn over mijn beide buddyafdelingen. Zowel de zomertour markt in 
Groningen als de markten van de afdeling Leiden-Haaglanden waren erg goed 
georganiseerd en beide afdelingen hadden een mooi lijstje met vervolgactiviteiten voor 
geïnteresseerden. Beide afdelingen hebben daarnaast minstens 20 leden die met enige 
regelmaat actief zijn en hebben ook voldoende activiteiten waar deze leden heen kunnen. 
Ook de communicatie met het bestuur loopt altijd goed. Ik wil dan ook graag een pluim 
geven aan deze zeer fijne afdelingen! 
 
FIEP CLASSENS, SCHOLING & LEDENBINDING 

 
Het afgelopen half jaar is een drukke tijd geweest voor mij, en gelukkig ook op het gebied 
van scholing en ledenbinding bij DWARS. Ik heb ervan genoten om deze projecten te 
mogen opzetten en/of begeleiden namens DWARS, en moet zeggen dat ik best tevreden 
ben met het resultaat. Hieronder vind je een verdere toelichting van waar ik mij de 
afgelopen tijd mee bezig heb gehouden. 
 
Scholing 

 Summer school: Natuurlijk wilde ik de mooie traditie waar Laurens vorig jaar mee is 
begonnen voortzetten. De Summer School is succesvol georganiseerd in het eerste 
weekend van juli. Er is besloten om hier een thema aan te geven, met het doel om 
een mogelijkheid te creëren om elk jaar weer een vernieuwende Summer School te 
organiseren. Dit jaar stond die in het teken van de drie decentralisaties. Er zijn 
verschillende sprekers uitgenodigd die iets konden vertellen over de bestuurlijke 
veranderingen en er heeft ook een praktijkexcursie plaatsgevonden bij Motiva 
Straatadvocaten. Daarnaast vond er ook een speechtraining en schrijftraining plaats, 
georganiseerd om leden de kans te geven om hun algemene politieke vaardigheden 
bij te spijkeren. 

 DWARSacademie: Na een sollicitatieprocedure zijn de kandidaten voor de 
DWARSacademie vastgesteld en voor hen gaat een leerzaam weekend 
georganiseerd worden over hoe zij zich kunnen ontwikkelen tot hele goede trainers 
en een mooie aanwinst voor de DWARS trainerspoule. Ik hoop dan ook dat er veel 
trainingen aangevraagd zullen gaan worden door DWARSers en door afdelingen. 

 Scholingscommissie: De scholingscommissie bestaat uit een klein, actief groepje dat 
mij heel goed heeft kunnen helpen het afgelopen jaar, bijvoorbeeld met de 
organisatie van de Summer School en het geven van trainingen aan de afdelingen. 
Hiervoor veel dank! 

 Overige scholing: alle afdelingen hebben het afgelopen jaar een vergadertraining op 
locatie gekregen, gegeven door Therre en Fayka. Voorafgaand aan het politiek 
overleg is elke keer een korte training over vaardigheden gegeven. Tijdens de 
kaderdag hebben afdelingsbesturen en commissiepresidia de ruimte gekregen om 
met elkaar te overleggen en is een training in mediationvaardigheden aangeboden. 

 
Ledenbinding 

 Zomerkamp: het kamp vond dit jaar plaats in het laatste weekend van augustus en 
heeft een campagnetintje gekregen. Het is georganiseerd in samenwerking met een 
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speciaal hiervoor opgestelde kampcommissie. Het kamp is goed verlopen. Veel dank 
hiervoor aan de commissie en mijn bestuursgenoten. 

 Nieuwe-ledendagen: Het afgelopen jaar zijn er vier nieuwe-ledenbijeenkomsten 
georganiseerd. Deze bijeenkomsten werden keer op keer goed gezocht en veel 
leden hebben zich hierna aangemeld voor een commissie of werden actief bij hun 
afdeling. Om het bindingsproces tussen oude en nieuwe leden te optimaliseren is 
besloten om de nieuwe-ledendagen te koppelen aan een andere activiteit waar ook 
leden die al actief zijn aan deel kunnen nemen. 

 Nieuwe leden bellen: het afgelopen jaar zijn alle nieuwe leden gebeld, hooguit 
enkele weken nadat zij zich hadden ingeschreven. In dit gesprekje wordt er gevraagd 
hoe zij bij DWARS terecht zijn gekomen, of zij graag actief willen worden voor 
DWARS en wat er het beste bij hun zou passen. De meeste leden die ik het 
afgelopen jaar gebeld heb reageerden zeer enthousiast en waren geïnteresseerd in 
commissies of afdelingen. 
 

 Nu rest mij nog één ding, namelijk mijn buddyafdeling. De afdeling Brabant is leuke, 
succesvolle en actieve afdeling waar ik eigenlijk heel weinig werk mee heb gehad. Goed 
gedaan, DWARS Brabant! 
 

NOORTJE BLOKHUIS, CAMPAGNE EN LEDENWERVING 

 
Het afgelopen jaar is voor mij als bestuurslid ongelofelijk snel voorbijgegaan. Ik heb erg 
veel plezier gehad in ons leuke team en vind het jammer dat het alweer bijna is afgelopen. 
Hieronder geef ik weer waar ik mij in het laatste halfjaar mee bezig heb gehouden. 
 
Campagnes 
We hebben het afgelopen halfjaar veel campagnes gehad en we zijn daarmee erg vaak 
zichtbaar geweest in de media. Zo hebben we een Tapsterk campagne gehad rondom 
privacy en de #ikbengeenhokje actie over genderneutrale toiletten. Ook zijn we begonnen 
met de voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezingen: er is een campagnecommissie 
ingesteld, waar ik als bestuurslid deel van uitmaak. Deze commissie heeft als doel om op 
een DWARSe manier de campagne van GroenLinks aan te vullen. Ons doel: een ongekend 
grote opkomst van studenten bij de stembus, en GroenLinks de grootste onder studenten. 
Dit willen we bereiken door in te zetten op ludieke acties en sociale media, door DWARS 
echt dwars te laten zijn. 
 
Ledenwerving 
DWARS is op verschillende dagen voor potentieel DWARS-publiek zichtbaar geweest met 
een stand. Ook hebben we een promotiefilmpje gemaakt om mensen te enthousiasmeren 
voor DWARS. Het filmpje is breed verspreid met behulp van een Facebook advertentie en 
heeft inmiddels meer dan 50.000 mensen bereikt. Daarnaast was er de zomertour. Deze heb 
ik voorbereid in samenwerking met Jade, de voorzitter van de promotiecommissie. Het 
thema van de zomertour was ‘Klaar voor een groen studentenleven’. Tijdens de zomertour 
hebben we heel veel leuke gesprekken met kersverse studenten gehad en hebben zich veel 
enthousiaste nieuwe leden bij DWARS aangemeld. 
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Promotiecommissie 
De promotiecommissie groeit langzaam en begint een vaste vorm te krijgen. Jade is als 
voorzitter aangesteld. De commissie heeft zich vooral beziggehouden met het 
promotiefilmpje en de voorbereidingen voor de zomertour. Ik hoop dat we de commissie in 
de toekomst ook kunnen gaan inzetten voor het bedenken en mede organiseren van acties. 
 
GroenLinks 
De samenwerking met GroenLinks is heel vruchtbaar voor onze eigen campagneplannen. Ik 
woon G30 campagneleider trainingen bij namens DWARS, om op de hoogte te blijven van 
de campagneplannen van GroenLinks. De G30 is een groep met campagneleiders uit de 30 
grootste GroenLinks steden. Deze campagneleiders komen regelmatig samen om 
ervaringen uit te wisselen en trainingen te volgen in de aanloop naar zowel de Tweede 
Kamerverkiezingen van 2017 als de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
 
Diversiteit 
Samen met Fiep was ik verantwoordelijk om de diversiteit van DWARS in de gaten te 
houden en waar mogelijk te bevorderen. We hebben in juni een avond georganiseerd over 
religieuze diversiteit in de politiek. Daarnaast blijven we proberen om mensen van zoveel 
mogelijk verschillende culturele, sociaaleconomische en religieuze achtergronden en van 
zoveel mogelijk verschillende leeftijden aan te spreken. Zo gaan we dit najaar weer op 
bezoek bij de Green Barney week, waar we met MBO leerlingen over groene politiek in 
gesprek mogen gaan. Ons doel is een divers en open DWARS. Tot onze vreugde zien we 
deze diversiteit terug in onze nieuwe leden. 
 
Programmacommissie 
Sinds april heb ik deel uitgemaakt van de programmacommissie. Daar was ik 
verantwoordelijk voor administratieve zaken, heb ik ledeninput verzameld en met name 
geschreven aan de stukken over Cultuur & Media en Asiel & Migratie. Het was erg leerzaam 
om van deze commissie deel uit te maken en een leuke manier om me meer met politiek-
inhoudelijke vraagstukken bezig te houden. 
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Verantwoording Hoofdredacteur 

Overdwars 

SJORS VAN BROEKHUIZEN 
 
Lief congres, 
Bedankt dat ik een jaar hoofdredacteur mocht zijn van OverDWARS. Het is voor zowel mij als 
OverDWARS een goed jaar geweest. 
 
Vorig jaar stond ik hier als onbekende Dwarser met drie beloftes. Ten eerste zou ik structuur 
aanbrengen. Voor het lopende jaar is dat zeker gelukt. In een jaar tijd hebben we 110 artikelen 
uitgebracht. Dat is gemiddeld 2 per week. Daarnaast zetten we op het moment een 
redactieplan op. Daarbij komt het lezersonderzoek dat we hebben gedaan goed van pas. Het 
nieuwe redactieplan moet de huidige en toekomstige redacties houvast bieden. 
  
Ten tweede beloofde ik leesbaarheid. Teksten die geschikt zijn voor een online medium, met 
een duidelijke en herkenbare vorm. Na de nodige discussies en toepassingen hebben we dat 
bereikt. Elk stukje in OverDWARS, en elke themaweek en elke bijbehorende bundel is iets 
waar we trots op kunnen zijn. 
 
Tenslotte had ik het over toegankelijkheid. Onlangs hebben we met de redactie een 
vlekkeloze overgang gehad naar een zeer geslaagde nieuwe website. Vanaf het begin al 
hebben we een goede twitteraar ingezet. We hebben een verantwoordelijke voor de 
nieuwsbrief aangewezen, die meer dan 140 abonnees bedient. Ook Facebook loopt op 
rolletjes. Zie ter illustratie hieronder de ontwikkeling van het aantal paginalikes van 
OverDWARS van afgelopen jaar: 

 
 
  
 
 
 
 
 

Al met al ben ik dus een tevreden hoofdredacteur. De lof daarvoor gaat uit naar de hele 
redactie. Daarbij hoort ook Lynn, die zich heeft gekandideerd voor de positie van 
hoofdredacteur. Zij krijgt daarvoor mijn volledige steun. Ikzelf stel mij geen kandidaat, omdat 
ik mij wil richten op het campagneteam waar ik sinds juni deel van uitmaak.  
 
De uitdagingen die er nog liggen zijn: continuïteit behouden, blijven vernieuwen, de kwaliteit 
langzaam maar zeker opstuwen en niet vastlopen in routines. Ik blijf bij gratie van de nieuwe 
hoofdredacteur graag bij de redactie betrokken om hieraan bij te dragen. Dan kunnen we 
samen de continuïteit bewaren en de langetermijnstructuur verder opzetten. 
 



nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

26 
DWARS, GroenLinkse Jongeren | Najaarscongres 2016 | 22 en 23 oktober, Breda 

dwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwarsdwars 

Verantwoording RAAD VAN ADVIES 

Na het voorjaarscongres is de vernieuwde Raad van Advies (RvA) aan de slag gegaan. In 
tegenstelling tot de vorige RvA bestaat deze uit vijf leden. Dit heeft als voordeel dat het 
gemakkelijker is om samen te komen, wat we dan ook maandelijks doen. Een zorgpunt was 
de taakverdeling. Als een commissie uit minder leden bestaan, kan het verdelen van de taken 
lastiger worden. Uit het eerste half jaar is gebleken dat dat nauwelijks het geval is. De 
taakverdeling verloopt erg goed. We zijn erg tevreden over het functioneren van de RvA en 
hoop dat we deze lijn het komende jaar kunnen voortzetten. 
 
Als er punten zijn die ons opvallen of als we vragen hebben, koppelen we dat terug aan het 
bestuur. Vaak gebeurt dat na onze vergadering per mail. Als het een urgent punt is wordt het 
bestuur sneller benadert. We zijn tevreden over de beantwoording en de discussie die we op 
basis daarvan kunnen voeren met het bestuur. Daarnaast heeft de RvA koffiegesprekken met 
de individuele bestuursleden gevoerd en is er een kwartaalgesprek met de voorzitter en 
secretaris geweest. 
 
De RvA heeft extra gelet op de uitwerking van de structurele veranderingen die DWARS 
momenteel ondergaat naar aanleiding van het VOC rapport. We letten daarbij vooral op de 
commissieverzelfstandiging en de overgang van de oude naar de nieuwe bestuursfuncties. 
Aangezien de wijzigingen op het aankomende congres werkelijkheid worden moet alles in 
het werk worden gesteld om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. De RvA wil commissies, 
afdelingen en het bestuur gremia graag helpen om eventuele oneffenheden weg te werken.  
 
Afgelopen half jaar hebben we twee adviezen geschreven. Het eerste advies is gemaakt op 
verzoek van de politiek secretaris internationaal en gaat over de buitenlandse reis die DWARS 
sinds kort jaarlijks maakt. De kern van ons advies is dat vliegen voor dit soort activiteiten 
binnen DWARS mogelijk moet zijn, mits er gekeken wordt naar cruciale voorwaarden zoals 
afstand, bestemming, invulling van het reisprogramma en een groene tegenprestatie. Het 
tweede advies gaat over de invulling van de zoekcommissie. De RvA vindt dat deze teveel 
bestaat uit leden die al lang lid zijn van DWARS. Wij denken dat het goed is om hier meer 
variatie in aan te brengen. Naast de ondersteuning bij de structurele veranderingen binnen 
DWARS, willen we het komende half jaar een advies gaan schrijven over het afdelingsbeleid. 
We merken dat de activiteit van afdelingen niet lineair meegroeit met de groei van de 
vereniging. Door middel van een advies willen we het bestuur inspireren tot goede discussies 
en planvorming rondom de afdelingen.  
 
Tot slot willen we een treurig punt aansnijden. Als Iris wordt verkozen in het landelijk bestuur 
zal ze de RvA verlaten. We hebben Iris leren kennen als een zeer betrokken hardwerkend lid 
met frisse ideeën en veel passie voor groene, linkse en vrijzinnige ideeën. Ze is een grote 
aanwinst voor de verenging! De RvA dankt haar voor haar werk en wenst haar veel succes bij 
de bestuursverkiezingen, oftewel we zullen je missen!  
 
Jesper Gringhuis, voorzitter van de Raad van Advies 
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.Verantwoording Kascommissie 

 
Lief Congres, 
De kascontrolecommissie is bij de penningmeester op bezoek geweest een paar weken 
terug voor een controle. Op een enkel schoonheidsfoutje na zag de rekening en de 
boekhouding er heel goed uit. Etienne werkt netjes en weet precies wat er gaande is op 
financieel gebied. Op vrijwel alle vragen was er een antwoord. De grootboekrekening was 
tijdens de controle nog niet helemaal afgewerkt, maar Etienne heeft ons gerustgesteld en 
uitgelegd hoe het in elkaar zat. Onze mening was dat het allemaal goed was. Er zijn geen 
rare uitgaven gedaan of grote bedragen naar verkeerde posten gegaan. Etienne heeft met 
ons een goed plan gemaakt voor het bijhouden van de kas en het bij houden van de 
pinbonnen.  
 
De communicatie met GroenLinks voor het boekhouden kan nog verbeterd worden. Nu is 
het nog wat vaag, en chaotisch af en toe, wat (denken wij) vooral aan de GroenLinks kant 
anders moet. Onze tip voor de komende penningmeester is om genoeg tijd in de 
communicatie te steken zodat alles gaat zoals onze penningmeester wil, en de vele 
‘mysteries’  rondom het contact met GroenLinks minder worden. Mocht dit niet lukken dan 
denken wij dat er misschien naar andere oplossingen moeten worden gekeken, want het 
werk van onze penningmeester wordt hier naar ons idee af en toe flink lastig en rommelig 
door, iets wat je niet moet willen op financieel gebied.  
 
Verder is er nog een hoop geld over van DWARS (check?) en er wordt winst gedraaid. Dat is 
alleen maar mooi; het betekend dat er nog genoeg ruimte is om meer te organiseren en om 
meer leden te trekken. 
 
Kortom, Kascontrolecommissie is tevreden. 
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Wijzigingsvoorstellen Statuten, HHR 

en Politiek Programma 

 
WIJZIGINGSVOORSTELLEN HUISHOUDELIJK REGELEMENT  

 
Wijzigingsvoorstel 1 
Artikel 16 (lid 3) 
Indiener: het bestuur 
 
Huidige tekst: 3. Een commissie heeft een commissiepresidium bestaande uit tenminste een 
voorzitter en eventueel een secretaris. Deze wordt benoemd door het bestuur voor de 
periode van een jaar. Het commissiepresidium is verantwoordelijk voor het organiseren van 
de vergaderingen en de organisatorische taken binnen de commissie. Afhankelijk van de 
grootte en de activiteit van de commissie besluit het bestuur uit hoeveel leden het 
commissiepresidium dient te bestaan. Het bestuur heeft de bevoegdheid om 
commissiepresidiumleden te vervangen.  
 
Toevoegen: na: “deze wordt benoemd door het bestuur voor de periode van een jaar. Na 
deze periode kan het bestuur, in samenspraak met de presidium-leden, de termijn met 
maximaal een jaar verlengen”. 
 
Toelichting: In het HHR staat nu dat commissiepresidia benoemt worden voor de periode 
van een jaar. Het benoemen van commissiepresidia voor een langere periode is wenselijk 
omdat het zorgt voor continuïteit in de commissie. Na afloop van dit jaar willen de 
presidiumleden vaak nog wel door maar niet voor nog een heel jaar. DWARS is gebaat bij 
goede commissiepresidia dus we zien graag dat mensen nog aanblijven. Dit is het 
afgelopen jaren dan ook vaak gebeurd. Dit is niet in lijn met het huidige HHR, dus vandaar 
dit wijzigingsvoorstel. 
 
Wijzigingsvoorstel 2 
Artikel 29 (lid 3) 
Indiener: Sjors van Broekhuizen 
 
Huidige tekst: 3. OverDWARS wordt tenminste toegezonden aan alle betalende leden. 
 
Vervangen door: OverDWARS is toegankelijk op een openbaar platform. 
 
Toelichting: De huidige tekst suggereert dat er een gedrukte variant moet zijn die bij alle 
1600 leden op de mat valt. Dit kost duizenden euro’s en enorm veel papier. Het is onzinnig 
dit in het HHR te verplichten. Zelfs als je ervan uitgaat dat het niet om een papieren versie 
gaat, is het logistiek onmogelijk voor OverDWARS om alle artikelen aan alle leden op te 
sturen. De nieuwe zin waarborgt de toegankelijkheid van OverDWARS en laat ruimte voor 
de redactie om zelf te kiezen op welke manier zij hun artikelen verspreiden.  
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Advies bestuur: overnemen 
 
Wijzigingsvoorstel 3 
Artikel 32 (lid 1) 
Indiener: Sjors van Broekhuizen 
 
Huidige tekst: het budget van de OverDWARS bestaat uit een jaarlijks door het congres 
vastgesteld bedrag in de begroting en inkomsten uit advertenties en abonnementen. 
 
Vervangen door: het budget van OverDWARS bestaat uit een jaarlijks door het congres 
vastgesteld bedrag in de begroting. 
 
Toelichting: toepassing van advertenties zou in potentie het onafhankelijke karakter van 
OverDWARS kunnen aantasten. Het noemen van abonnementen suggereert dat 
OverDWARS niet openbaar is. Om de onafhankelijkheid en toegankelijkheid van 
OverDWARS te waarborgen is het belangrijk om advertenties en abonnementsconstructies 
uit te sluiten. 
 
Advies bestuur: overnemen 
 
WIJZIGINGSVOORSTELLEN POLITIEK PROGRAMMA   
 
Wijzigingsvoorstel 1: Begrenzing Middelen ECB 
Pagina 21, regel 7 
Indiener: Sjoerd van der Steen 
 
Toevoegen: De middelen van de ECB beperken zich tot de standaard monetaire 
beleidsmaatregelen. Wanneer de ECB andere maatregelen wil treffen dient deze 
toestemming te vragen aan het Europees Parlement.  
 
Toelichting: Tijdens de financiële crisis heeft de Europese Centrale Bank (ECB) hun 
bevoegdheden uitgebreid door een programma uit te voeren dat bekend is komen te staan 
onder de naam ‘Quantative Easing’. Hierbij heeft de ECB bij verschillende bedrijven en 
andere particulier instellingen tal van obligaties en andere ‘assets’ opgekocht. Dit om hen te 
stimuleren weer te investeren. Uit onderzoek van Radix blijkt echter dat de opbrengst in 
Groot-Brittannië voornamelijk terecht zijn gekomen bij de rijken, banken en andere partijen 
in de financiële sector.  Het programma heeft dus voornamelijk de partijen beloond die 
verantwoordelijk zijn geweest voor de financiële crisis. Momenteel is het zo geregeld dat de 
ECB dit zomaar kan doen aangezien deze beschikt over alle instrumenten en 
bevoegdheden die nodig zijn voor het voeren van een doelmatig monetaire beleid. Dit 
betekent dus eigenlijk dat de ECB een soort vrijbrief heeft, zonder enige democratische 
controle of verplichtingen tegenover andere Europese instituties. Met dit amendement 
wordt dit voorkomen en komt de ECB voor een deel onder controle van de politiek. 
Bovendien zorgt het ervoor dat ook mensen die niet economisch zijn opgeleid inspraak 
krijgen in het beleid van de ECB. Zeker gezien het feit dat binnen de economische leer nog 
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voornamelijk het neo-klassieke paradigma (wel eens versimpeld tot neo-liberalisme) wordt 
geleerd, is dit wenselijk.  
 
Advies Bestuur: Het bestuur laat deze beslissing aan het congres over. We zijn het erg eens 
met de analyse dat het ongewenst geweest is dat er zonder democratisch debat gekozen is 
voor quantitive easing en een neo-liberaal bezuinigingsbeleid in de Zuidelijke EU-landen. 
We vragen ons wel af in hoeverre de ECB haar rol als crisisbeheerder goed kan uitvoeren op 
het moment dat ze toestemming moet vragen aan het parlement. 
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Beleidsplan 
 
Het bestuur heeft voor 2017 een beleidsplan geschreven. In dit plan staan zaken waarop 
DWARS zich het komende jaar wil richten. Het beleidsplan vindt je in bijlage 1. 
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Begroting 
 

UITGAVEN 
 

 
 
 
 
 
 

2016 2017

Post Budget Budget

Kantoormedewerker 5750 9000

Declaraties bestuur 6000 6000

Accountant/administratie 1500 1500

Verzekeringen 500 500

Kosten bank 200 200

Huur pand 10000 10000

Kantoormaterialen 500 500

Website en e-mail 3000 725

Telefoon 500 500

Porto 500 500

Abonnementen/lidmaatschappen 100 100

Grafische Vormgeving 2000

Congres 6500 7500

Lustrum 5000 0

Symposium 2000 2000

Tweede Kamercampagne 5000

Afschrijving Lustrum 1000 1000

Afschrijving TK campagne 1250

Lidmaatschap FYEG 720 725

Declaraties leden 2500 2500

Activiteiten en scholing 3000 5000

Huur stands 1500 1500

Internationalisering 2500 3500

Onvoorzien 1730 3250

Afdelingsbudget 2500 3500

OverDWARS 750 1000

Projecten 14000 14000

Totaal Totaal

72250 83250
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INKOMSTEN 
 
Subsidie Binnenlandse Zaken 40500 53250 

Projectgelden  14000 14000 

Contributie en Donaties 9000 13000 

Donateurs 750 0 

Overig 1000 1000 

Reserve 5000 0 

ANJV gelden 2000 2000 

      

  TOTAAL TOTAAL 

  72250 83250 

   

 
PRJOCTGELDEN 
 

 
 
TOELICHTING BEGROTING 2017 
 
Inkomsten 
De toekomst ziet er rooskleurig uit voor DWARS. Ons ledenbestand is in de afgelopen jaren 
flink doorgespit om iets te doen aan de vele wanbetalers. Dit beleid heeft succes gehad: we 
hebben nog maar enkele wanbetalers en veel betalende leden.  Dit resulteert in een flinke 
toename van verwachte inkomsten. Samen met de grote instroom in nieuwe leden leidt dit 
er toe dat we zowel meer inkomsten uit donaties & contributies krijgen als uit de subsidie.  
 
Daarnaast is bij het maken van deze begroting al rekening gehouden met een bescheiden 
steiging in zetels voor GroenLinks. Het eerste halfjaar zal de subsidie in 2017 nog afhankelijk 
zijn van het huidige zetelaantal, het tweede halfjaar van de nieuwe situatie. Bij het 
inschatten van deze inkomsten hebben we bescheiden ingeschat op 8 zettels na de 
verkiezingen, wat vergelijkbaar is met het percentage stemmen dat GroenLinks bij de eerste 
kamerverkiezingen kreeg. 
 
In totaal betekent dit dat we komend jaar ruim €10.000,- (€15.000,- als je de inkomsten uit 
reserves van vorig jaar niet meetelt) extra inkomsten hebben. Dit betekent dat er een hoop 
meer geld te investeren is in 2017. 
 

Projectgelden 2016 Projectgelden 2017

Campagne/verkiezingen 2500 Campagne/verkiezingen 3500

Ledenwerving/promotie 3800 Ledenwerving/promotie 4500

Scholing 3000 Scholing 3000

PJO-parlement 1200 PJO-parlement 1000

Opknappen zaal 2 1000 Opknappen Pand 2000

Website 2500

Totaal 14000 Totaal 14000
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Uitgaven 
Ten eerste willen we ingaan op een afschrijving die we komend jaar naar onze reserves gaan 
maken. €1250,- voor de Tweede Kamerverkiezingen. Voor het lustrum heeft het vorige 
bestuur al afschrijvingen ingevoerd en ook voor de verkiezingen lijkt ons dit een uitstekend 
instrument. Beide kosten een flink bedrag en op deze manier willen we voorkomen dat de 
reserves van onze vereniging uitgeput worden in lustrum- of verkiezingsjaren. 
 
Omdat deze investering in reserves eerder nog niet aangehouden is betalen wij in 2017 de 
Tweede Kamerverkiezingen uit de begroting. In de toekomst zal dit geld dus uit de reserves 
moeten komen. 
 
Daarnaast willen we ingaan op een mooie bezuiniging die we gerealiseerd hebben. De 
website kost vanaf komend jaar namelijk nog maar €725 per jaar. Dit is inclusief hosting 
voor de site en de e-mail server. Naast dat we een veel betere website hebben gaat dit ons 
dus ook op de lange termijn een hoop geld schelen. 
 
Dat geld kan dus op andere plekken in de vereniging gestoken worden. Het eerste waar we 
geld aan toe willen voegen is Activiteiten & Scholing. Onze ledenborrels/kaderdagen en 
andere bijeenkomsten op het pand worden steeds beter bezocht. Dit is natuurlijk fijn, maar 
betekent ook dat dit budget erg krap is geworden. Omdat we merkten dat we hier eigenlijk 
het hele jaar op moesten letten is dit budget in 2017 flink verruimd met €2000,- extra geld. 
Dit betekent dat er ook ruimte is voor meer activiteiten. Ook de Congressen blijven een 
knelpunt. Het is elk halfjaar weer een uitdaging om locaties te vinden. Om die reden 
verhogen we het budget hier met €1000,- . Als laatste bleek de post Internationaal eigenlijk 
te krap. In het budget wat er nu voor staat is het heel moeilijk om een reis te boeken die 
aan alle eisen van DWARS voldoet. Ook daar willen we dus 1000,- extra in investeren. 
 
Ook hebben we besloten wat extra geld aan afdelingen en de OverDWARS te geven. Vanaf 
volgend jaar is het afdelingsbudget € 350,- per afdeling en krijgt OverDWARS €1000,-. Op 
het moment merken wij dat de afdelingen nog vaak zuinig zijn met hun budget en dat niet 
altijd alles opgaat. Toch lijkt het ons goed om de afdelingen extra te stimuleren om dingen 
te organiseren. Dat is goed voor de afdelingen en goed voor de vereniging. We hopen dus 
dat deze extra financiële ruimte de afdelingen deze extra impuls zal geven! 
Dan resten nog twee posten waar we graag wat uitleg over geven: De grafische vormgeving 
en onze kantoormedewerker. Sonja, onze kantoormedewerker, is een enorme hulp voor het 
landelijk bestuur. Ze verzet een hoop werk en weet daardoor de werkdruk voor 
bestuursleden nog enigzins binnen de perken te houden. Om deze reden willen we graag 
het aantal uren uitbreiden. Waar de kantoormedewerker eerst 6 uur per week werkte is er in 
2017 geld om haar 9 uur per week te laten werken.  
 
De grafische vormgeving is iets waar we dit jaar steeds tegen aanliepen. Online campagnes 
worden steeds belangrijker en daarom willen we dat DWARS professionele en mooie foto’s 
en beelden gebruikt in campagnes en op haar website. Een mooi voorbeeld hiervan was 
vorig jaar het promotiefilmpje. Behalve voor dit project was het alleen onduidelijk waar de 
financiën hiervoor vandaan moesten komen. Omdat we het belangrijk vinden dat DWARS 
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structureel aan de slag gaat met betere campagnebeelden hebben we deze nieuwe post in 
de begroting opgenomen. 
 
Projectgelden 
Ook in 2016 hebben we weer veel mooie projecten van deze gelden mogelijk gemaakt. De 
scholing wordt op lange termijn versterkt door onder andere de DWARS Academie en we 
hebben veel campagnes en acties gedaan. Ook wordt er steeds meer promotiemateriaal 
verkocht en uitgedeeld door de hoge belangstelling voor DWARS. Het lijkt mij dus ook 
goed om in 2017 weer voldoende geld voor deze posten vrij te maken. Daarnaast zal er 
echt geld geïnvesteerd moeten worden in het opknappen van het pand. Waar in 2016 een 
start is gemaakt zullen de zalen komend jaar echt mooi en gezellig moeten worden.   
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Congresstukken 
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Verantwoording Zoekcommissie 
 
Kameraden, 
 
Dit congres komen we een stapje dichter bij de nieuwe structuur van het bestuursjaar. De 
bestuursleden die verkozen zullen worden, maken dit keer geen heel jaar vol. Het komende 
voorjaarscongres zal worden omgedoopt tot zomercongres en plaatsvinden in juni, waarna 
een inwerkperiode volgt en het stokje uiteindelijk in juli al overgedragen wordt aan het 
nieuwe bestuur. Ondanks de kortere duur zal het zeker een intensief jaar voor ze worden, 
die voor het grootste deel in het teken zal staan van de Tweede Kamerverkiezingen. De 
campagne is ondertussen al van start gegaan en GroenLinks lijkt er goed voor te staan. De 
zoekcommissie is er van overtuigd dat de te verkiezen kandidaten in staat zijn om DWARS 
een eigen gezicht te geven in de campagne, in plaats van op te gaan in de 'beweging' van 
GroenLinks.  
 
Als onafhankelijk orgaan binnen DWARS heeft de zoekcommissie de schone taak om talent 
te scouten, enthousiasmeren en motiveren om te solliciteren voor een van de vele officiële 
functies die de vereniging rijk is. het afgelopen half jaar konden we ons voornamelijk 
focussen op het vinden van kandidaten voor de bestuursposten. Wij hebben geprobeerd 
een team van sterke individuen samen te brengen die met elkaar in staat zijn om een sterke 
campagne neer te zetten en daarnaast de vereniging draaiende te houden. Wij hopen dat 
de nieuwe bestuursstructuur hierin zal helpen. Het bleek soms lastig om een duidelijk beeld 
te geven van de nieuwe posten en structuur. Uiteindelijk is het aan het bestuurslid en het 
bestuur zelf is om hier een definitieve vorm aan te geven en vervolgens aan het congres om 
ook hier kritisch naar te kijken.  
 
Op het moment van schrijven lijkt het erop dat er voor iedere post tenminste een kandidaat 
zich heeft gemeld. Wij zijn trots dat dit gelukt is, ondanks het feit dat de Zoekcie een van 
haar leden heeft moeten laten gaan. Tessel is voor de zomer uit de Zoekcie gestapt 
vanwege haar sollicitatie voor een bestuursfunctie. Zo dicht bij het vuur kan een 
bestuursfunctie gemakkelijk onweerstaanbaar worden. Ook de RvA heeft een lid moeten 
laten gaan vanwege bestuursambities. Voor deze positie hebben wij eveneens gezocht naar 
geschikte kandidaten. Vanwege het inkrimpen van de RvA is het van groot belang dat alle 
plekken gevuld blijven en dit zal de komende termijn ook zo zijn.  
 
Naast het aantal sollicitaties zijn wij erg tevreden met ons nieuwe project om mensen 
enthousiast te maken voor een bestuursjaar. Op aanraden van de Zoekcie hebben sommige 
van de geïnteresseerde leden een bestuursvergadering bijgewoond. Dit leek ons een zeer 
geschikte manier om mensen de sfeer te laten proeven en om ze idee te geven van de 
dagelijkse gang van zaken binnen het bestuur.  verwachtingen zijn essentieel voor een 
goede start van het bestuursjaar. We hebben geprobeerd om problemen te voorkomen 
door goed advies te geven als dat ons gevraagd werd. De bestuurservaring van de leden 
van de Zoekcie heeft hier goed uitkomst geboden.  
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Wij wensen de nieuwe zoekcommissie een goed jaar toe en we hopen dat de grote aanwas 
in nieuwe leden veel politiek talent met zich brengt.  
 
De zoekcommissie 2015-2016 
 
Jola Huijberts  
Barbara Verstappen 
Funs Eldersen 
Arie Poels 
Tessel Wijne  
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Verantwoording 
Kandidatencommissie 

 
Beste DWARS’ers, 
 
Van april tot oktober 2016 heeft de kandidatencommissie (KaCie) gesprekken gevoerd met 
kandidaten voor de bestuursfuncties van het landelijk DWARS-bestuur (nieuwe stijl), een lid 
van de RVA en de hoofdredacteur van de OverDWARS. De KaCie heeft de volgende 
planning aangehouden in haar werkzaamheden: 
 
Eind juni: Vacatures online 
15 augustus: Deadline sollicitatie alle vacatures 
Eind augustus/begin september: Gesprekken met alle kandidaten 
Half september: Versturen conceptadviezen naar alle kandidaten 
Eind september: Publicatie vastgestelde adviezen 
 
De KaCie had in eerste instantie de deadline voor de sollicitaties naar de diverse functies op 
1 augustus gesteld. Vanwege de vakantieperiode is deze datum verlengd tot 15 augustus. 
De KaCie heeft toen wel alvast data gepland voor de gesprekken met de kandidaten, zodat 
zij direct voortvarend aan de slag kon. Voordat de gesprekken plaatsvonden heeft de KaCie 
een gesprekstraining gekregen van Griffin, Tekst en Uitleg. Met alle twaalf de kandidaten is 
een gesprek gevoerd en met een aantal kandidaten twee gesprekken. Dat gold voor de 
functie van voorzitter en vicevoorzitter, alsook kandidaten waarbij de KaCie het nodig vond 
om de bevindingen uit het eerste gesprek nog eens te toetsen. Ook is er met een aantal 
referenten gesproken. De KaCie heeft vooral gelet op motivatie, bekendheid met DWARS, 
politiek en bestuurlijk inzicht en functioneren in teamverband. Direct na de gesprekken is de 
KaCie gestart met het schrijven van de conceptadviezen. Deze zijn half augustus 
toegestuurd aan alle kandidaten. 
 
Naar aanleiding van de adviezen hebben twee kandidaten zich teruggetrokken. Met hen is 
gebeld over hun keuze. De andere tien kandidaten stemden allen in met hun adviezen, 
hetzij met een enkele tekstuele (geen inhoudelijke) aanpassing. Vanwege het goede verloop 
en de flexibele agenda’s van zowel de KaCie-leden als de kandidaten is het gelukt om alle 
adviezen van de KaCie op tijd toe te sturen naar het landelijk bestuur, waardoor zij 
opgenomen konden worden in de congresreader. De KaCie is blij met dit resultaat, dat alle 
leden in staat stelt om zich voorafgaand aan het DWARS-congres te kunnen verdiepen in de 
adviezen. 
 
Alle leden van de KaCie vonden het een dankbare en leuke taak om de gesprekken met de 
kandidaten te voeren en op basis hiervan adviezen op te stellen, waarmee het congres haar 
eigen afweging kan maken. Wij wensen de kandidaten succes met de presentatie en de 
leden met de keuze. Tot op het DWARS-congres! 
 
De KaCie 2016: Sybren Deuzeman, Tim Endeveld (secretaris), Karen van der Heijden 
(voorzitter), Tim de Kroon, Marije Ploeg en Laura van den Vrijhoef 
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Kandidaatstellingen bestuur en 
Overdwars 

 
Lynn van Calmthout (24 jaar) – Hoofdredacteur OverDWARS  
 
Voorstelstukje: 
Lief DWARS, 
Dit congres wil ik me graag kandideren voor het hoofdredacteurschap van OverDWARS. 
Sinds de heroprichting van OverDWARS als actief medium heb ik mij voortdurend ingezet 
om ons ledenblad leesbaar(der), aantrekkelijk(er) en bekend(er) te maken. De redactie kent 
mij als een actieve, kritische en creatieve redacteur, die ook niet terugdeinst voor 
organisatorisch werk. OverDWARS is enorm verbeterd het afgelopen jaar, maar vooral de 
publicatiestructuur, de verbinding met de rest van de vereniging en de sociale media 
kunnen altijd nog beter. Mijn ervaring binnen OverDWARS en enkele andere redacties en 
mijn taalnazisme maken mij de aangewezen DWARSer om de redactie het komende 
bestuursjaar te leiden. Ik hoop dat jullie me daarin steunen, en niet terugdeinzen me te 
contacteren als jullie zelf iets willen schrijven! 
 
Advies Kandidatencommissie:  
Lynn heeft het afgelopen jaar haar Master 
In Architecture, Urbanism and Building Technology gehaald aan de TU Delft en is nu 
werkzoekend. Ze is binnen DWARS vooral actief bij de OverDWARS en binnen de 
RvA. Lynn wil graag een leidende rol binnen de OverDWARS op zich nemen en stelt 
zich daarom kandidaat als hoofdredacteur.  
  
Lynn maakt sinds 2 jaar deel uit van de redactie van de OverDWARS, waaronder enige tijd 
als adjunct hoofdredacteur. In die tijd heeft ze ruime ervaring opgedaan en zich ontwikkeld 
als een drijvende kracht binnen de redactie. Ze heeft een duidelijke visie wat ze als 
hoofdredacteur wil bereiken. Belangrijke speerpunten zijn de redactie versterken, de 
opmaak verder verbeteren en variatie in de artikelen waarborgen. Ze is creatief, heeft oog 
voor detail en kan goed plannen.  
  
Lynn wil de OverDWARS inhoudelijk onafhankelijk van de vereniging leiden. 
De kandidatencommissie adviseert haar om goed te communiceren met het bestuur 
wanneer stukken gevoelig kunnen liggen bij de vereniging of het bestuur. Daarnaast raadt 
de kandidatencommissie haar aan om de vereniging ook buiten de OverDWARS, binnen 
afdelingen of commissies, beter te leren kennen.  
 
Iris Nibbering (20 jaar) – Internationaal Secretaris  
  
Voorstelstukje: 
Hoi lief congres! Bonjour! Buongiorno! 
Ik ben Iris, twintig jaar, antropoloog in wording en meer dan drie jaar Dwarser. Ik kom uit 
Arnhem, woon in Utrecht en ik studeer in Leiden. Al geniet ik volop van de RvA en van 
verschillende commissies, ik kijk er enorm naar uit om me op een andere manier voor 
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DWARS te gaan inzetten. Twee jaar ben ik al actief bij de Commissie Internationaal en sinds 
een half jaar ook bij de FYEG. Met een flinke dosis enthousiasme en energie wil ik me het 
komende jaar inzetten voor DWARS als Internationaal Secretaris. 
  
In mijn advies staat dat ik de wereld wil veranderen. Wie wil dat nu niet? Gelukkig lopen er 
niet alleen wereldverbeteraars over de Oudegracht. We hebben een groot internationaal 
netwerk aan groene, vrijzinnige en sociale mensen. Ik wil komend jaar de uitdaging aangaan 
om voor meer verbinding met andere organisaties te zorgen en daarmee de leden van 
DWARS stimuleren om soms vanuit een breder kader te werken. Ik wil samen met 
commissies, afdelingen, de OverDwars en (lidorganisaties van) FYEG kijken naar wat we 
voor elkaar kunnen betekenen. Ik wil me inzetten om het congres van de Global Young 
Greens dat na de landelijke verkiezingen plaats zal vinden zo waardevol mogelijk te maken 
voor DWARS. Ik wil onze idealen naar buiten dragen en de ruimte creëren om te kunnen 
leren van de ideeën van gelieerde organisaties. Ik hoop met jullie allen een mooi jaar 
tegemoet te gaan en ik hoop op jullie steun. 
 
Advies Kandidatencommissie: 
Iris studeert Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie in Leiden. Ze is een van de 
bekende gezichten binnen DWARS. Ze is 3 jaar actief op veel verschillende plekken in de 
organisatie, waaronder de RvA, twee afdelingen en verschillende commissies. Iris wil de 
wereld veranderen. Binnen DWARS raakt ze geïnspireerd om zich hier verder voor in te 
zetten. Daarom wil ze graag Internationaal Secretaris worden in het landelijk bestuur.  
  
Iris heeft een duidelijk beeld van de functie en heeft goed nagedacht over wat ze het 
aankomende jaar wil bereiken. Ze is actief bij de FYEG en is goed op de hoogte van de 
belangrijkste ontwikkelingen, de gevoeligheden en de bestuurlijke structuur. Dat stelt haar 
in staat om kansen voor DWARS binnen de FYEG te zien en te creëren. Ze vindt het leuk om 
samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en heeft hier ervaring mee.  
  
Iris is perfectionistisch. Ze stelt hoge eisen aan zichzelf en aan de mensen waarmee ze 
samenwerkt. Hiermee houdt ze een team scherp  maar ze zal er ook voor moeten waken dat 
dit niet te veel irritatie opwekt. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat ze hier 
de juiste balans in kan vinden. Iris is sociaal en hecht aan een open sfeer.  
 
Bas van Weegberg (19 jaar) – Politiek Secretaris en Vicevoorzitter 
  
Voorstelstukje:  
Hoi allemaal! Mijn naam is Bas van Weegberg en ik kom uit de provincie van worstenbrood 
en Guus Meeuwis. Afgelopen jaar mocht ik met heel veel plezier voorzitter zijn van de 
zuidelijkste afdeling die onze vereniging rijk is: DWARS Brabant. Ik ben dan ook trots dat we 
jullie dit najaarscongres mogen verwelkomen in Breda! Op dat congres gaan we een nieuw 
landelijk bestuur verkiezen, en ik ben kandidaat voor de functies van Politiek Secretaris en 
Vicevoorzitter. Komende bestuursperiode wil ik me graag inzetten voor verzelfstandiging 
van de inhoudelijke commissies, een sterke aanwezigheid van DWARS in de media en 
vruchtbare contacten met andere organisaties. Mijn externe contacten en vaardigheden op 
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het gebied van debatteren, dialoog leiden maar ook qua intern leiding geven kunnen daar 
een positieve bijdrage aan leveren. Graag tot in Breda, ik heb er enorm veel zin in! 
 
Advies Kandidatencommissie: (politiek secretaris) 
Bas is student Bestuurskunde in Tilburg. De afgelopen tijd heeft hij relevante politieke 
ervaring opgedaan als voorzitter van DWARS Brabant en als bestuurslid campagne bij 
GroenLinks Brabant. Nu hij de vereniging goed heeft leren kennen, is hij gedreven om 
plaats te nemen in het landelijk bestuur als Politiek Secretaris.  
  
Bas heeft een sterk politiek gevoel en weet hoe hij de politieke lijn van DWARS uit moet 
dragen. Zijn debat- en spreekvaardigheden zijn zeer goed ontwikkeld. Hij is goed in staat 
om prioriteiten te stellen, onder andere voor de aankomende campagnetijd. Deze 
kwaliteiten maken hem tot een inhoudelijk stevige Politiek Secretaris met een duidelijke 
visie. Daarbij houdt Bas graag grip op de inhoudelijke richting van zijn commissies. Hij wil 
hen wel graag meer organisatorische zelfstandigheid geven.  
  
De kandidatencommissie verwacht dat Bas op goede basis samenwerkt met de voorzitter en 
daarin een prettige ondersteunende rol oppakt. Binnen het bestuur is hij een rustige maar 
enthousiasmerende factor. Een aandachtspunt voor hem is zijn neiging om politieke en 
persoonlijke confrontaties te veel uit de weg te gaan ten behoeve van een goede sfeer.   
 
Advies Kandidatencommissie: (vicevoorzitter)  
Bas is naast kandidaat Politiek Secretaris ook kandidaat Vicevoorzitter. Met deze combinatie 
van functies hoopt hij met name versterking te bieden voor de aankomende 
verkiezingscampagne. Zijn externe contacten, vaardigheid in debatteren en vermogen om 
intern leiding te geven komen hierbij goed van pas.  
  
Bas heeft een duidelijk beeld voor ogen hoe hij zijn rol als Vicevoorzitter intern en extern 
vorm wil geven. Hij is sociaal, gedreven en kent de vereniging goed. Hoewel hij misschien 
eerst de kat uit de boom kijkt in een team, kan hij op den duur een leidende rol op zich 
nemen. Te midden van politieke hectiek weet Bas kalm te blijven. Hij is in staat om 
weloverwogen een politieke lijn uit te zetten en beslissingen te nemen.  
  
De kandidatencommissie ziet in Bas een sterke inhoudelijke en organisatorische 
Vicevoorzitter, die met name op extern vlak een belangrijke rol kan spelen.  
 
Fabian van Hal (19 jaar) – Bestuurslid Organisatie & Leden  
 
Voorstelstukje: 
Beste DWARSe vrienden, Mijn naam is Fabian van Hal, ik ben 19 jaar, student politicologie 
en woon op dit moment in het mooie Utrecht. Zo'n anderhalf jaar geleden werd ik lid van 
onze organisatie. Toen wist ik eigenlijk nog niet zoveel van DWARS af, ik was simpelweg 
een sympathisant. Maar al snel kwam ik erachter dat ik me ontzettend thuis voelde hier: bij 
de gezellige mensen, bij onze idealen en bij de interessante evenementen, sprekers en 
activiteiten die we hebben. Ontzettend enthousiast werd ik ervan,  dus ik wilde meer doen. 
Ik werd bestuurslid bij de afdeling Brabant (waar ik vandaan kom) en ik werd actief voor de 
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onderwijscommissie. Dat is me ontzettend goed bevallen! Nu hoop ik me in te mogen 
zetten voor het landelijk bestuur om van DWARS nóg een mooiere organisatie te maken. 
Dat kan volgens mij zeker met de functie organisatie & leden. Het binden, werven en 
activeren van leden is natuurlijk een pre als we iedereen tevreden willen stellen. Kortom, ik 
wil 100% mijn best doen om volgend jaar als bestuurslid onze groene, sociale en gezellige 
vereniging te laten bloeien groeien! Tot op het congres! - Fabian 
 
Advies Kandidatencommissie:  
Fabian is dit studiejaar begonnen aan zijn bachelor Politicologie. Hij is nieuwsgierig om te 
ontdekken wat mensen drijft om naar de activiteiten te komen. Hij is zeer gemotiveerd om 
DWARS als vereniging te laten groeien en bloeien. Daarom stelt hij zich kandidaat als 
Bestuurslid Organisatie & Leden.  
  
Fabian praat makkelijk, weet zijn enthousiasme goed over te brengen en legt makkelijk 
contact. Hij vindt het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten. De afgelopen maanden 
maakte hij deel uit van het bestuur van de afdeling Brabant als Coördinator Activiteiten. In 
deze tijd heeft hij relevante ervaring opgedaan met het organiseren van activiteiten, 
waaronder de zomertour, en wist hij leden te activeren en enthousiasmeren.  
  
Fabian heeft veel contacten binnen DWARS en kent zowel de vereniging op landelijk niveau 
als de verschillende afdelingen. Hij begrijpt goed welke ondersteuning afdelingen nodig 
hebben en hoe hij hier als bestuurslid op in kan spelen.  
  
In een bestuur is Fabian aanwezig en komt hij graag met nieuwe ideeën. Soms kan zijn 
enthousiasme omslaan in rechtlijnigheid, waardoor hij minder oog heeft voor de bezwaren 
van anderen. De kandidatencommissie ziet hierin een belangrijk ontwikkelpunt voor Fabian.  
 
Etienne Goudriaan (26) – Bestuurslid Campagne & Communicatie en Vicevoorzitter 
 
Voorstelstukje: 
Lieve Congresgangers, 
Na een fantastisch jaar als penningmeester van onze mooie vereniging heb ik besloten mij 
weer voor het bestuur te kandideren. Ik hoop dit jaar de campagne te leiden als bestuurslid 
Campagne & Communicatie en verkozen te worden als Vice-Voorzitter.  
 
Nederland is voor mij een land van inclusiviteit, een land van verbinding en een land dat 
vooroploopt. Maar de laatste decennia lijkt Nederland helaas conservatiever in plaats van 
progressiever geworden. Nu is het moment gekomen om dat tij te keren! De groeiende 
populariteit van GroenLinks en DWARS is een teken dat vele mensen vooruit willen. Ik heb 
er daarom vertrouwen in dat we het progressieve geluid het komende jaar nog meer op de 
kaart gaan zetten. 
 
Ik heb enorm veel zin om te beginnen aan deze klus. Het wordt een prachtige campagne 
waarbij ik zoveel mogelijk jongeren wil bereiken en betrekken. Ik hoop dat jullie mij deze 
mogelijkheid geven en er met mij een fantastisch jaar van maken. Laten we samen bouwen 
aan een mooie toekomst! 
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Advies Kandidatencommissie: (Campagne & Communicatie)  
Etienne volgt de studie Media, Informatie en Communicatie aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Het afgelopen jaar heeft hij zich als Penningmeester in het landelijk bestuur van 
DWARS niet alleen ingezet voor gezonde financiën, maar greep hij ook kansen die buiten 
zijn directe functie lagen, waaronder de organisatie van diverse activiteiten. Omdat hij hier 
graag mee verder wil, stelt hij zich kandidaat als bestuurslid Campagne & Communicatie.  
  
Etienne heeft een sterke sociale basis binnen de vereniging opgebouwd, wat van pas komt 
bij het opzetten van campagnes. Hij heeft goed nagedacht over de onderwerpen waarop hij 
in wil zetten in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. De kandidatencommissie 
raadt hem aan om hiervoor zo snel mogelijk concrete ideeën voor acties te ontwikkelen.  
  
Vanuit zijn opleiding heeft Etienne veel ervaring met het schrijven van teksten. Hij heeft een 
brede kennis van DWARSe standpunten, met name over groene onderwerpen. Etienne zal, 
in samenwerking met het nieuwe bestuur, een manier moeten vinden om correcte spelling 
te waarborgen in externe berichtgeving.   
  
Intern speelt Etienne een positief-kritische en enthousiasmerende rol. Hij hecht belang aan 
goede samenwerking. Hij kan een bijdrage leveren aan een prettige sfeer binnen en buiten 
het bestuur. Etienne zal ervoor moeten waken dat hij vanuit zijn enthousiasme niet te veel 
hooi op zijn vork neemt.  
  
Advies Kandidatencommissie: (Vicevoorzitter) 
Etienne stelt zich met veel enthousiasme kandidaat voor de functie van Vicevoorzitter. 
Volgens hem is dit een logische aanvulling op zijn kandidatuur voor Bestuurslid Campagne 
& Communicatie. Hiervoor zal hij veel op straat zijn en een aanspreekpunt vormen voor de 
leden.  
  
Etienne heeft tijdens zijn afgelopen bestuursjaar als Penningmeester veel inzicht opgedaan 
over het reilen en zeilen van zowel de vereniging DWARS als het landelijk bestuur. Hij 
overziet goed wat er op organisatorisch gebied moet gebeuren en zorgt dat daar duidelijke 
afspraken over worden gemaakt. Vanuit zijn opleiding kan hij de Voorzitter goed 
ondersteunen in de voorbereiding op media-optredens.  
  
De kandidatencommissie ziet ruimte voor verbetering als het gaat om zijn voorkomen in de 
media bij het vervangen van de Voorzitter. Etienne is zich hiervan bewust en wil zich graag 
verder ontwikkelen in zijn presentatie. Als hij zich inhoudelijk goed voorbereidt, is hij in staat 
om zijn standpunten goed te verwoorden.  
  
De kandidatencommissie ziet in Etienne een sterke Vicevoorzitter, die met name op intern 
niveau een versterkende en verbindende factor vormt voor zowel het bestuur als de 
vereniging. Als hij werkt aan zijn presentatie, heeft de kandidatencommissie er vertrouwen 
in dat hij zich in media-optredens voldoende staande kan houden.  
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Tessel Wijne (21 jaar) – Bestuurslid Scholing & Activiteiten  
 
Voorstelstukje:  
Lieve leden, 
Ik ben Tessel Wijne en zelf ook lid van onze mooie vereniging DWARS. Van veel mensen om 
mij heen krijg ik de vraag waarom ik lid ben van DWARS en al helemaal waarom ik mijn 
energie en tijd in deze vereniging stop. Ondanks dat ik inderdaad twee jaar lang tijd en 
energie gestoken heb in DWARS heb ik mezelf deze vraag misschien te weinig gesteld in de 
eerste anderhalf jaar. Ik vond dat ik iets maatschappelijks moest doen, politiek boeide me 
toch wel buitengewoon en ik wilde graag bestuurservaring op doen. Het waren de voor de 
hand liggende antwoorden die ik altijd kon geven. Het afgelopen jaar is deze vraag echter 
zijn eigen leven gaan leiden bij mij waarbij ik voor mezelf eens goed wilde weten waarom ik 
toch steeds weer de fiets of trein pakte naar een DWARS activiteit. Ik wilde voor mezelf op 
een rijtje hebben waarom ik lid ben, en ik kan jullie vertellen: het is gelukt. 
 
Bij DWARS heb ik een plek gevonden waar ik uitgedaagd word mezelf zowel inhoudelijk als 
organisatorisch te ontwikkelen maar bovenal is het een plek waar ik vrienden heb gemaakt 
waarvan je weet dat als het puntje bij paaltje komt we allemaal hetzelfde doel hebben: deze 
wereld groener en socialer maken. Dat doet elk lid op zijn of haar eigen manier, en dat is 
mooi en zo wil ik dat ook graag doen door zitting te nemen in het landelijk bestuur van 
DWARS. 
 
Ik heb zeer bewust gesolliciteerd voor de post scholing & activiteiten. Een vereniging zoals 
de onze is niks zonder de leden. Daarom is het belangrijk dat we jullie dicht bij ons houden 
als landelijk bestuur. Door goede scholing aan te bieden maken we onze vereniging samen 
alleen maar sterker, daarom heb ik ook erg veel zin om het scholingsbeleid te mogen 
uitvoeren. 
 
Het is echter ook zo dat we als vereniging niet te veel in onze eigen bubbel moeten blijven. 
We zijn dan immers zelf geen volksvertegenwoordigers, we zijn wel een maatschappelijke 
en politiek organisatie. Het is daarom van belang ook in de samenleving te blijven staan. 
Door activiteiten te organiseren waarbij we dit doen maar ook de verdieping op zoeken wil 
ik graag ook de vereniging nog sterker maken. En ik mag dan zo Haags zijn als maar kan, ik 
heb ook zeker mijn bourgondische kanten. Door activiteiten te organiseren waarin er een 
juiste balans is tussen gezelligheid en inhoud hoop ik dat elk lid een warm thuis kan vinden 
in DWARS. 
 
Ik kan me heel goed voorstellen dat er veel vragen zijn. Deze mogen jullie uiteraard 
allemaal stellen op het congres maar je kan me ook altijd op een activiteit of op een of 
ander sociaal medium aanspreken. 
 
Advies Kandidatencommissie: 
Tessel studeert Biomedische Wetenschappen in Utrecht. Ze is nu 2 jaar actief bij DWARS en 
heeft in die tijd onder andere de afdeling Leiden-Haaglanden opgezet. Tessel haalt veel 
energie uit DWARS en wil haar inzet voor de vereniging vergroten. Dit wil ze doen als 
bestuurslid Scholing & Activiteiten in het landelijk bestuur.  
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Tessel kent de vereniging goed en heeft een goed beeld van de kansen voor scholing en 
activiteiten. Ze wil inzetten op continuïteit van het scholingsbeleid door de huidige 
activiteiten voort te zetten en uit te bouwen. Ze heeft veel ervaring met het organiseren van 
activiteiten en is goed in projectmatig werken. Tessel is open en toegankelijk en vindt het 
belangrijk om input bij het bestuur, de scholingscommissie en andere leden te halen. De 
kandidatencommissie raadt Tessel aan om zich ook te verdiepen in het scholingsaanbod van 
GroenLinks en te onderzoeken welke mogelijkheden voor samenwerking daar liggen.  
  
Tessel legt makkelijk contact en heeft een enthousiasmerend effect op mensen. Ze vindt het 
belangrijk dat er binnen de vereniging een goede balans is tussen gezelligheid en 
inhoudelijke activiteiten. Het liefst combineert ze die twee. In een team brengt Tessel leven 
in de brouwerij en zorgt ze voor gezelligheid.  
  
Emile van Krieken (21 jaar) – Penningmeester  
 
Voorstelstukje:  
Hoogwaarde DWARS leden, welkom in het prachtige Breda, de Parel van het Zuiden en 
mijn zeer geliefde geboortestad. Zoals u hierboven heeft kunnen vernemen is mijn naam 
Emile en heb ik mij vol overtuiging aangemeld voor het penningmeesterschap van de 
organisatie. Als echte bèta computer nerd is werken met cijfertjes natuurlijk als een tweede 
natuur, en ik hoop dat deze kwaliteit zich ook zal vertalen naar eurootjes en centjes. Met wat 
puzzelwerk ga ik er voor zorgen dat al uw fantastische en creatieve ideeën gefinancierd 
worden.  
 
Die ideeën zijn ook nodig, want het worden belangrijke tijden met twee verkiezingen die de 
toekomst van Nederland en de wereld wel eens een duistere richting op zouden kunnen 
sturen. Bij DWARS gaan we een ander geluid laten horen, een geluid tegen racisme en 
xenofobie, en voor een eerlijke en groene economie. Ik kijk uit naar een gezellig jaar waar 
we flink actief gaan zijn en GroenLinks naar een nieuw hoogtepunt tillen, en ik verwacht dat 
ik al uw prachtige gezichten vaak langs kan zien komen! 
 
Advies kandidatencommissie: 
Emile begint dit jaar aan zijn Master Artifical Intelligence. Hij is ongeveer een jaar lid, maar 
is er al helemaal van overtuigd dat hij op zijn plaats is bij DWARS. Op dit moment is 
hij voorzitter van de Commissie Economie en Financiën. Emile wil graag een 
bijdrage leveren aan DWARS. Kijkende naar de functieprofielen, ziet hij zichzelf op dit 
moment vooral geschikt als Penningmeester.    
  
Emile heeft een goed beeld van de functie. Hij heeft ervaring met boekhouden in een kleine 
organisatie die games ontwerpt. Hierbij heeft hij veel ervaring opgedaan in het maken en 
toelichten van financiële afwegingen. Nee zeggen is hem zeker niet vreemd. Emile is een 
sterk analytisch denker en kan vanuit zijn opleiding goed met cijfers werken.  
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Binnen een team is Emile rustig en vindt hij het belangrijk om goed te luisteren naar 
anderen. De kandidatencommissie ziet Emile als een teamspeler die kritisch durft te zijn en 
oog heeft voor zijn medebestuursleden.   
  
Emile heeft ervaring met financiën, maar nog geen ervaring met begroten. De 
kandidatencommissie denkt dat Emile dit makkelijk kan leren en raadt hem aan 
om hier extra aandacht aan te besteden tijdens de overdracht.  
 
Mark Louwrier (26 jaar) – Secretaris  
 
Voorstelstukje: 
Lieve DWARS'ers, 
Met veel plezier stel ik mij kandidaat voor de functie van secretaris. Het afgelopen jaar ben 
ik secretaris geweest bij DWARS Amsterdam, een boeiende en leerzame tijd. Met een plek 
in het landelijk bestuur wil ik graag bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van 
DWARS en op deze manier onze linkse en groene idealen bevorderen. Mijn kracht ligt op 
de terreinen van organiseren, regisseren en verbinden; een rol op de achtergrond past 
daarom uitstekend bij mij. Het secretarisschap in het DWARS-bestuur is voor mij ook een 
kans om me persoonlijk te ontwikkelen. Ik ben een fanatieke student Political Theory, maar 
wil ook graag de politiek in de praktijk leren kennen. Daarom stel ik me met veel 
enthousiasme kandidaat voor de functie van secretaris. Ik hoop op jullie steun 
 
Advies Kandidatencommissie:   
Mark is dit studiejaar begonnen aan zijn master Political Theory aan de UvA. Na met veel 
plezier secretaris te zijn geweest bij de afdeling Amsterdam, stelt hij zich nu kandidaat als 
Secretaris voor het landelijk bestuur. Hij is nieuwsgierig naar het werken in een politieke 
omgeving.  
  
Mark heeft een duidelijk beeld van de taken die hem te wachten staan en de tijdsinvestering 
die deze vergen. Hij voelt zich het prettigst in een faciliterende rol op de achtergrond. Hij 
is niet bang om mensen achter de broek te zitten of een meer leidende rol op zich te 
nemen waar nodig. Door zijn bijbaan heeft hij veel ervaring met bellen. In een team vormt 
Mark een rustige persoonlijkheid, die goed kan samenwerken.  
  
De kandidatencommissie adviseert Mark om, naast de afdeling Amsterdam, de rest van de 
vereniging snel beter te leren kennen. Daarnaast zal hij zich meer moeten verdiepen in de 
statuten en reglementen. De kandidatencommissie heeft er vertrouwen in dat hij weet hoe 
hij dit aan moet pakken en deze kennis snel genoeg onder de knie zal hebben.  
 
Noortje Blokhuis (25 jaar) – Voorzitter  
 
Voorstelstukje: 
Lieve DWARSers, 
Het afgelopen jaar heb ik met veel plezier deel uitgemaakt van het bestuur van DWARS. 
Om nog meer voor de vereniging te kunnen betekenen, zou ik heel graag voorzitter van 
DWARS willen worden. Ik hoop in die functie mensen te kunnen inspireren en de ruimte te 
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creëren waarin (bestuurs)leden het beste uit zichzelf kunnen halen. De rol van de voorzitter 
zie ik vooral als een verbindende rol: het is belangrijk dat er een goede sfeer is binnen het 
bestuur en binnen de vereniging. Het bewaken van het (groeps)proces in het bestuur zie ik 
als een van de kerntaken van de voorzitter.  
 
Omdat ik het afgelopen jaar heb meegewerkt aan het politiek programma, ben ik goed op 
de hoogte van de DWARSe standpunten. Ik kan niet wachten om die te gaan uitdragen, 
naar GroenLinks toe, in gesprek met andere PJO's en organisaties en in de media. 
Nederland is toe aan het groene, sociale en vrijzinnige verhaal waar wij voor staan. DWARS 
en GroenLinks groeien en dat vind ik heel hoopvol. Door een goede campagne voor de 
Tweede Kamerverkiezingen neer te zetten, kunnen we deze groei verder stimuleren. Ik heb 
heel veel zin om me daar samen met jullie voor in te zetten. 
 
Ik hoop op jullie steun. 
 
Advies Kandidatencommissie: 
Na een jaar als bestuurslid Campagnes & Ledenwerving stelt Noortje zich kandidaat voor de 
functie van Voorzitter. Ze wil haar bevlogenheid inzetten om de standpunten van DWARS uit 
te dragen en GroenLinks scherp te houden. Op dit moment werkt ze als wetenschappelijk 
medewerker vertalen bij het Nederlands Bijbelgenootschap Haarlem en geeft aan dit goed 
te kunnen combineren met een bestuursfunctie als Voorzitter.  
  
Door haar deelname in de programmacommissie is Noortje goed op de hoogte van de 
standpunten en discussies binnen DWARS. Vooral in actie voeren ligt volgens haar de 
mogelijkheid om het verschil te maken naar buiten toe. Acties mogen voor Noortje best wel 
wat vaker plaatsvinden. Hierbij hecht ze belang aan direct contact met mensen. Met media-
optredens heeft Noortje nog weinig ervaring, maar ze is in staat om standpunten 
overtuigend te verwoorden.  
  
In de rol als voorzitter houdt Noortje intern oog voor goede onderlinge verhoudingen en 
een prettige sfeer in het bestuur. Ze heeft een sterk analytisch vermogen en 
een goed ontwikkeld politiek gevoel. Ze weet hoe ze (bestuurs-)leden wil betrekken bij 
beslissingen. Als voorzitter wil Noortje met mandaat spreken. De kandidatencommissie ziet 
een ontwikkelpunt voor Noortje als het gaat om het innemen van een stevige, leidende rol 
wanneer knopen doorgehakt moeten worden. Daarbij mag ze voor haar eigen mening 
blijven staan.  
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Kandidaatstellingen RAAD VAN ADVIES 
 
Door het vertrek van Iris Nibbering is er een tussentijdse vacature ontstaan voor de RVA. 
Voor de functie hebben zich de volgende personen kandidaat gesteld:  
 
Lisanne van ’t Riet (20 jaar) 
 
Voorstelstukje:  
Hallo! Mijn naam is Lisanne van ’t Riet. Ik ben 20 jaar oud, woonachtig in Hoorn (Noord-
Holland) en Ik studeer HBO Communicatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Een jaar 
geleden ben ik lid geworden van DWARS om mij te kunnen verenigen met andere mensen 
die dezelfde idealen hebben en hier actief mee te worden! 
 
Binnen DWARS ben ik actief bij de commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit en sinds 
eind september ben ik de nieuwe voorzitter van deze commissie. Het is mijn doel om de 
commissie te laten groeien en een van de meest actieve commissies van DWARS te worden! 
Ik heb mij verkiesbaar gesteld voor de Raad van Advies omdat ik denk dat ik met mijn frisse 
blik, sterkte mening en open houding een goede toevoeging zal zijn.  
 
Ik wil mij graag op meer manieren inzetten voor DWARS en ik denk dat de Raad van Advies 
hier zeer geschikt voor is. 
 
Advies Kandidatencommissie: 
Lisanne zit in haar tweede studiejaar van de pleiding Communicatie aan de Hogeschool van 
Amsterdam. Ze vindt het leuk om advies te geven en wil graag leren dit op een goede mani
er te doen. Daarom heeft ze gesolliciteerd voor de vacante positie in de Raad van Advies.    

  

Lisanne werd een jaar geleden lid van DWARS en is sinds een half jaar actief bij de 
Commissie Integratie & Emancipatie, waar ze op dit moment de functie van secretaris 
vervult. De kandidatencommissie constateert een beperkte ervaring met, en gevoel voor, 
procedures en besluitvorming binnen de vereniging. Daarnaast heeft ze beperkte kennis 
over de verschillende gremia binnen DWARS.  

  

Lisanne is kritisch en heeft oog 
voor detail. Ze staat haar mannetje en laat niet makkelijk over zich heen 
lopen. Lisanne wil de vereniging beter leren kennen en ziet de Raad van Advies als 
de geschikte plek hiervoor. De kandidatencommissie vindt dat dit niet overeenstemt met de 
functie van de Raad van Advies en denkt dat andere functies binnen de vereniging haar 
doel beter dienen.  

  

Op dit moment hoeft Lisanne’s beperkte ervaring geen probleem te vormen binnen de 
Raad van Advies, omdat de benodigde ervaring in voldoende mate aanwezig is. De 
kandidatencommissie adviseert Lisanne om een leergierige houding aan te nemen.  
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Kandidaten Kandidatencommissie 
 
Er zijn een aantal vacatures in de Kandidatencommissie van DWARS. Het voeren van 
sollicitatiegesprekken voor het nieuw DWARS bestuur kost altijd erg veel tijd en van de 
huidige KaCie hebben Marije Ploeg, Karen van der Heijden en Tim de Kroon aangeven de 
komende tijd niet voldoende tijd te hebben om deze gesprekken te voeren voor de 
bestuursverkiezingen in juni. Tim Endeveld, Sybren Deuzeman en Laura van der Vrijhoef 
zullen wel onderdeel blijven van de KaCie. Voor de drie vrijgekomen posten hebben zich de 
volgende personen gekandideerd: 
 
Ties Ammerlaan (21 jaar) 
 
Voorstelstukje: 
Lieve DWARSers, 
Het is bij het schrijven van stukjes als deze, dat je ineens beseft hoe snel de tijd gegaan is. 
De afgelopen drie jaar heb ik binnen DWARS veel mogen doen. De meeste van jullie zullen 
me kennen als oud penningmeester in het landelijk bestuur, maar daarnaast ben ik ook 
penningmeester geweest bij DWARS Amsterdam en heb ik de Raad van Advies versterkt. Ik 
vind het belangrijk om bij te dragen aan onze vereniging met de kennis die ik hier de 
afgelopen jaren op heb mogen doen. Daarom stel ik me verkiesbaar voor een plaats in de 
kandidatencommissie. 
 
Ik beschik over de juiste ervaring om waardevol advies te geven aan kandidaat-
bestuursleden, maar nog belangrijker natuurlijk, jullie, het congres. Tijdens mijn bestuursjaar 
heb ik in de praktijk kunnen ervaren wat belangrijke kwaliteiten, maar ook potentiele 
valkuilen, zijn voor bestuursleden. Hier heb ik in mijn functie als lid van de Raad van Advies 
ook bovenop gezeten. Tenslotte heb ik in mijn functie van penningmeester ook het 
sollicitatieproces van een nieuwe kantoormedewerker begeleidt. 
 
Daarom hoop ik dat jullie mij verkiezen om plaatst te nemen in de kandidatencommissie. 
 
Lieke Brouwer (24 jaar) 
 
Voorstelstukje: 
Ik ben Lieke Brouwer, 24 jaar, en woonachtig in Nieuwegein. Een paar weken geleden ben 
ik afgestudeerd in Global Criminology, en ben nu op zoek naar een leuke baan. Binnen 
DWARS heb ik de afgelopen jaren een rol gehad in het landelijk bestuur, bij de afdeling 
Utrecht, de commissie Rechtstaat en Justitie, de programmacommissie, en hopelijk 
binnenkort in de kandidatencommissie. 
 
In mijn tijd en functies bij DWARS heb ik geleerd hoe belangrijk het is om de juiste mensen 
op de juiste plek te hebben, en een idee gekregen van welke eigenschappen belangrijk zijn 
voor de verschillende posities. Daarnaast heb ik een bijbaan gehad als recruiter bij een 
studentenuitzendbureau, waar ik sollicitatiegesprekken voerde met kandidaten. Ik denk dat 
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ik een waardevol lid van de kandidatencommissie kan zijn, en wil graag op deze manier 
bijdragen aan de toekomst van DWARS. 
 
Femke Folkers ( 25 jaar) 
 
Voorstelstukje: 
Hoi congres, 
Ik ben Femke en ik loop al een tijdje rond binnen DWARS/GroenLinks, al zullen velen van 
jullie mij al een aantal jaar niet meer gezien hebben. Ik ben lang actief geweest binnen 
DWARS Groningen en ben daar uiteindelijk ook coördinator van de afdeling geweest. 
Daarna heb ik een jaar stage gelopen in de Tweede Kamer bij Linda Voortman. Nu ben ik 
raadslid in Groningen en kom ik als bejaard lid nog regelmatig biertjes drinken bij mijn 
favoriete DWARS afdeling. Verder heb ik geschiedenis gestudeerd, hou ik van lezen en 
bergbeklimmen en ben ik 25 jaar. Het lijkt me leuk om me nu via de Kandidatencommissie 
in te zetten voor DWARS en op die manier mijn steentje bij te dragen aan mijn favoriete 
club vol toffe jonge mensen. 
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Kandidaatstellingen ZoekCommissie 
 
Het doel van de zoekcommissie is dat zij zoekt naar mensen die interesse hebben in en 
enthousiast zijn voor een functie in het landelijk bestuur, de RvA en het 
hoofdredacteurschap van de OverDWARS. De zoekcommissie bestaat uit minimaal 3, 
maximaal 6 leden.  
 
Voor de ZoekCie zijn er de volgende kandidaten: 
 
Julia Matser (23 jaar) 
 
Voorstelstukje: 
Lieve DWARSers, 
Mijn naam in Julia en ik huppel nu zo'n anderhalf jaar naar binnen en buiten bij Dwars. ik 
notuleer bij Rechtstaat en Justitie en brainstorm met het campagneteam. Ik woon in Utrecht 
met 14 huisgenoten (en kreupele poes) waarmee ik graag biertjes drink. Ik ben net 
begonnen met de master Conflict Studies and Human Rights. Uiteindelijk hoop ik de wereld 
te redden van oorlog, maar dan moeten andere mensen beloven de wereld te redden van 
klimaatverandering. Het komende jaar wil me graag in gaan zetten voor de Zoekcommissie.  
 
Tessel Wijne (21 jaar) 
 
Voorstelstukje: 
Lieve Leden, 
Dit congres hebben jullie twee keer de kans om op mij te stemmen. Dat doe mij natuurlijk 
veel vreugd, jullie hopelijk ook. Het is natuurlijk wel zo sociaal ook wat te melden over 
mijzelf en mijn motivatie voor de ZoekCie. Dat ik 21 jaar ben, geboren ben in Den Haag en 
nu volwassen probeer te worden in Utrecht weten jullie zeer waarschijnlijk al. Ik studeer 
Biomedische Wetenschappen met de focus op neurologie. Ik volg hiernaast een honours 
programma, voetbal en ik roei. Daarbij coach ik ook nieuwe studentjes die willen leren 
roeien. Daarbuiten zet ik me met veel plezier in voor onze mooie vereen'. Ik was voorzitter 
van de afdeling Leiden-Haaglanden, was deel van de Lustrum Commissie en heb vorig jaar 
nog een tijd in de ZoekCie gezeten. Dit jaar hoop ik me nog veel meer in te zetten voor 
DWARS, maar dat wisten jullie waarschijnlijk al. Ik heb vorig jaar met veel plezier 
deelgenomen aan de ZoekCie. Het contact en enthousiasmeren van jullie was enorm leuk. 
Daarbij heb ik ook genoten van de samenwerking met de andere commissieleden. Om die 
reden zal ik dan ook graag weer deel willen nemen in de ZoekCie. 
 
Funs Elbersen (21),  
 
Voorstelstukje: 
Mijn naam is Funs Elbersen. Ik slijt mijn dagen als student politicologie en rechtsgeleerdheid 
in het mooie Nijmegen. Daarnaast mag ik dit jaar meedoen aan de BKB Academie, een 
leergang over politiek en campagne. Mijn ervaring als oud-vicevoorzitter van DWARS zet ik 
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graag nóg een jaar in voor de Zoekcommissie! Zo kan ik eraan bijdragen dat onze 
vereniging door de beste mensen bestuurd wordt. Ik hoop op jullie instemming! 
 
Tessa Gillet (22 jaar) 
 
Voorstelstukje:  
Hoi iedereen! Mijn naam is Tessa Gillett en ik woon in Groningen, waar ik moleculaire 
biologie studeer. Ik was anderhalf jaar bestuurslid van het prachtige DWARS Groningen, 
waar ik ontzettend veel plezier heb gehad in het heropbouwen van onze afdeling! Ook hoor 
ik bij GroenLinks’ kernteam voor de Groningse campagne voor de Tweede 
Kamerverkiezingen. Eigenlijk wilde ik me op dit congres verkiesbaar stellen voor een 
bestuursfunctie, maar ‘helaas’ heb ik een wel erg gave baan aangeboden gekregen en 
zitten er maar 7 dagen in een week… Desondanks blijf ik graag actief voor DWARS en de 
ZoekCie lijkt me een mooie manier om dat te doen. Fun facts: ik ben een boekenwurm, 
word morgen (24 okt) 23 jaar, hou van katten en mijn lievelingskleur is geel B-) 
 
Arie Poels (24),  
 
Voorstelstukje: 
Lieve DWARSers, 
De afgelopen twee jaar heb ik met veel plezier de eervolle taak van DWARS secretaris 
mogen vervullen. Op najaarscongres zal er echter een einde komende aan deze geweldige 
periode. Om niet meteen niet in een groot zwart gat te vallen en langzaam af te kicken van 
DWARS, wil ik me het komende jaar graag inzetten voor de Zoekcommissie van DWARS. Ik 
denk dat ik vanwege het netwerk dat ik de afgelopen jaren bij DWARS heb opgebouwd en 
het feit dat ik weet wat er van bestuursleden in het DWARS bestuur gevraagd wordt een 
goede bijdrage kan leveren aan de verschillende taken van de Zoekcommissie. Ik hoop op 
jullie steun! 
 
Rosanne Groot (20 jaar),  
 
Voorstelstukje: 
Lief congres,  
Mijn naam is Rosanne Groot en graag stel ik mij kandidaat voor de Zoekcie! In de afgelopen 
twee jaar heb ik velen van jullie mogen ontmoeten. Ik ben voorzitter geweest voor DWARS 
Wageningen en ik was actief bij de commissie Integratie, Emancipatie & Diversiteit en de 
commissie Internationaal. Tijdens het organiseren van een landelijk DWARS congres en het 
schrijven van een visiestuk leerde ik onze vereniging echt kennen en daarom zie ik mijzelf als 
een geschikte kandidaat voor de zoekcie. Helaas schitter ik vandaag door afwezigheid 
aangezien ik een semester in Kopenhagen studeer. Nog veel plezier met het congres en 
voor het aantredend bestuur: veel succes! 
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Opdracht Zoekcommissie 
 

Het congres geeft de Zoekcommissie een opdracht mee. Het bestuur heeft in samenspraak 
met de aftredende ZoekCie de volgende opdracht opgesteld:  
 
Opdracht Zoekcommissie 2016-2017  
 
De Zoekcommissie richt zich de volgende functies binnen DWARS: de bestuursfuncties, de 
hoofdredacteur van de OverDWARS, de leden van de Raad van Advies en de leden van de 
Kascommissie. Wanneer daar behoefte aan is kan het bestuur ook gebruik maken van de 
kennis van de ZoekCie bij het zoeken naar geschikte kandidaten voor de functies van 
portefeuillehouder en commissievoorzitter. 
 
Voor al deze functies zoekt de ZoekCie naar mensen die:  
- Geïnteresseerd zijn in deze functies binnen DWARS;  
- Wellicht geschikt zouden zijn voor deze functies binnen DWARS.  
-Daarnaast kan er eventueel worden gekeken naar kandidaten bij andere organisaties die de 
idealen van DWARS onderschrijven. 
 
De zoekcommissie onderneemt daartoe tenminste de volgende stappen:  
- Het bezoeken van landelijke, afdelingsactiviteiten of activiteiten van andere organisaties 
om talent te scouten;  
- Leden informeren over de posten die beschikbaar zijn;  
- Met (geïnteresseerde) leden in gesprek gaan over de functieprofielen;  
- Het doorsturen van de leden naar de Kandidatencommissie, zodat zij van een advies voor 
het congres worden voorzien.  
 
De zoekcommissie rapporteert aan de Kandidatencommissie over:  
- De leden die zij gesproken hebben.  
 
De zoekcommissie rapporteert aan het congres over:  
- De manier waarop zij hebben gezocht naar geschikte kandidaten.  
 
De zoekcommissie wijst uit haar midden een voorzitter aan, die verantwoordelijk is voor:  
- De planning;  
- De communicatie met het bestuur en de Kandidatencommissie;  
- De samenwerking en verdeling van taken binnen de Zoekcommissie.  
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Visiestuk 
 

De Commissie Rechtstaat en Justitie heeft een visiestuk geschreven over de visie van 
DWARS op de het familierecht in Nederland. Het stuk vind je in bijlage 2. Je kunt tot 
uiterlijk vrijdag 14 oktober amendementen indienen op het visiestuk. Dit doe je door te 
mailen naar secretaris@dwars.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris@dwars.org
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Moties 
 

Motie 1 
Maatschappelijk bewustzijn Nederlands mijnwerkersverleden 
Indiener: DWARS Limburg 
 
Het DWARScongres bijeen op 22 en 23 oktober 2016 te Breda gehoord de beraadslaging; 
 
Constaterende dat: 
- De commissie Integratie, Emancipatie en Diversiteit een excursie heeft georganiseerd 

naar het Rijksmuseum te Amsterdam; 
- Ook in andere Nederlandse steden musea staan (ja, echt); 
 
Overwegende dat: 
- Het sluiten van de Limburgse kolenmijnen een zeer grote impact heeft gehad op de regio 

Parkstad; 
- De gevolgen hiervan nog steeds voelbaar zijn, o.a. door hoge werkloosheid, 

bevolkingskrimp, vergrijzing, gezondheidsproblematiek en andere sociaal-
maatschappelijke problematiek; 

- De nakomelingen van mijnwerkers nog steeds een gemarginaliseerde groep in onze 
samenleving zijn; 

- Kennis van de geschiedenis van het Nederlandse mijnwerkersverleden zorgt voor meer 
begrip voor de gevoelens van nakomelingen van mijnwerkers en de urgentie van de 
problematiek in de regio Parkstad; 

 
Spreekt uit dat: 
- In het Nederlandse onderwijscurriculum meer aandacht besteed moet worden aan het 

Nederlandse mijnwerkersverleden; 
 
Draagt het bestuur op: 
- Een excursie naar het Mijnmuseum te Heerlen te organiseren. 
 
 
 
 
 


